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Nr.  1. Warszawa,  dnia  10  stycznia  192^  r. 
Rok  u!. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  pojedynczego  numeru  10  mh.  (z  przesylhą  pocztową  12  mh.)-  Prenumerata  hv;arta!na  100  mk.  Cesia  ogłoszeń 
za  fekslem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitoweflo  petitem:  30  mh.  Materiał  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  aiocy 

przepisów  obowiąiujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu  ",  należy  kierować do  Redakcji,  Leszno  5,  teł.  red.  Xs  512-64. 

TR£ŚĆ  Bfganizacla  UJladl:  1.  Zarządzenie  Ministra  Skarbu  w  sprawie  skasowania  Państwowego  Urzędu  Eksportu  Drzewa 
2.  Zarrządzenie  Ministra  Sk.^rbu  w  sprawie  skasowania  Dyrekcji  Monopolu  Spirytusowego. 

Sarawy  spdłdalelCSB-  2,  Ustawa  z  d.  29  października  1920  r.  o  spółdzielniach,  4.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu 

w  porozumieniu  z  Ministrem  Sprawiedliwości  z  d.  14  grudnia  1920  r.  w  przedmiocie  orga.nizacji  Rady 
Spółdzielczej.  5.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  ustawy  o  spółdzielniach.  6.  Protokul  zebrania 

organizacyjnego  Stowarzyszenia  Spółdzielczego   pracowników  Centrali  Min.  Skarbu. 

Od  Administracji. 

Celem  umknięcia  przerwy  w  dostar- 

czaniu „Dziennika  Urzędowego"  Admi- 

nistracja przypomina,,  iź  prenumerata 

za  1  kwartał  1921  r.  wynosi  100  mk. 

polskich. 

Kwotę,  powyższą,  naieży  niezwłocz- 

nie wpłacić  względnie  pokryć  różnicę, 

powstałą  wskutek  uiszczenia  niższej 

poprzedniej  prenumeraty. 

Organizacja  władz, 

1. 

ZARZĄDZENIE 

Miaisłra  Skarbu  w  sprawie  skasowania  Państwowego 

Urzędu  Eksportu  Drzewa. 

W  wykonaniu  Rozporządzenia  Rady  Ministrów 

z  dn.  4  stycznia  1921  r.,  w  przedmiocie  skasowania 

Państwowego  Urzędu  Eksportu  Drzewa  i  ustalenia 

kompetencji  odnośnie  do  eksploatacji  terenów  leś= 

nych  i  ek.sportu  drzewa,  zarza.dzam  zamknięcie  dal= 
szych  czynności  Państwowego  Urzędu  Drzewnego 

z  dniem  7  stycznia  1921  r.  Likwidację  i  przekazanie 

spraw  b.  Urzędu  Ministerstwu  Rolnictwa  i  Dóbr  Pań= 
stwowych  powierzam  Dyrektorowi  Urzędu,  Panu 
Alex.  Dąbrowskiemu,  z  tern,  że  wszelkie  czynności 

likwidacyjne  winny  być  zakończone  1  lutego  i921  r. 
i  złożone  w  tej  dacie  sprawozdanie  rachunkoNve  i  rzc 

czowe.  Biuro  Prezydjalne  MinisterstNva  Skarbu  nic 

omieszka  rozwiązać  stosunek  służbowy  z  dotychcza-- 

sowym  personelem  Urzędu  i  przejąć  inv,-entarz  hh\-- 
rowy  oraz  samochód. 

Vv'arszawa,  dnia  5  stycznia  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

2. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  w  sprawie  skasovv.Tnia  Dyiekcji  Mono- 
pchi  Spirytusowego, 

Utworzoną  na  zasadzie  rozporządzenia  Ministra 
Skarbu  z  dn.  25  kitego  1919  r.  (Dz.  Urz.  Nr.  24, 

poz.  329),  Dyrekcję  Monopolu  Spirytusowego  kifsuje 

się  z  dn.  1  stycznia  1921  r.  Wszystkie  sprawy,  ieżącc 

dotąd  ,w.  zakresie  kompetencji  Dyrekcji  Monopoki 

Spirytusowego  przechodzą  do  Sekcji  VI  Monopolo= 

wej,  do  wydziału  II  Spirytusowego  i  do  wydziału  IV 

Rachuby.  Biuro  Prezydjalne  nie  omieszka,  po  poro- 
zumieniu się  z  Szefem  Sekcji  VI  przedstawić  mi 

wnio.ski  nominacyjne  i  rozwiązujące  stosunek  służ; 

bowy,  odnośnie  do  obecnego  personelu  Dyrekcji 
Monopolu  Spirytusowego. 

Warszaw  a,  dnia  31  grudnia  1920  r. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 



Pozycja  3. 

Nq  1. 

Sprawy  spółdzielcze. 

3- USTAWA 

7.  dnia  29  października  1920  roku 

o  spółdzielniach. 

DZIAŁ  1. 

^  Zasady  ogólne. 

Art.  1.  Za  spółdzielnię  uważa  się  zrzeszenie 

nieograniczonej  liczby  osób  o  zmiennym  kapitale 

i  składzie  •  osobowyi''i>  mające  na  celu  podniesienie 

zarobku  lub  gospodarstwa  członków  przez  prowa? 
dzenie  wspóinejio  przedsiębiorstwa. 

Służąc  powyższym  zadaniom  gospodarczym, 

spółdzielnia  może  również  mieć  na  celu  podniesienie 

poziomu  kulturalnego  swych  członków. 

Art.  2.*  Spółdzielnia  działa  na  podstawie  usta* 
wy  niniejszej  oraz  statutu  zarejestrowanego. 

Statut  może  odbiegać  od  postanowień  ustawy  nis 

niejszej  tylko  o  tyle,  o  iłc  ona  na  to  wyraźnie 
pozwala. 

.^rt.  3.  Z  cliWilą  wciągnięcia  do  rejestru,  spół* 
dzielnia  staje  się  osobą  prawną.  Może  odtąd  naby* 

wać  i  zbywać  wszelki  majątek,  zaciągać  zobowiążą* 
nia,  pozywać  i  być  pozywaną. 

Za  czynności,  dokonane  w  imieniu  spółdzielni 

przed  zarejestrowaniem,  działający' odpowiadają  so< 
lidarnie. 

Art.  4.  Spółdzielnię  uważa  się  za  handlującego 
w  zrozumieniu  prawa  handlowego. 

Spółdzielnia  podlega  przepisom  prawa  handlo* 
wego,  o  ile  ustawM  niniejsza  nie  stanowi  inaczej. 

DZIAŁ  II. 

-   Postanowienia  szczegółowe. 

Rozdział  1. 

Założenie    s  p  ó  ł  d  z  e  1  n  i. 

Art.  5.  Do  założenia  spółdzielni  potrzeba  zare* 
jestrowania  statutu. 

Zarząd  spółdzielni  zgłosić  winien  statut,  podpis 

sany  (art.  18)  przez  pierwszych  członków,  do  sądu 

rejestrowego,  w  którego  okręgu  spółdzielnia  ma 
mieć  siedzibę.  Do  zgłoszenia  dołączyć  nadto  należy 

dwa  odpisy  statutu  tudzież  odpisy  dokumentów, 

stwierdzających  powołanie  zarządu  i  rady  nadzór* 

czej.  Zgłoszenie  podpisują  wszyscy  członkowie  za* 
rządu  w  formie  wierzytelnej. 

Po  stwierdzeniu  zgodności  statutu  z  przepisami 
prawa,  sąd  zarządzi  wciągnięcie  statutu  do  rejestru. 
Jeżeli  dostrzeże  braki,  zażąda  uzupełnienia  lub  zmia* 
ny  statutu  i  wyznaczy  w  tym  celu  stosowny  termin, 
po  które<5o  bezskutecznym  upływie  wyda  rozstrzyg* 
iiięcie  stanowcze.  Tak  co  do  pierwotnego  zgłoszę* 
nia,  jak  i  co  do  zgłoszonych  później  uzupełnień  lub 
zmian,  winien  powziąć  uchwalę  w  ciągu  dwuch  mie* 

sięcy  od  w-niesicnia  zgłoszenia.  Po  bezskutecznym 
upływie  tego  czasu  spółdzielnię  uważa  się  jako  praw* 
nie  istniejącą,  a  sąd  zobowiązany  jest  dokonać  jej 
zarejestrowania. 

Sąd,  uchwalając  wciągnięcie  statutu  do  rejestru, 
zarządzi  zarazem  przesłanie  ł^czpłatnie  po  jednym 
poświadczonym  przez  siebie  odpisie  statutu  zarządo* 
wi  spółdzielni  i  Radzie  Spółdzielczej. 

Art.  6.    Statut  musi  oznaczyć: 
1)  firmę  (art.  11)  i  siedzibę  spółdzielni; 
2)  cci  spółdzielni  oraz  przedmiot  przedsiębior* 

stwa  i  czas  trwania  spółdzielni;  . 

3)  rodzaj  i  zakres  -odpowiedzialności  członków (art.  i4); 

4)  wysokość  udziału,  wpłat  na  udział  i  czas  ich 
dokonywania  .(art.  2i); 

5)  zasady,  obowiązujące  co  do  przyjmowania, 
ustępowania  i  wykluczania  członków  (art.  26); 

6)  liczbę  członków  zarządu  i  rady  nadzoixzej 
i  sposób  ich  powoływania  (art.  33  i  40); 

7)  sposób  zwoływania  walnycłi  zgromadzeń, 
obradowania  na  nieb.,  i  zapadania  uchwal 
(art.  47—49); 

S)  zasady,  dotyczące  umarzania  wartości  bilan* 
sowych  (art.  54  Ł.  1); 

9)  zasady  rozdziału  zysków  i  pokrywania  strat 
(art.  57  i  58); 

10)  pisn^o,  w  którem  mają  być  zamieszczana 
ogłoszenia  spółdzielni  (art.  10). 

Rozdział  2. 

Rejestr   spółdzielni   i  ogłoszenia. 
Art.  7.    Przy  założeniu  spółdzielni  do  rejestru 

wciągnąć  należy; 
1)  firmę  i  siedzibę  spółdzielni; 
2)  przedmiot  przedsiębiorstwa  oraz  ograniczenia 

co  do  zawierania  interesów  z  nieczłonkami 
(art.  36  ust.  1); 

3)  czas  trwania  spóldzicJni,  jeżeli  ją  założono  na 
czas  ograniczony; 

4)  oznaczenie  rodzaju  i  zakresu  odpowiedział* ności; 

5)  wysokość  udziału,  wpłat  na  udział  i  czas  ich 
dokonywania, 

6)  liczbę  członków  zarządu  tudzież  ograniczę* 
nia  uprawnień  zarządu  (art;  35)  i  postanowię* 
nia  o  zastępcach  (art.  38); 

7)  pismo,  przeznaczone  do  ogłoszeń  spółdzielni; 
8)  rok  obrachunkowy,  jeżeli  się  różni  od  roku 

kalendarzowego; 

9)  przepisy  o  likwidacji  (art.  79  i  80). 
Równocześnie   wciąga  się   do  rejestru  imiona 

i  nazwiska  członków  pierwszego  zarządu. 

Wszystkie  powyższe  dane  prócz  zasad,  dotyczą* 
cych  likwidacji,  których  ogłoszenie  nastąpi  z  chwilą 
postanowienia  o  rozwiązaniu,  ogłasza  sąd  na  koszt 
spółdzielni  w  piśmie,  przeznaczonem  do  ogłoszeń 
spółdzielni,  oraz  xv  piśmie,  wyznaczonem  do  tego 
przez  Radę  Spółdzielczą. 

Art.  8.  Osoby  trzecie  nie  mogą  zasłaniać  sią 
nieznajomością  danych,  które  zostały  zarejestrowa* 
ne  i  ogłoszone,  chyba,  że  dowiodą,  że  o  nich  wiedzieć nie  mogły. 

Dane,  którycli  zarejestrowanie  i  ogłoszenie  na* 
kazuje  ustawa  niniejsza,  a  które  nie  zostały  zarejc* 
strowego,  formy  ogłoszeń,  sposobu  prowadzenia 
wobec  osób  trzecich,  cłiybaby  im  udowodniono,  że 
skądinąd  o  nich  wiedziały. 

Art.  9.  Szczegółowe  przepisy  co  do  sądu  rej»* 
strowego,  formy  ogłoszeń,  sposobu  prowadzenia 
rejestru,  jawności  rejestru  i  sposobu  postępowania 
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w  sprawach,  dotyczących  rejestracji,  wyda  Minister 
Sprawiedliwości  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu. 

Art.  10.  Gdyby  ogłoszeń  spółdzielni  nie  można 
było  umieszczać  w  piśmie,  oznaczonem  w  statucie, 
wtedy  umieszcza  się  je  w  piśmie,  przeznaczonem 
przez  Radę  Spółdzielczą  do  ogłoszeń  rejestrowych, 
a  to  aż  do  czasu  dokonania  odpowiedniej  zmiany 
statutu. 

Rozdział  3. 

Firma. 

Art.  11.  Firma  spółdzielni  tworzy  się  od  przed* 
miotu  przedsiębiorstwa  i  nie  może  zawierać  nazwisk 
członków. 

Ma  zawierać  dodatek:  „Spółdzielnia"  lub  przy* 
miotnik:  „spółdzielczy"  oraz  oznaczenie  siedziby  i  ro* 
dzaju  odpowiedzialności  (odpowiedzialność  udziała* 
mi,  odpowiedzialność  ograniczona,  odpowiedzialność 
nieograniczona). 

Winna  odróżniać  się  wyraźnie  od  firm  innych 
zarejestrowanych  już  spółdzielni,  mających  siedzibę 
w  tej  samej  miejscowości. 

Rozdział  4. 

Oddziały. 

Art.  12.  Zarząd  spółdzielni  zgłosić  winien  każdy 
jej  oddział  (filję)  do  sądu  rejestrowego,  w  którego 
okręgu  oddział  ten  się  znajduje.  O  ile  oddział  znaj* 
duje  się  poza  okręgiem  sądu  rejestrowego  zakładu 
głównego,  do  zgłoszenia  dołączyć  należy  całkowity 
wyciąg  rejestru,  do  którego  wciągnięto  zakład  głów* 
ny.  W  tym  wypadku  sąd,  rejestrujący  oddział,  do« 
kona  ogłoszenia  w  myśl  art.  7  ust.  3  i  o  zar  ej  estrowa* 
niu  zawiadomi  sąd  rejestrowy  zakładu  głównego. 

Wszelkie  dane,  które  ustawa  niniejsza  nakazuje 
zgłosić  do  rejestru^  zgłoszone  być  winny  także  do  re# 
jestru  każdego  oddziału. 

Skutki  prawne  wpisów  w  rejestrze  oddziału  oce* 
nia  się  według  art.  8,  przyczem  co  do  czynności,  za* 
wieranych  z  osobami  trzeciepii  przez  oddziały,  mia* 
rodajne  są  dla  tychże  osób  wpisy  i  ogłoszenia,  doko* 
nane  przez  sąd  rejestrowy  oddziału. 

Sklepy  i  magazyny  spółdzielni,  o  ile  nie  mają 
istotnych  cech  oddziałów,  nie  podlegają  rejestracji. 

Rozdział  5. 

Członkowie. 

Art.  13.  Członkiem  spółdzielni  może  być  każ* 
da  osoba  fizyczna  lub  prawna,  o  ile  statut  nie  stano* 
wi  inaczej. 

Spółdzielnia  musi  liczyć  conajmniej  10  członków, 
o  ile  statut  nie  wymaga  liczby  większej. 

Spółdzielnia,  której  członkami  w  myśl  statutu 
mogą  być  wyłącznie  osoby  prawne,  musi  liczyć  co 
najmniej  trzech  członków. 

Art.  14.  Członkowie  odpowiadają  za  zobowią* 
zania  spółdzielni  zadeklarowanemi  udziałami. 

Oprócz  tego  ponoszą  odpowiedzialność  dodatko* 
wą,  o  ile  ją  ustanowi  statut.  Odpowiedzialność  ta 
może  być  nieograniczona  (całym  majątkiem)  lub 
ograniczona.  Wysokość  odpowiedzialności  ograniczo* 
nej  oznaczy  statut  w  stosunku  do  udziału. 

Art.  15.  Członek  odpov/iada  także  za  zobowią* 
JMinia  spółdzielni,  przed  jego  przyjęciem  zaciągnięte. 

Umowa  przećiwna  nie  ma  skutków  prawnych. 
Art.  16.    Udziały  muszą  być  jednakowej  wyso* 

kości. 
Wysokość  udziału,  wpłat  na  udział  i  czas  ich 

dokonywania  określi  statut. 
Każdy  członek  spółdzielni  musi  zadeklarować 

przynajmniej  jeden  udział.  Może  on  posiadać  do* 
wolną  ilość  udziałów,  o  ile  statut  nie  stanowi  inaczej. 
Nie  wolno  jednak  przyjmować  deklaracji  nowego 
udziału  od  członka,  który  nie  wpłacił  w  pełni  udzia* 
łów  poprzednich. 

Art.  17.  Przystępujący  do  spółdzielni  winien 
podpisać  oświadczenie  (deklarację),  w  którem  wy* 
mieni  dzień  przystąpienia,  swe  imię  i  nazwisko,  datę 
urodzenia,  miejsce  zamieszkania,  ilość  zadeklarowa* 
nych  udziałów  i  poda  zakres  odpowiedzialności. 

Przy  deklarowaniu  dalszych  udziałów  należy  to 
również  uczynić  pisemnie,  podając  ilość  nowych 
udziałów. 

Sposób  przechowywania  deklaracji  członków 
określa  instrukcja,  wydana  przez  Radę  Spółdzielczą. 

Art.  18.  Osoba,  nie  umiejąca  lub  nie  mogąca 
pisać,  może  przystąpić  do  spółdzielni  lub  deklarować 
dalszy  udział  przez  umieszczenie  na  oświadczeniu 
swego  znaku.  Znak  ten  zastępuje  podpis,  jeżeli  poło* 
żenię  go  stwierdzili  na  temże  oświadczeniu  bądź  sąd, 
bądź  notarjusz,  bądź  naczelnik  gminy,  bądź  też  dwaj 
umiejący  pisać  członkowie  spółdzielni. 

Przy  przystąpieniu  do  spółdzielni  z  odpowie* 
dzialnością  nieograniczoną  stwierdzenia  powyższego 
dokonać  może  tylko  sąd,  notarjusz  lub  naczelnik 

gminy. 
Art.  19.  Do  spółdzielni  z  odpowiedzialnością 

ograniczoną  może  samodzielnie  przystępować  lub  de* 
klarować  dalsze  udziały  każdy,  kto  ukończył  18  rok 

życia. Do  spółdzielni  z  odpowiedzialnością  nieograni* 
czoną  może  samodzielnie  przystępować  każdy  pełno* 
letni. 

Kto  może  samodzielnie  przystąpić  do  spółdzielni 
lub  deklarować  dalsze  udziały,  ten  musi  to  uczynić 
osobiście. 

Imieniem  osób,  nie  mających  pełnej  zdolności  do 

działań  prawnych,  podpisują  oświadczenia  ich  usta* 
wowi  zastępcy.  Jeżeli  chodzi  o  przystąpienie  do  spól* 
dzielni  z  odpowiedzialnością  nieograniczoną,  wymaga 
się  nadto  zgody  sądu. 

Art.  20.  Osoby,  które  statut  podpisały  stają  się 
członkami  spółdzielni  z  chwilą  jej  zarejestrowania. 
Przystępujący  po  zarejestrowaniu  statutu  stają  się 
członkami  dopiero  z  chwilą  przyjęcia  ich  przez  spół* 
dzielnię.  Przyjęcie  winno  być  stwierdzone  na  oświad* 
czeniu  podpisem  zarządu  z  podaniem  daty.  To  samo 
obowiązuje  przy  deklarowaniu  dalszych  udziałów. 

Art.  21.  Członek  winien  wpłacić  w  gotówce 
udział  stosownie  do  postanowień  statutu.  Poszczę* 
gólnych  członków  nie  może  spółdzielnia  zwolnić  od 
tego  obowiązku. 

Członek  nie  może  żądać  zwrotu  dokonanych  na 
odział  wpłat  przed  swem  wystąpieniem  lub  wypowie* 
dzeniem  udziału  (art.  23 — 26). 

Art.  22.  Za  niedopełnienie  statutowych  obo* 
wiązków  przez  członków,  może  statut  ustanowić  ka* 
ry  umowne,  o  ile  są  one  dopuszczalne  podług  zasad 
prawa  cywilnego. 

Art.  23.  Każdy  członek  może  przed  rozwiążą* 
niem  spółdzielni  wystąpić  z  niej  za  pisemnem  wypo^ 
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wiedzeniem.  "Wypowiedzenia  należy  dokonać  w  ter* 
minie,  w  statucie  oznaczonym;  nie  może  on  być  dłuż» 
szy,  niż  2  lata.  W  braku  odpowiednich  postanowień 

statutu,  w>'powiedzenie  winno  nastąpić  conajmniej 
na  trzy  miesia.ce  przed  końcem  roku  obrachunkowe* 
go.  Za  datę  wystąpienia  uważa  się  ostatni  dzień  tego 
roku  obrachunkowego,  w  którym  upływa  termin  wy» 
powiedzenia. 

O  ile  statut  nie  stanowi  inaczej,  członek,  posia* 
dający  większą  ilość  udziałów,  może  je  z  zacho* 
waniem  warunków  ust.  1  wypowiadać,  nie  przestając 
być  członkiem  spółdzielni,  jak  długo  mu  pozostanie 
przynajmniej  jeden  pełno  wpłacony  udział. 

Art.  24.  Jeżeli  egzekucja  na  majątku  członka 
okazała  się  bezowocna,  wierzyciel  członka  może  na 
podstawie  prawomocnego  wyroku  zająć  należność, 
przypadającą  członkowi  w  razie  wystąpienia  ze  spół* 
dzielni,  lub  wypowiedzenia  udziału,  a  następnie  wy* 
konać  w  miejsce  członka  prawo  wypowiedzenia. 
W  żadnym  razie  egzekucji  nie  podlega  ta  ilość  udzia* 
łów,  która  jest  warunkiem  należenia  członka  do  spół* 
dzielni,  o  ile  należność,  przypadająca  członkowi 
z  tych  udziałów,  nie  przekracza  kwoty  500  marek  p. 

Art.  25.  Członka,  zmarłego  przed  rozwiązaniem 
spółdzielni,  uważa  się  za  występującego  z  końcem 
tego  roku  obrachunkowego,  w  którym  śmierć  nastą* 

piła. 
Aż  do  tego  czasu  prawa  majątkowe  zmarłego 

członka  wykonywa  w  jego  miejsce  spadkobierca.  Je* 
żeli  spadkobierców  jest  więcej,  muszą  w  tym  celu 
ustanowić  wspólnego  pełnomocnika. 

Art.  26.  Wykluczenie  członka  może  nastąpić 
przed  rozwiązaniem  spółdzielni  z  przyczyn  i  w  spo* 
sób,  wskazany  w  statucie.  O  wykluczeniu  zarząd 
zawiadamia  niezwłocznie  członka  listem  poleconym. 

Wykluczenie  ma  skutek  z  końcem  roku  obra* 
chunkowego,  w  którym  nastąpiło.  Od  chwili  jedna* 
kowoż  wysłania  zawiadomienia  o  wykluczeniu,  czło* 
nek  nie  ma  prawa  brać  udziału  w  walnych  zgroma* 

dzeniach,  ani  wchodzić  w  -skład  innego  organu  spół* 
dzielni. 

Art.  27.  Udział  byłego  członka-  wypłaca  się  na 
podstawie  zatwierdzonego  bilansu  tego  roku,  z  któ* 
rego  końcem  członek  przestał  należeć  do  spółdzielni. 
Czas  wypłaty  wskazuje  statut.  W  braku  odpowied* 
nich  postanowień  w  statucie,  wypłata  na  żądanie  by* 
łego  członka  nastąpić  winna  najpóźniej  w  trzy  mie* 
siące  od  zatwierdzenia  bilansu. 

Spółdzielnia  może  potrącić  przy  wypłacie  swe 
roszczenia  z  tytułu  czynności,  wchodzących  w  zakres 
statutowej  działalności  spółdzielni,  a  to  bez  względu 
na  terminy  ich  płatności.  Pozatem  o  dopuszczalno* 
ści  potrącenia  stanowi  prawo  cywilne. 

Jeżeli  strata  bilansowa  przewyższa  sumę  wpła* 
conych  udziałów,  funduszu  zasobowego  i  wszystkich 
funduszów  specjalnych,  wówczas  były  członek  zapła* 
cić  winien  spółdzielni  przypadającą  na  niego  w  sto? 
sunku  do  ogólnej  ilości  zadeklarowanych  udziałów 
część  tej  przewyżki  strat,  o  ile  część  ta  mieści  się 
w  granicach  ciążącej  na  nim  odpowiedzialności. 

Roszczenia  o  wypłatę  udziału  ulegają  przedaw* 
nieniu  z  upływem  lat  pięciu.  Kwoty  przedawnione 
przekazane  będą  w  całości  do  funduszu  zasobowego. 

Byłemu  członkowi  nic  przysługuje  żadne  prawo 

do  funduszu  zaaobo-wego  lub  innego  majątku  spół* dzielni. 

Przepisy  powyższe  stosują  się  odpowiednio  przy 
wypowiedzeniu  udziału  (art.  23  i  24). 

Art.  28.  W  razie  otwarcia  postępowania  upad* 
łościowego  w  ciągu  jednego  roku  od  dnia,  w  którym 
członek  przestał  należeć  do  spółdzielni,  ponosi  on  aż 
do  ostatecznego  ukończenia  postępowania  upadło* 
 ściowego  odpowiedzialność  narówni  z  członkami  po* 
zostałymi. 

Przepis  ten  stosuje  się  odpowiednio  przy  wypo* 
wiedzeniu  udziału  (art.  23  i  24). 

Art.  29.  Udziały  są  niezbywalny^  i  nie  mogą  być 
oddawane  w  zastaw.  Jeżeli  atoli  członek  przestał  już 
należeć  do  spółdzielni  lub  wypowiedział  udział,  rosz* 
czenie,  jakie  ma  do  spółdzielni  na  podstawie  art.  27, 
może  być  zbyte  i  zastawione. 

Art.  30.  Zarząd  spółdzielni  winien  w  jej  siedzi* 
błe  prowadzić  rejestr  członków  według  instrukcji, 
wydanej  przez  Radę  Spółdzielczą.  Do  rejestru  tego 
wciągnąć  należy  dane,  wymienione  w  oświadczeniu 
członka  (art.  17  ust.  1),  jakoteż  zmiany  tychże  da* 

nych. Do  rejestru  wpisać  nadto  należy  niezwłocznie 
datę  wypowiedzenia  członkowstwa  lub  udziału,  datę 
śmierci  lub  wykluczenia  oraz  dzień,  w  którym  czło* 
nek  przestał  należeć  do  spółdzielni  lub  uczestniczyć 
w  niej  z  wypowiedzianym  udziałem;  osobno  należy 
oznaczyć  datę  dokonania  tych  wpisów. 

Każdy  członek  i  wierzyciel  spółdzielni  ma  prawo 

przeglądać  rejestr. 
Art.  31.  Członek,  względnie  jego  spadkobiercy, 

mają  prawo  żądać,  aby  zarząd  wypowiedzenie, 
śmierć  lub  wykluczenie  wpisał  zgodnie  z  prawdą  do 

rejestru. 
Okres  jednego  roku,  przez  który  na  zasadzie 

art.  28  były  członek  odpowiada  za  zobowiązania 
spółdzielni,  rozpoczyna  się  od  dnia,  w  którym  we* 
dług  wpisu  w  rejestrze  przestał  należeć  do  spółdziel* 
ni.  Jeżeli  wpis  ten  nastąpi  w  późniejszym  roku  obra? 
chunkowym,  czas  trwania  odpowiedzialności  rozpo* 
czyna  się  dopiero  od  końca  tego  roku  obrachunko* 
wego. 

Przepis  ust.  2  stosuje  się  odpowiednio  do  przy* 
padku  wypowiedzenia  udziału  (art.  23  i  24). 

Art.  32.  Zarząd  winien  wydać  każdemu  człon* 
kowi  na  żądanie  odpis  statutu  z  wszelkiemi  zmianami 
i  uzupełnieniami  za  zwrotem  kosztów. 

Rozdział  6. 

Władze  (organy)  spółdzielni. 

Zarząd. 

Art.  33.  Spółdzielnia  winna  mieć  zarząd  (dyrek* 
cję),  który  ją  przedstawia  i  prowadzi  jej  sprawy 
w  sądzie  i  poza  sądem. 

Członkowie  zarządu  muszą  mieć  pełną  zdolność 
do  działań  prawnych  i  być  członkami  spółdzielni. 
Jeżeli  członkiem  danej  spółdzielni  jest  inna  spółdziel* 
nia,  członkowie  tejże  mogą  wchodzić  w  skład  za* 
rządu. 

Liczbę  członków  zarządu,  organ  spółdzielni, 
uprawniony  do  ich  powoływania,  oraz  sposób  powo* 
ływania  określi  statut.  W  spółdzielniach,  przyjmu* 
jących  wkłady,  zarząd  winien  się  składać  przynaj* 
mniej  z  dwóch  osób. 

Organ,  który  powołuje  członków  zarządu,  mott 
ich  w  każdej  chwili  odwołać.  Odwołanie  nie  ntru* 
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bzei  umownych  praw  członków  zariądu  do  wynagro* 
dzcnia. 

Art.  54.  Każdą  zmianę  członków  zarządu  nale» 
ży  zgłosić  niezwłocznie  do  sądu  rejestrowego.  Zgło* 
szenie  uskuteczni  zarząd,  dołączając  odpis  dokumeru 
tów,  stwierdzaj ącycłi  dokonanie  zmiany.  Nowi  człon? 
kowie  zarządu  podadzą  zarazem  swe  podpisy  w  for« 
mie  wierzytelnej  (art.  5  ust.  2). 

Wpis  zmiany  ogłosi  sąd  rejestrowy  w  sposób, 
przepisany  w  art.  7  ust.  3. 

Art.  35.  Zarząd  winien  w  czynnościacłi  swych 
stosować  się  do  ograniczeń,  jakie  mu  nakłada  statut 
lub  uchwała  walne^^o  zgromadzenia. 

Jeżeli  zarząd  nie  jest  jednoosobowy,  \fl5wczas 
oświadczenia  woli  w  imieniu  spółdzielni  składają  co* 
najmniej  dwaj  członkowie  zarządu,  o  ile  statut  nie 
wymaga  spółdziałania  większej  liczby.  Oświadczenia, 
skierowane  do  spółdzielni,  a  złożone  w  lokalu  spół* 
dzielni  albo  na  piśmie  jednemu  członkowi  zarządu  — ■ 
mają  skutek  prawny  względem  spółdzielni.  To  samo 
dotyczy  wszelkich  doręczeń. 

O  ile  ograniczenie  zakresu  uprawnień  zarządu 
nie  wynika  z  ustawy  niniejszej,  ma  ono  skutek  w  sto« 
sunku  do  osób  trzecich  tylko  wówczas,  jeżeli  jest  zas 
mieszczone  w  statucie,  zarejestrowane  i  ogłoszone 
(art.  8). 

Art.  36.  Zarząd  spółdzielni  może  zawierać 
wszelkiego  rodzaju  umowy,  wchodzące  w  zakres  sta* 
tutowej  działalności  spółdzielni,  również  z  nieczłon* 
kami,  o  ile  statut  nie  stanowi  inaczej. 

Spółdzielnie,  udzielające  według  statutu  pożys 
czek,  mogą  udzielać  ich  tylko  członkom,  —  nieczłon* 
kom  zaś  tylko  przy  zabezpieczeniu  rzeczowem,  o  ile 
statut  na  to  zezwala. 

Statut  może  udzielanie  kredytu  członkom  zarżą* 
du  lub  przyjmowanie  od  nich  poręczeń  wykluczyć 
lub  uzależnić  je  od  innych  jeszcze  warunków,  prócz 
tych,  które  wynikają  z  art.  41  ust.  3. 

Przekroczenie  zakazów,  objętych  artykułem  ni* 
niejszym,  nie  pociąga  za  sobą  nieważności  umowy, 
lecz  jedynie  karę,  ustanowioną  w  art.  113,  względnie 
w  art.  114. 

Art.  37.  Przez  czynności  zarządu  spółdzielnia 
nabywa  prawa  i  przyjmuje  zobowiązania  bez  wzglę* 
du  na  to,  czy  dana  czynność  wyraźnie  została  za* 
warta  w  imieniu  spółdzielni,  czy  też  z  okoliczności 
wynika,  iż  taki  był  zamiar  stron. 

Za  spółdzielnię  zarząd  podpisuje  w  ten  sposób, 
że  do  firmy  podpisujący  dołączają  swe  podpisy. 

Art.  38.  Przepisy,  dotyczące  członków  zarżą* 
du,  stosują  się  również  do  ich  zastępców,  o  ile  usta* 
nowienie  ich  przewiduje  statut. 

Statut  musi  przewidzieć  ustanowienie  zastępcy, 
jeżeli  zarząd  spółdzielni  jest  jednoosobowy. 

Art.  39.  Zarząd  może  ustanowić  pełnomocni* 
ków  bądź  do  prowadzenia  całego  przedsiębiorstwa 
lub  oddziału,  bądź  też  do  dokonywania  czynności 
pewnego  rodzaju.  Pełnomocnicy  tacy  nie  mogą  bez 
osobnego  upoważnienia  nabywać,  zbywać  i  obciążać 
nieruchomości,  podpisywać  weksli,  zasiągać  pożyczek 
oraz  prowadzić  procesów. 

Spółdzielnia  nie  może  udzielać  prokury. 

Rada  Nadzorcza. 

Art.  40.  Spółdzielnia  winna  mieć  radę  nadzór* 
czą,  złożoną  eona j mniej  z  trzech  osób.  Przepis  art.  33 
Ust.  2  stosuje  się  także  do  rady  nadzorczej. 

Członków  rady  nadzorczej  wybiera  i  odwołuje 
walne  zgromadzenie.  Odwołanie  ich  przed  terminem 
do  którego  zostali  wybrani,  walne  zgromadzenie 
uchwalić  może  tylko  większością  %  głosów  obec* 

nych. 
Art.  41.  Rada  nadzorcza  winna  czuwać  z  całą 

starannością  nad  prowadzeniem  interesów  przez  za* 
rząd,  w  szczególności  badać  roczne  zamknięcie  ra* 
chunków,  a  wyniki  badań  przedstawiać  walnemu 
zgromadzeniu.  W  tym  celu  może  w  każdej  chwili 
w  pełnym  składzie  lub  przez  delegowanych  członków 
przeglądać  księgi  i  dowody  oraz  bezpośrednio  spraw* 
dzać  stan  wszelkich  części  majątku;  może  w  razie 
potrzeby  przybrać  rzeczoznawców. 

Rada  nadzorcza  może  w  każdej  •  chwili  zawie* 
szać  w  czyimościach  członków  zarządu;  w  tym  wy* 
padku  winna  zarządzić  tymczasowo  co  potrzeba,  ce* 
lem  prawidłowego  prowadzenia  przedsiębiorstwa. 
W  razie  zawieszenia  w  czynnościach  zarządu,  wybra* 
ncgo  przez  walne  zgromadzenie,  winno  być  walne 
zgromadzenie  niezwłocznie  zwołane. 

Rada  nadzorcza  w  imieniu  spółdzielni  zawiera 
wszelkie  umowy  z  członkami  zarządu  i  prowadzi 
przeciw  nim  procesy,  o  ile  walne  zgromadzenie  nie 
wybrało  osobnych  pełnomocników. 

Art.  42.  Tytułem  wynagrodzenia  dla  członków 
rady  nadzorczej  nie  można  zastrzegać  stosunkowego 
udziału  w  zysku  (tantjemy). 

Przepisy  wspólne  dla  zarządu  i  rady  nadzorczej. 

Art.  43.  Nie  m.ożna  być  równocześnie  crilon* 
kiem  zarządu  i  rady  nadzorczej,  rada  nadzorcza  mo* 
że  jednak  powierzyć  swemu  członkowi  czasowe  za* 
stępowanie  członka  zarządu.  Byli  członkowie  zarżą* 
du  mogą  być  powołani  do  rady  nadzorczej  dopiero 
po  uzyskaniu  skwitowania  (absolutorjum).  Członek 
rady  nadzorczej  nie  może  być  równocześnie  urzędni* 
kiem  spółdzielni. 

Członkowie  zarządu  i  rady  nadzorczej  nie  mogą 
pozostawać  między  sobą  w  związku  małżeńskim;  nie 
mogą  również  być  ze  sobą  spokrewnieni  ani  spowi* 
nowaceni  bądź  w  linji  prostej,  bądź  też  do  drugiego 
stopnia  linji  bocznej. 

Nie  mogą  oni  bez  zgody  powołanych  do  ich  wy* 
borów  organów  być  członkami  zarządu,  ani  rady 
nadzorczej  innej  spółdzielni,  mającej  ten  sam  przed* 
miot  przedsiębiorstwa  i  siedzibę  w  tej  samej  miej* 
scowości. 

Art.  44.  Każdy  członek  zarządu  i  rady  nadzór* 
czej,  winny  czynu  lub  zaniedbania,  przez  które  spół* 
dzielnia  poniosła  szkodę,  odpowiada  za  nią  osobiście. 

Jeżeli  winnych  jest  więcej  —  odpowiadają  solidar* 
nie.  Odpowiedzialność  ta  ulega  przedawnieniu  po 
upływie  5  lat  od  stwierdzenia  szkody. 

W  przypadku  ogłoszenia  upadłości  przed  upły* 
wem  przedawnienia,  winny  nie  może  wobec  zarządcy 
masy  zasłaniać  się  tem,  że  wyrządził  szkodę,  wyko* 
nywując  uchwałę  walnego  zgromadzenia,  lub  że  przez 
spółdzielnię  został  zwolniony  od  odpowiedzialności. 

Walne  zgromadzenie. 

Art.  45.  Prawa,  przysługujące  ogółowi  człon* 
ków  w  sprawach  spółdzielni,  wykonywują  w  drodze 
uchwał  obecni  na  walnem  zgromadzeniu  członkowie. 

Członek  może  brać  udział  w  walnem  zgromadzę* 
niu  tylko  osobiście.  Osoby,  które  nie  mogą  samo* 
dzielnie  przystępować  do  spółdzielni,  biorą  udział 
przez  ustawowych  zastępców,  osoby  prawn*  przee 
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ustanowionych  w  tym  celu  pełnomocników.  Pełno* 
mocnik  nie  może  zastępować  więcej  niż  jednego 
członka. 

Każdy  członek  ma  jeden  głos  bez  względu  na 
ilość  posiadanych  udziałów. 

Członkowie  spółdzielni  nie  uczestniczą  w  głoso* 
waniu,  skoro  ma  zapaść  uchwała  co  do  uwolnienia 
ich  od  zobowiązań  lub  odpowiedzialności  za  rządzo* 
ną  spółdzielni  szkodę,  co  do  wyznaczenia  im  wyna* 
grodzenia  lub  odwołania  ich  z  urzędu. 

W  walnem  zgromadzeniu  mają  prawo  uczestni* 
czyć  z  głosem  doradczym:  przedstawiciel  związku 
rewizyjnego,  do  którego  spółdzielnia  należy,  a  przy 
spółdzielniach  niezwiązkowych  przedstawiciel  Rady 
Spółdzielczej.  Na  żądąnie  winien  zarząd  zawiados 
mić  związek  rewizyjny,  względnie  Radę  Spółdzielczą 
o  zwołaniu  walnego  zgromadzenia. 

Art.  46.  Do  wyłącznej  kompetencji  walnego 
zgromadzenia  należy: 

1)  wybór  i  odwołanie  członków  rady  nadzorczej; 
2)  oznaczenie  granic  najwyższego  kredytu,  jaki 

może  być  udzielony  jednemu  członkowi; 
3)  oznaczenie  najwyższej  sumy  zobowiązań,  ja« 

kie  spółdzielnia  może  zaciągnąć; 
4)  zatwierdzanie  bilansów  i  sprawozdań  rocz* 

nych; 
5)  podział  zysków  i  oznaczenie  sposobu  pokry* 

cia  strat  w  granicach,  w  jakich  statut  mu  to 
przekazuje; 

6)  powzięcie  uchwal  w  przedmiocie  sprawozda* 
nia  rewizyjnego; 

7)  zmiana  statutu; 
8)  powzięcie  uchwały  co  do  rozwiązania  i  likwis 

dacji  spółdzielni. 
Art.  47.  Walne  zgromadzenie  zwołuje  organ 

spółdzielni,  przez  statut  do  tego  uprawniony.  W  bra« 
ku  odpowiednich  postanowień  w  statucie  walne 
zgromadzenie  zwołuje  zarząd. 

Walne  zgromadzenie  należy  zwołać  przynajmniej 
raz  do  roku  w  terminie,  przez  statut  oznaczonym, 

najpóźniej  jednak  w  sześć  miesięcy  po  upł>'wie  roku 
obrachunkowego. 

Prócz  tego  organ,  uprawniony  do  zwołania  wal* 
nego  zgromadzenia,  winien  to  uczynić  na  żądanie: 

a)  innego  organu  spółdzielni; 
b)  związku  rewizyjnego,  do  którego  spółdzielnia 

należy,  lub  Rady  Spółdzielczej,  o  ile  spółs 
dzielnia  do  związku  takiego  nie  należy; 

c)  jednej  dziesiątej  lub  w  statucie  wskazanej 
większej  części  ogółu  członków,  którzy  żą? 
danie  swe  wyrazili  we  wniosku,  ptzcó  nich 
podpisanym  i  podającym  cel  zgromadzenia 
oraz  uzasadnienie  żądania. 

W  przypadku,  wskazanym  w  ustępie  3,  walne 
zgromadzenie  zwołać  należy  w  taki  sposób,  aby  mog* 
ło  się  odbyć  najpóźniej  w  sześć  tygodni  od  dnia 
zażądania.  O  ile  to  nie  nastąpiło,  walne  zgromadzę* 
nie  zwołać  może  ten  organ,  który  z  żądaniem  wystą* 
pił,  związek  rewizyjny,  do  którego  spółdzielnia  na« 
leży,  lub  Rada  Spółdzielcza,  o  ile  spółdzielnia  do 
związku  takiego  nie  należy. 

Art.  48,  Walne  zgromadzenie  winno  się  odbyć 
w  siedzibie  spółdzielni  lub  w  miejscowości,  wskaza* 
nej  przez  poprzednie  walne  zgromadzenie.  Przy 
zwoływaniu  walnego  zgromadzenia  zawiadomić  na* 
leży  członków  o  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad 
zgromadzenia  w  sposób,  ozn*cz«ny  w  statucie  spół* 

dzielni,  conajmniej  na  tydzień  przed  terminem  z^jro* 
madzenia. 

Kto  może  żądać  zwołania  walnego  zgromadzę* 
nia  w  myśl  art.  47  ust.  3,  może  również  żądać  za* 
mieszczenia  pewnych  spraw  ną  porządku  obrad 
zgromadzenia,  byleby  z  żądaniem  tym  wystąpił  w  ter* 
minie,  przez  statut  oznaczonym,  a  w  braku  odpo* 
wiednich  postanowień  statutu,  przynajmniej  na  mie» 
siąc  przed  terminem  zgromadzenia. 

Art.  49.  Uchwały  na  walnem  zgromadzeniu  za* 
padać  mogą  jedynie  w  sprawach,  objętych  porząd* 
kiem  obrad. 

Walne  zgromadzenie,  należycie  zwołane,  jest 
zdolne .  do  uchwał  bez  względu  na  ilość  obecnych, 
o  ile  statut  nie  stanowi  inaczej. 

Sposób  obradowania  i  warunki  zapadania  uchwał 
określi  statut.  O  ile  ani  ustawa  niniejsza,  ani  statut 
nie  zawiera  odmiennych  postanowień  w  tym  wzglę* 
dzie,  uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów 
obecnych. 

Protokół  walnego  zgromadzenia  winien  zawierać 
uchwały,  na  walnem  zgromadzeniu  powzięte,  oraz 
ewentualne  sprzeciwy,  zgłoszone  przeciw  tym  uchwa* 
łom.  Protokół  ten  winien  być  wpisany  do  osób* 
nej  księgi  i  podpisany  przez  przewodniczącego  oraz 
osoby,  wskazane  w  statucie.  Księgę  protokółów  mo* 
gą  przeglądać  członkowie  spółdzielni.  Odpis  proto* 
kółu  przesyła  zarząd  Radzie  Spółdzielczej  za  pośred* 
nictwem  związku  rewizyjnego  lub  bezpośrednio,  o  ile 
spółdzielnia  do  związku  takiego  nie  należy. 

Art.  50.  Prawomocne  uchwały  walnego  zgro* 
madzenia  obowiązują  wszystkich  członków. 

Każdą  uchwałę  można  zaskarżyć  z  powodu  jej 
niezgodności  z  prawem  lub  statutem.  Skargę  należy 
wnieść  przeciw  spółdzielni  w  terminie  6  tygodni  od 
daty  walnego  zgromadzenia  do  sądu  okręgowego 
(krajowego),  w  którego  okręgu  znajduje  się  siedziba 

spółdzielni. 
Do  wniesienia  skargi  uprawniony  jest  każdy 

członek,  który  na  wiilnem  zgromadzeniu  zgłosił  sprze* 
ciw  do  protokółu,  a  członek  nieobecny  wtedy,  gdy 
nieprawnie  na  zebranie  dopuszczony  nie  został,  gdy 
zebranie  zwołane  zostało  wbrew  przepisom  ustawy 
niniejszej  lub  statutu,  albo  gdy  uchwała  zapadła 
w  przedmiocie,  nic  objętym  porządkiem  obrad. 

Prawo  wytoczenia  skargi  przysługuje  również  za* 
rządowi,  względnie  radzie  nadzorczej,  a  poszczegól* 
nym  członkom  tycli  organów  wówczas,  gdy  skutkiem 
wykonania  uchwały  mogliby  uledz  karze  lub  stać  się 
odpowiedzialnymi  przo«  spółdzielnią.  Nadto  może 
wystąpić  ze  skargą  związek  rewizyjny,  a  przeciw 
spółdzielniom  niezwiązkowym  Rada  Spółdzielcza. 

Wyrok,  uznający  nieważność,  ma  moc  prawną 
względem  wszystkich  członków. 

Jeżeli  uchwałę  zaskarżoną  wciągnięto  do  reje* 
stru,  zarząd  winien  ogłosić  odpis  prawomocnego  wy* 
roku,  uznającego  nieważność,  do  sądu  rejestrowego. 
Sąd  ogłosi  unieważnienie  o  tyle,  o  ile  zaskarżona 
uchwała  była  ogłoszona. 

W  razie  oddalenia  skargi  ci,  którzy  ją  wytoczyli 
ze  złą  wolą,  odpowiadają  wobec  spółdzielni  solidar* 
nie  za  wynikłą  stąd  szkodę. 

Art.  51.  W  statucie  spółdzielni,  liczącej  więcej 
niż  500  członków,  można  umieścić  przepis,  iż  walne 
zgromadzenie  będzie  zastąpione  przez  zebranie  przed* 
stawicieli,  wybieranych  przez  członków  z  pośród  sie* 
bic.   Taki  przepis  statutu  winian  określić  ilość  przed* 
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stawicicli,  których  nie  może  być  mniej  niż  30,  czaa 

trwania  ich  pełnomocnictw,  który  nie  może  być  dłuż* 

szy,  niż  trzy  lata,  oraz  warunki  biernego  prawa  wy* 
boru. 

Członek  zarządu  lub  rady  nadzorczej  nie  może 

być  równocześnie  przedstawicielem. 

Sposób  dokonywania  wyborów  okreśH  uchwała 

walnego  zgromadzenia  członków.  Takiej  uchwały 

potrzeba  również  do  zmiany  tego  sposobu. 
Do  zebrania  przedstawicieli  stosują  się  przepisy 

ustawy  niniejszej  i  statut  o  walnem  zgromadzeniu. 

Zmianę  przepisów  statutowych  o  zebraniu  przed* 

stawicieli,  o  których  mowa  v.'  ustępie  1,  może  uchwa* 
!ić  tylko  walne  zgromadzenie. 

Zmianę  postanowień  statutu  o  walnem  zgroma* 
dzeniu  może  zebranie  przedstawicieli  uchwalić  z  tym 

jedynie  dodatkiem,  że  zmiana  ta  odnosi  się  wyłącz^ 
nie  do  zebrań  przedstawicieli. 

Rozdział  7. 

R  ac  h  u  n  k  o  w  o  ś  ćr 

Art.  52.  Zarząd  spółdzielni  winien  prowadzić 
księgi  i  rachunki  tak,  jak  handlujący,  którego  prawo 
do  tego  zobowiązuje. 

Księgi  prawidłowo  prowadzone  może  sąd  uznać 
za  dostateczny  dowód  na  korzyść  spółdzielni  w  spra# 
wach,  wypływających  ze  statutowej  jej  działalności. 
Jeżeli  w  takiej  sprawie  ich  mocy  dowodowej  nie 
uznaje,  winien  podać  w  orzeczeniu  powody.  Spół* 
dzielnia  może  zaskarżyć  orzeczenie  do  instancji 
szej  z  tej  przyczyny,  iż  księgom  bezzasadnie  mocy 
dowodowej  odmówiono. 

Art.  53.  Zarząd  winien  sporządzić  zamknięcie 
rachunkowe  za  ubiegły  rok  obrachunkowy  w  takim 
czasie,  by  mogło  ono  być  przedmiotem  uchwały  wal» 
nego  zgromadzenia,  o  którem  mowa  w  art.  47  ust.  2. 

Inwentarz,  bilans  oraz  rachunek  strat  i  zysków 
winny  być  podpisane  przez  zarząd  i  radę  nadzorczą. 
Odmówienie  podpisania  wraz  z  motywami  odmowy 
winno  być  zaznaczone  w  zamknięciu  rachunkowem. 

Rok  obrachunkowy  obejmuje  conajwyżej  12  mie* 
sięcy.  O  ile  statut  nie  stanowi  inaczej,  rok  kalendas 
rzowy  jest  zarazem  obrachunkowym. 

Jeżeli  spółdzielnia  rozpoczęła  swą  działalność 
w  drugiej  połowie  roku  obrachunkowego,  pierwszy 
okres  obrachunkowy  może  trwać  do  końca  następ* 
nego  roku  obrachunkowego. 

Art.  54.  Przy  zestawieniu  bilansu  rocznego  na* 
leży  przestrzegać  przepisów  następujących: 

1)  poszczególne  części  majątku  winny  być  poda* 
wane  w  sumie,  nie  przekraczającej  ceny  na? 
bycia  lub  kosztów  wytworzenia.  Przy  nie* 
ruchomościach  i  przy  przedmiotach,  prze* 
znaczonych  do  stałego  użytku  w  przedsiębiorą 
stwie,  naleijy  corocznie  dokonywać  umorzę* 
nia  według  norm,  ustanowionych  przez  sta* 
tut,  poniżej  których  nie  wolno  schodzić; 

2)  papiery  wartościowe  i  towary  należy  szaco* 
wać  podług  ceny  rynkowej,  nie  wyżej  wszak* 
że  ceny  ich  nabycia; 

3)  wierzytelności  wykazywać  należy  tylko  w  ta* 
kiej  sumie,  na  jakiej  uzyskanie  można  liczyć, 
te  zaś,  których  mimo  dwóch  lat  od  prawo* 
mocnego  zasądzenia  nie  można  było  wyegzc* 
kw©wać,  należy  odpisywać  na  straty; 

4)  udziały  wolno  wykazywać  tylk©  w  iumio,  rzo« 
czy  wiście  na  nic  wpłaconej; 

5)  niewypłacone  należności  oraz  dochody,  po* 
brane  na  rachunek  okresu  przyszłego,  należy 
w  bilansie  odpowiednio  ujawnić. 

Art.  55.  Z  zamknięciem  rachunkowem  winien 
zarząd  połączyć  sprawozdanie  pisemne  z  czynności 
spółdzielni  za  rok  ubiegły.  Szczegółowe  przepisy  co 
do  sposobu  układania  sprawozdań  wyda  Rada  Spół* 
dzielcza. 

Sprawozdanie,  bilans  oraz  rachunek  strat  i  zys* 
ków  należy  wyłożyć  w  lokalu  spółdzielni  conaj* 
mniej  na  dwa  tygodnie  przed  terminem*  walnego 
zgromadzenia.  Każdy  członek  ma  prawo  przejrzeć 

je  i  odpisać. 
Art.  56.  Z  zysku  rocznego  przekazywać  należy 

corocznie  conajmniej  dziesięć  od  sta  do  funduszu  za* 
sobowego,  o  ile  fundusz  ten  nie  dosięga  wysokości 
wpłaconych  udziałów.  Statut  może  przepisać  wyż* 
szą  granicę  oraz  wskazać  inne  jeszcze  sposoby  za* 
silania  funduszu  zasobowego  oprócz  tych,  jakie  wy* 
nikają  z  ustawy  niniejszej  (art.  27  ust.  4  i  art.  57 ust.  5). 

Fundusz  zasobowy  służy  wyłącznie  do  pokrycia 
strat  bilansowych. 

Art.  57.  Zasady  użycia  reszty  zysków  określi 
statut,  który  może  przekazać  rozrządzanie  nią  w  ca* 
łości  lub  w  części  walnemu  zgromadzeniu. 

Z  części  zysku,  przeznaczonej  do  podziału  mię* 
dzy  członków,  dywidendę  od  wpłaconych  udziałów 
można  wyznaczyć  conajwyżej  o  dwa  od  sta  wyższą, 
niż  wynosiła  w  tym  roku  obrachunkowym  najwyź* 
sza  stopa  dyskontowa  Banku  Polskiego. 

Podstawy  rachunkowe  podziału  reszty  zysków 
między  członków  określi  statut. 

Kwoty,  przypadające  członkowi  z  tytułu  podzia* 
lu  zysków,  zalicza  się  na  poczet  jego  niepęłnych 
udziałów.  Jeżeli  udziały  członka  są  już  wpłacone 

w  pełni,  kwoty  powyższe  nie  zwiększają  jego  udzia* 
łów,  lecz  stanowią  jego  wierzytelność  do  spółdzielni. 

Roszczenia  o  wypłatę  udziału  w  zyskach  ule* 
gają  przedawnieniu  z  upływem  lat  pięciu.  Kwoty 
przedawnione  przekazane  będą  w  całości  do  fundu* 
szu  zasobowego. 

Art.  58.  Wykazane  w  zatwierdzonym  bilansie 
straty  należy  pokryć  z  funduszów  spółdzielni  (udzias 
łowego,  zasobowego  i  innych)  w  porządku,  wskaza* 
nym  przez  statut,  który  może  oznaczenie  tego  po* 
rządku  przekazać  walnemu  zgromadzeniu.  Straty 
pierwszego  roku  obrachunkowego  można  pozostawić 
do  pokrycia  w  roku  następnym. 

Gdyby  fundusze  spółdzielni  nie  wystarczały  do 
pokrycia  strat,  walne  zgromadzenie  może  uchwalić 
bezwzględną  większością  głosów,  że  członkowie  zo* 
bowiązani  będą  do  wcześniejszego  wpłacenia  udzia; 
łów,  niż  to  przcv/iduje  statut,  a  nawet  do  potrzeb* 
nych  na  ten  cel  dopłat,  gdyby  i  wcześniejsza  wpłata 
udziałów  nie  wystarczała  na  pokrycie  straty. 

Dopłaty  ustanowić  można  tylko  w  granicach 
przyjętej  odpowiedzialności  dodatkowej  i  tylko 
w  stosunku  do  ilości  zadeklarowanych  udziałów.  Do* 
płaty,  uiszczone  przez  członka,  zmniejszają  rozmiar 
jego  odpowiedzialności,  o  ile  mu  ich  nie  zwrócono 
w  myśl  ust.  5. 

Wierzytelności  z  tytułu  uchwalenia  dopłat  nie 
można  wykazywać  w  stanie  czynnym  bilansu. 

Zyski  lat  nastąpnych  mają  być  użyt*  prz»dc* 
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wszystkiem  na  przywrócenie  odpisanych  udziałów, 
a  następnie  na  zwrot  dopłat.  Przywrócenie  udzia* 
łów  następuje  w  stosunku  do  kwot  odpisanych, 
zwrot  dopłat  w  stosunku  do  kwot  wpłaconych.  Aż 
do  ukończenia  zwrotu  dopłat  nie  stosuje  się  przepis 
art.  57;  aż  do  całkowitego  przywrócenia  udzia* 
łów  nie  stosuje  się  również  przepis  art.  56  ust.  1. 
Osoba,  która  przestała  należeć  do  spółdzielni,  traci 
od  tej  i  chwili  prawo  do  zwrotu  dopłat. 

W  rejestrze  członków  winien  zarząd  uwidocznić 
tak  i^iszczenie  dopłaty,  jak  i  zwrócenie  jej  człons 
kowi. 

Art.  59.  W  ciągu  miesiąca  od  daty  zatwierdzę* 
nia  zamknięcia  rachunkowego  zarząd  spółdzielni 
przesyła  odpis  sprawozdania  (art.  55),  zamknięcia 
rachunkowego  i  protokółu  walnego  zgromadzenia, 
które  dokonało  zatwierdzenia.  Radzie  Spółdzielczej 
za  pośrednictwem  związku  rewizyjnego  lub  bezpo# 
średnio,  o  ile  spółdzielnia  do  związku  takiego  nłe 
należy. 

W  tym  samym  terminie  winien  zarząd  ogłosić 
zatwierdzony  bilans  w  piśmie,  przeznaczonem  do 
ogłoszeń  spółdzielni. 

Rozdział  8. 

REWIZJA. 

Art.  60.  Każda  spółdzielnia  przynajmniej  raz 
na  dwa  lata  winna  poddać  się  rewizji  przez  kompe* 
tentnego  rewidenta,  nie  należącego  do  spółdzielni. 

Rewizja  odbywa  się  również  podczas  likwidacji. 
Art.  61.  Związki  lub  spółdzielnie  (art.  70  ust.  1), 

które  posiadają  przyznane  im  przez  Radę  Spółdzielń 
cza  prawo  rewizji  (związki  rewizyjne),  wyznaczają 
rewidentów  dla  spółdzielni,  które  do  nich  należą. 

jeżeli  spółdzielnia  do  związku  rewizyjnego  nie 
należy,  rewidenta  wyznacza  Rada  Spółdzielcza. 

Rada  Spółdzielcza  może  przeprowadzenie  rewizji 
spółdzielni  niezwiązkowych  powierzyć  związkom  rea 
wizyjnym  lub  innym  organizacjom  i  instytucjom,  ja* 
ko  to:  v/yższym  jednostkom  samorządowym,  zwiąż* 
kom  zawodowych  rewidentów  i  t.  p. 

Art.  62.  Związek  rewizyjny,  względnie  Rada 
Spółdzielcza,  mogą  w  razie  potrzeby  zarządzić  re» 
wizję  częściej,  niż  raz  na  dwa  lata. 

Organy  spółdzielni  obowiązane  są  udzielać  rewi* 
dentowi  wszelkich  żądanych  wyjaśnień  i  zezwolić 
mu  na  przeglądanie  ksiąg  i  dowodów,  na  bezpośred* 
nie  sprawdzanie  stanu  wszelkich  części  majątku,  jak 
również  udzielać  mu  wszelkiej  pomocy  przy  rewizji. 
Do  rewizji  należy  zawezwać  radę  nadzorczą. 

Koszty  rewizji  uiszcza  spółdzielnia  rewidowana 
organowi,  wyznaczającemu  rewidenta,  według  norm, 
ustalanych  dla  spółdzielni  związkowych  przez  zwiąż? 
ki  rewizyjne,  a  dla  spółdzielni  niezwiązkowych  Radą 
Spółdzielczą. 

Art.  63.  Z  dokonanej  rewizji  rewident  sporzą* 
dza  sprawozdanie,  którego  odpis  otrzymuje  spółdziel* 
nia  rewidowana. 

Sprawozdanie  z  dokonanej  rewizji  winno  być 
zamieszczone  na  porządku  obrad  najbliższego  posie* 
dzenia  rady  nadzorczej,  a  następnie  najbliższego 
walnego  zgromadzenia  i  odczytane  na  niem  przed 
zatwierdzeniem  zamknięcia  rachunkowego  i  przed 
dokonaniem  wyborów  do  organów  spółdzielni.  Spra* 
wozdanie  to  winno  stać  się  przedmiotem  uchwał 
walnego  zgr®madz«nia. 

Art.  64.  Rada  Spółdzielcza  wyda  instrukcje,  do* 
tyczące  dokonywania  rewizji  oraz  sporządzania 
sprawozdania  rewizyjnego. 

Art.  65.  Jeżeli  działalność  spółdzielni  wykazu* 
je  poważne  uchybienia  przeciwko  prawu  lub  statu* 
towi,  a  spółdzielnia  nie  usunie  ich  w  terminie,  zakre* 

ślonym  przez  organ,  wyznaczający  rewidenta  —  or? 
gan  ten  może  w^szcząć  przeciw  spółdzielni  przed  są« 
dem  okręgowym  (krajowym)  sprawę  o  rozwiązanie. 

Rozdział  9. 

Związki  rewizyjne. 

Art.  66.  Celem  dokonania  rewizji  spółdzielnie" 
mogą  łączyć  się  w  związki. 

Związki  takie  mogą  mieć  na  celu  doskonalenie 
urządzeń  i  pracy  należących  do  nich  spółdzielni  oraz 
popieranie  ich  stosunków  handlowych. 

Do  związków  takich  należeć  mogą  również  inne 
zrzeszenia  dobrowolne,  służące  rozwojowi  ruchu 

spółdzielczego. 
Związki  spółdzielcze,  służące  innym  celom,  a  nie 

rewizyjnym,  o  ile  same  nie  są  spółdzielniami,  nie 
podlegają  niniejszej  ustawie. 

Art.  67.  Statut  takiego  związku  winien  ozna* 
czyć  jego  cele,  nazwę  i  siedzibę,  najniższą  liczbę 
spółdzielni,  jakie  potrzeba  do  istnienia  związku,  za» 
sady  przyjmowania,  występowania  i  wykluczania 
członków,  sposób  powoływania  zarządu  i  zakres  je* 
go  działania,  zasady,  dotyczące  walnych  zgromadzeń, 
wreszcie  sposób  ustanawiania  rewidentów,  tudzież 
sposób  i  zakres  rewizji.  Statut  Związku  ma  być 
przedłożony  Radzie  Spółdzielczej. 

Art.  68.  Związkowi  takiemu  może  Rada  Spół* 
dzielcza  przyznać  prawo  dokonywania  rewizji,  o  któ* 
rej  mowa  w  art.  60,  jeżeli  z  jego  statutu  wynika,  iż 
może  podołać  obowiązkowi  rewizji. 

Jeżeli  związek  obowiązkowi  rewizji  nie  czyni  za* 
dość  lub  rozszerza  swą  działalność  na  cele,  nie  objęte 
.art.  66,  Rada  Spółdzielcza  może  mu  po  przesłuchaniu 
zarządu  odebrać  prawo  rewizji  (art.  109  ust.  2). 

Związek  powyższy,  o  ile  nie  jest  jeszcze  osobą 
prawną,  uzyskuje  osobowość  prawną  na  czas  posia* 
dania  prawa  rewizji. 

Każde  nadanie  i  odebranie  prawa  rewizji  winna 
Rada  Spółdzielcza  ogłosić. 

Art.  69.  Zarząd  związku  rewizyjnego  winien 

w  styczniu  każdego  roku  przesłać  Radzie  Spółdziel* 
czej  wykaz  członków,  przyjętych  oraz  wykreślonych 
w  ciągu  roku  ubiegłego,  tudzież  wykaz  dokonanych 
w  tymże  roku  rewizji. 

O  czasie  i  miejscu  oraz  porządku  obrad  walne* 
go  zgromadzenia  związku  winna  być  zawiadomiona 
Rada  Spółdzielcza  przynajmniej  na  15  dni  przed  wal* 
nem  zgromadzeniem.  Delegat  Rady  Spółdzielczej 
może  być  obecny  na  zgromadzeniu. 

Każdą  zmianę  statutu  winien  zarząd  związku  po# 
dać  do  wiadomości  Rady  Spółdzielczej. 

Art.  70.  Spółdzielnie,  których  członkami  są  wy* 
łącznie  inne  spółdzielnie  lub  zrzeszenia,  określone 
w  art.  66  ust.  3,  mogą  także  uzyskać  prawo  rewizji 
pod  warunkami,  wymienionemi  w  art.  68,  i  utracić  je, 
jeżeli  obowiązkowi  rewizji  nie  czynią  zadość. 

Do  spółdzielni  tych  stosują  się,  oprócz  innych 
postanowień  ustawy  niniejszej,  także  przepisy  roz* 
działu  miniejKz»go. 
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Rozdział  10. 

Zmiana  statutu. 

Art.  71.  Zmiana  statutu  wymaga  uchwały  vval» 
nego  zgromadzenia. 

Zarząd  winien  uchwałę  o  zmianie  zgłosić  nies 
zwłocznie  do  sądu  rejestrowego,  dołączając  trzy  odt 
pisy  protokułu.  Sąd  postąpi  ze  zgłoszeniem  stosownie 
do  przepisów  art.  5. 

Jeżeli  zmiana  odnosi  "się  do  danych,  wymienio? 
nych  w  art.  7,  sąd  zarządzi  wciągnięcie  ich  do  reje* 
stru  i  ogłoszenie. 

Zmiana  statutu  nie  ma  skutków  prawnych  przed 
jej  zarejestrowaniem. 

Art.  72.  Uchwała  o  zmianie  statutu  zapada  bez* 
względną  większością  głosów,  o  ile  ustawa  niniejsza 
nie  stanowi  inaczej.  Statut  może  przepisać  wyższe 
wymagania. 

Zmianę  statutu,  dotyczącą  celu  spółdzielni  lub 
przedmiotu  przedsiębiorstwa,  przedłużenie  trwania 
spółdzielni  poza  czas,  pierwotnie  oznaczony,  pod* 
wyższenia  udziału,  podwyższenia  obowiązkowych 
wpłat  na  udział  lub  przyśpieszenia  terminu  tychże 
wpłat,  wreszcie,  ustanowienia  lub  podwyższenia  od* 
powiedzialności  dodatkowej,  uchwalić  można  tylko 
większością  %  głosów  obecnych. 

Art,  73.  Przy  zarejestrowaniu  zmian  statutu 
w  przedmiocie  zniżenia  udziałów,  zmniejszenia 
wpłat  na  udział  i  przedłużenia  terminu  tychże  wpłat 
oraz  zmniejszenia  lub  usunięcia  odpowiedzialności 
dodatkowej,  obowiązują  następujące  zasady: 

1)  uchwałę  o  zmianie  winien  zarząd  spółdzielni 
ogłosić  trzykrotnie  w  piśmie,  przeznaczonem 
do  ogłoszeń  spółdzielni.  W  ogłoszeniu  tem 
należy  podać  do  wiadomości,  żc  spółdzielnia 
gotowa  jest  na  żądanie  zaspokoić  wszystkich 
wierzycieli,  których  wierzytelności  istnieć  bę* 
dą  w  dniu  ostatniego  ogłoszenia,  względnie 
złożyć  do  depozytu  sądowego  kwoty,  potrzeb* 
ne  na  zabezpieczenie  wierzytelności  niepłat* 
nych  lub  spornych,  że  jednak  wierzycieli,  któ* 
rzy  nie  zgłoszą  się  do  spółdzielni  w  przecią* 
gu  trzech  miesięcy  od  tego  dnia,  uważać  się 
będzie  za  zgadzających  się  na  zamierzoną 
zmianę; 

2)  do  wniosku  o  zarejestrowanie  dotączyć  nale* 
ży  dowody,  że  upłynął  już  termin,  pod  L,  1 
oznaczony; 

3)  na  skutek  wniosku  sąd  rejestrowy  zaznaczy 
w  rejestrze,  że  wniosek  taki  wpłynął,  wyzna* 
czy  termin  do  rozprawy  nad  zamierzoną  zmia* 
ną  i  przez  ogłoszenie  w  piśmie,  przeznaczo* 
nem  do  ogłoszeń  spółdzielni,  zawezwie  na  nią 

wszystkich  v.'ierzy cieli,  którzy,  mimo  zgłoszę* 
nia  się  w  terminie  nie  zostali  zaspokojeni  lub 
zabezpieczeni; 

4)  wierzyciele  powyżsi  mogą  na  rozprawie  zgło* 
sić  sprzeciw,  a  wówczas  sąd  po  wysłuchaniu 
zarządu  orzeknie,  czy  zmiana  ma  być  zareje* 
strowana, 

Art,  74.  Zniżenie  odpowiedzialności  ograniczo* 
ncj  przy  równoczesnem  podwyższeniu  udziału  nie 
podlega  przepisom  art.  73,  jeżeli  skutkiem  tego  łącz* 
na  suma  odpowiedzialności  członków  pozostaje  bez 
zmiany. 

Rezdariał  11. 

Roawiązanie. 

A.  Przyczyny  rozwiązania. 

Art.  75.    Rozwiązanie  spółdzielni  następuje: 
1)  skutkiem  upływu  czasu,  na  który  spółdzielnie utworzono; 

2)  skutkiem  zmniejszenia  się  liczby  członków 
poniżej  normy,  wskazanej  w  statucie,  a  w  hras 
ku  odpowiednich  wskazań  poniżej  norm, 
wskazanych  w  art.  13; 

3)  z  mocy  wyroku  sądowego,  wydanego  w  spra* 
wie,  wszczętej  na  zasadzie  art.  65  lub  też  wy* 
toczonej  przez  organy,  wskazane  w  tymże 
artykule,  z  powodu  całkowitego  zaprzestania 
działalności  spółdzielni; 

4)  skutkiem  ogłoszenia  upadłości; 
5)  skutkiem  zgodnych  uchwał  walnego  zgroma* 

dzenia  w  przedmiocie  rozwiązania  spółdziel* 
ni,  zapadłych  większością  %  głosów  obecnych 
na  dwóch  kolejno  po  sobie  następujących 
zgromadzeniach  w  odstępie  conajmniej  dwóch 
tygodni.  Statut  może  zawierać  dalej  idące 
postanowienia  w  tym  względzie. 

B.  Likwidacja. 

Art.  76.  O  ile  nie  zachodzi  upadłość,  zarząd 
zgłosi  bezzwłocznie  rozwiązanie  do  rejestru.  Równo* 
cześnie  zawiadomi  o  rozwiązaniu  Radę  Spółdzielczą, 
a  to  przy  spółdzielniach  związkowych  za  pośrednie* 
twem  związku  rewizyjnego.  Potrzeba  zawiadomię* 
nia  odpada  w  przypadku  art.  75  L,  3. 

W  tym  ostatnim  przypadku  zgłosić  może  rozwią* 
zanie  do  rejestru  związek  rewizyjny,  do  którego  spół* 
dzielnia  należy,  względnie  Rada  Spółdzielcza,  a  na* 
wet  każdy  członek  lub  wierzyciel  rozwiązanej  spół* 
dzielni. 

Sąd  winien  ogłosić  dokonany  wpis,  a  zarazem 
statutowe  postanowienia  (art.  7  L.  9)  lub  uchwałę 
walnego  zgromadzenia  (art.  78  ust.  1)  v/  przedmiocie 
likwidacji. 

O  rozwiązaniu  ogłosi  zarząd  trzykrotnie  w  piś* 
mie,  przeznaczonem  do  ogłoszeń  spółdzielni,  wzy* 
wając  równocześnie  wierzycieli  do  zgłoszenia  swych 
roszczeń. 

Art.  77.  Po  rozwiązaniu  winna  nastąpić  likwi* 
dacja,  o  ile  nie  zachodzi  upadłość, 

W  miejsce  zmarłego,  członka,  który  w  chwili 
rozwiązania  należał  do  spółdzielni  (art.  25),  uczestni* 
czy  w  likwidacji  spadkobierca.  Jeżeli  spadkobierców 
jest  więcej  —  prawa  swe  wykonywać  mogą  tylko 
przez  wspólnego  pełnomocnika. 

Przepisy  o  organach  i  o  rachunkov/ości  spółdziel* 
ni  stosują  się  także  podczas  likwidacji,  o  ile  ustawa 
niniejsza  nie  stanowi  inaczej. 

Art.  78.  Likwidatorami  są  członkowie  ostatnie* 
go-  zarządu,  jeżeli  ani  statut,  ani  uchwała  walnego 
zgromadzenia  nie  powierza  likwidacji  innym  osobom. 
O  ile  statut  nie  stanowi  inaczej,  walne  zgromadzę* 
nie  może  powołać  dowolną  liczbę  likwidatorów. 

Z  ważnych  przyczyn  może  sąd  rejestrowy  na 
wniosek  związku  rewizyjnego,  do  którego  spółdziel* 
nia  należy,  względnie  Rady  Spółdzielczej,  jednego 
z  organów  spółdzielni  lub  conajmniej  1/10  części 
członków    spółdzielni  —  ustanowić  likwidatorów, 
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przez  co  dotychczasowi  likwidatorowie  tracą  swe 
pełnomocnictwa.  Likwidatorowie,  ustanowieni  przez 
sąd,  mogą  być  odwołani  w  każdej  chwili  nedynie 
przez  tenże  sąd. 

Likwidatorowie  mogą  nie  być  członkami  spół* 
dzielni.  , 

Odwołując  likwidatorów,  należy  równocześnie 
ustanowić  innych. 

Art.  79.  Likwidatorowie  wstępują  w  prawa 
i  obowiązki  członków  zarządu,    o  ile  z  przepisów 
0  likwidacji  nie  wynika  co  innego. 

Nie  mogą  oni  zawierać  nowych  interesów,  chyba 
że  jest  to  konieczne  do  likwidacji.  Dalej  idące  ogra? 
niczenia  może  im  każdej  chwili  nałożyć  organ  spół* 
dzielni  względnie  sąd,  który  ich  ustanowił.  Ograni* 
czenia  takie  muszą  być  przez  pierwszych  likwidato* 
rów,  których  dotyczą,  zgłoszone  do  rejestru  i  przez 
sąd  ogłoszone. 

Za  spółdzielnię  podpisują  likwidatorowie,  doda* 

jąc  do  firmy  wzmiankę:  „w  likwidacji"  oraz  swe 
podpisy. 

Art.  80.  Przystępując  do  likwidacji,  winni 
pierwsi  likwidatorowie  sporządzić  bilans. 

Pieniędzy,  znajdujących  się  w  kasie  spółdzielni 
w  chwili  rozwiązania  tudzież  wpływających  w  czasie 
likwidacji,  użyć  należy  po  pokryciu  kosztów  adminis 
stracyjnych,  przedewszystkiem  do  zaspokojenia  wie» 
rzycieli,  o  ile  zaś  wierzytelności  nie  są  jeszcze  płatne, 
lub  są  sporne  —  należy  zatrzymać  kwotę,  potrzebną 
do  ich  pokrycia. 

Majątku,    pozostałego  po  wyrównaniu  długów 
1  złożeniu  do  depozytu  sądowego  kwot,  zatrzyma* 
nych  na  podstawie  ust.  2  na  zabezpieczenie  wierzy* 
tełności  niepłatnych  oraz  spornych,  nie  wolno  roz« 
dzielać  między  członków  przed  upływem  roku  od 
dnia  ostatniego  ogłoszenia,  wzywającego  wierzycieli. 

Wierzyciele,  którzy  zgłosili  swe  roszczenia  po 
upływie  powyższego  terminu,  mogą  ich  dochodzić 
jedynie  na  nierozdzielonym  jeszcze  majątku  spół* 
dzielni. 

Art.  81.  W  czasie  likwidacji  nie  stosuje  się 
przepis  art.  56  ust.  L 

Z  majątku  pozostałego  po  spłaceniu  długów 
i  złożeniu  do  depozytu  sądowego  kwot,  zatrzyma* 
nych  na  zabezpieczenie  roszczeń  wierzycieli,  doko* 
nywa  się  przedewszystkiem  zwrotów,  określonych 
w  art.  58  ust.  5,  a  potem  stosunkowej  wypłaty  udzia* 
łów,  przyczem  członkowie  otrzymują  także  dywiden* 
dę  od  tych  udziałów,  za  czas  likwidacji,  w  wysoko= 
ści  określonej  art.  57  ust.  2,  o  ile  przez  wypłatę  tej 
dywidendy  nie  zmniejsza  się  fundusz  zasobowy. 

Pozostałą  część  majątku  przeznacza  się  na  cele 
użyteczności  publicznej,  stosownie  do  postanowień 
statutu  lub  uchwały  ostatniego  walnego  zgromadzę* 
nia  członków.  W  braku  odnośnych  postanowień  sta= 
tutu,  lub  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  o  przezna= 
czeniu  pozostałej  części  majątku  spółdzielni  decyduje 
Rada  Spółdzielcza. 

Art.  82.  Sąd,  właściwy  dla  spółdzielni  w  chwili 
rozwiązania,  pozostaje  właściwym  do  ukończenia 
likwidacji. 

Art.  83.  Po  ukończeniu  likwidacji  zgłoszą  likwis 
datorowie  do  sądu  rejestrowego  wniosek  o  wykreślę* 
nie  firmy  z  rejestru.  Wykreślenie  będzie  przez  sąd 
ogłoszone. 

Po  wykreśleniu  firmy  z  rejestru  odpowiadają 
likwidatorowie  osobiście  wobec  wierzycieli  spółdziel* 

ni  za  szkody,  wyrządzone  im  przez  niedopełnienie 
swych  ustawowych  obowiązków.  Jeżeli  winnych  jest 
więcej,  odpowiadają  solidarnie.  Odpowiedzialność  ta 
ulega  przedawnieniu  po  upływie  lat  pięciu  od  stwicr* 
dzenia  szkody. 

Art.  84.  Po  ukończeniu  likwidacji  likwidatoro* 
wie  winni  oddać  książki  i  dokumenty  rozwiązanej 
spółdzielni  sądowi  rejestrowemu  do  przechowania 
na  przeciąg  lat  dziesięciu.  Sąd  może  zezwolić  po= 
szczególnym  członkom,  jako  też  wierzycielom  spół= 
dzielni  na  przeglądanie  tych  ksiąg  i  dokumentów. 

C.  Upadłość. 

Art.  85.  Ogłoszenie  upadłości  spółdzielni  nastę* 
puje  w  razie  jej  niewypłaęalności. 

Art.  86.  Jeżeli  według  bilansu,  zestawionego 
przez  zarząd,  strata  przewyższa  ęumę  wpłaconych 
udziałów,  funduszu  zasobowego  i  wszystkich  fundu* 
szów  specjalnych,  zarząd  winien  iiiezwlocznie  zwo« 
lać  walne  zgromadzenie,,  do  którego  porządku  obrad 
zamieści  sprawę  dalszego  istnienia  spółdzielni. 

Jeżeli  walne  zgromadzenie  uzna  istnienie  wyżej 
określonej  przcwyżki  strat,  a  nie  uchwali  pokrycia 
jej  sposobem,  określonym  w  art.  58  ust.  2,  wówczas 
o  ile  chodzi  o  spółdzielnię  !z  odpowiedzialnością 
udziałami,  uważa  się,  że  istnieje  stan  niewypłacal* 
ności. 

O  ilc  chodzi  o  spółdzielnię  z  odpowiedzialnością 
ograniczoną,  wówczas  uważa  się  że  stan  niewypłacal* 
ności  w  przypadku,  określonym  w  ustępie  poprzed* 
nim,  istnieje  dopiero  wtedy,  gdy  przewyżka  strat 
przenosi  1/5  kwoty  łącznej  odpowiedzialności  dodat* 
kowej  wszystkich  członków,  albo  1/5  część  wszyst* 
kich  zobowiązań  spółdzielni. 

Przy  spółdzielni  z  odpowiedzialnością  nieogra* 
niczoną  uważa  się,  że  stan  niewypłacalności  w  przy* 
padku  ust.  2  istnieje  dopiero  wóv/czas,  gdy  przewyż* 
ka  strat  przenosi  1/5  część  wszystkich  zobowiązań 

spółdzielni. 
W  przypadkach  ust.  2  do  4  uważa  się,  że  istnieje 

stan  niewypłacalności  także  wtedy,  gdy  wprawdzie 
uchwalono  pokrycie  strat  w  sposób,  określony  art.  58 
ust.  2,  ale  w  ciągu  roku  obrachunkowego,  następują* 
cego  po  uchwale,  strata  nie  została  jeszcze  pokryta. 

W  toku  likwidacji  stan  niewypłacalności  przyjąć 
należy  zawsze,  skoro  według  zatwierdzonego  bilansu 
strata  przewyższa  sumę  wpłaconych  udziałów,  fundu* 
szu  zasobowego  i  innych  funduszów  specjalnych. 

Art.  87.  Postępowanie  upadłościowe  przepro* 
wadzone  będzie  według  obowiązujących  przepisów 
o  upadłości,  o  ile  ustawa  niniejsza  nie  stanowi inaczej. 

Art.  88.  Zgłoszenie  imieniem  spółdzielni  wnios* 
ku  o  ogłoszenie  upadłości  należy  do  zarządu,  względ* 
nie  likwidatorów. 

Zarząd  względnie  likwidatorowie  winni  to  uczy* 
nić  niezwłocznie,  skoro  zachodzi  stan  niewypłacal* 
ności. 

Art.  89.  Wniosek  o  ogłoszenie  upądłości  ma 
prawo  zgłosić  także  każdy  członek  zarządu,  względ* 
nie  likwidator.  W  tym  przypadku  sąd  przesłucha 
pozostałych  członków  zarządu,  względnie  likwidato* 
rów  i  w  razie  niezgodności  zdań,  przychyli  się  do 
wniosku  jedynie  wówczas,  gdy  go  dostatecznie  uza# 
sadniono. 

Art.  90.  Ogłoszenie  upadłości  spółdzielni  a  od» 
p<vwiedzialnością  dodatkową  nastąpić  może  nawet 
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mimo  istnienia  jednego  tylko  wierzyciela  osobistego 
ii  n»v/et  w  braku  środków  na  pokrycie  kosztów 
postępowania  upadłościowego. 

Art.  91.  Ogłoszenie  upadłości  zgłosi  zarządca 
upadłości  do  rejestru  i  zawiadomi  o  niem  niezwłocz* 
nie  Radę  Spółdzielczą. 

Art.  92.  Przepisy  o  organach  spółdzielni  stosu* 
ją  się  także  podczas  postępowania  upadłościowego, 
0  ile  z  przepisów  o  upadłości  nie  wynika  co  innego. 

Art.  93.  Po  ogłoszeniu  upadłości  członkowie 
spółdzielni  winni  na  żądanie  zarządcy  upadłości  nie* 
zwłocznie  uiścić  niewpłaconą  jeszcze  część  udziałów. 

Skoro  tylko  w  toku  postępowania  upadłościowe* 
go  okaże  się,  że  majątek  spółdzielni  nie  wystarcza 
na  pokrycie  tak  niespornych,  jak  i  spornych  rosz* 
czeń  wierzycieli  oraz  przypuszczalnych  kosztów  po« 
stępowania  upadłościowego,  zarządca  upadłości  spo= 
rządzi  niezwłocznie  obrachunek  dopłat,  które  człon* 
kowie  spółdzielni,  w  granicach  przyjętej  odpowie* 
dzialności  dodatkowej  i  w  stosunku  do  zadeklaro* 
wanych  udziałów,  mają  wnieść  na  pokrycie  niedo* 
boru. 

Przy  obrachunku  tych  dopłat  należy  uwzględnić 
dokonane  poprzednio  na  zasadzie  art.  27  ust.  3  lub 
58  ust.  2  dopłaty  w  ten  sposób,  że  doliczy  się  je  do 
niedoboru,  a  następnie  z  kwot,  przypadających  na 
poszczególnych  członków,  potrąci  się  dopłaty,  przez 
nich  dokonane. 

Art.  94.  Obrachunek  dopłat  należy  tak  zesta* 
wić,  by  wystarczyły  na  pokrycie  niedoboru,  chociaż* 
by  nie  uiścili  dopłat  ci  członkowie,  których  niemoż* 
ność  zapłacenia  daje  się  przewidzieć. 

Art.  95.  Obrachunek  przedstawia  zarządca  są* 
dowi,  który  ogłosił  upadłość,  do  zatwierdzenia. 

Art.  96.  Do  podania,  przy  którem  obrachunek 
przedstawiono,  dołączyć  należy  statut  spółdzielni,  bi* 
lans  i  wyciąg  z  rejestru  członków  z  danemi,  które 
dotyczą  członków,  ponoszących  jeszcze  odpowie* 
dzialność. 

Art.  97.  Termin  rozprawy  do  zatwierdzenia 
obrachunku  winien  być  wyznaczony  nie  później,  niż 
w  trzy  miesiące  od  daty  złożenia  podania.  Na  ter* 
min  ten  wzywa  się  zarząd,  względnie  likwidatorów, 
oraz  członków,  w  obrachunku  wymienionych,  według 
ich  miejsca  zamieszkania  (art.  30);  prócz  tego  o  ter* 
minie  sąd  ogłasza  w  piśmie,  przeznaczonem  do  ogło* 
szeń  spółdzielni. 

Art.  98.  Przed  terminem,  o  którym  mowa 
w  art.  97,  każdy  zainteresowany  ma  prawo  przeglą* 
dać  obrachunek. 

Art.  99.  Aż  do  zamknięcia  rozprawy,  o  której 
mowa  w  art.  97,  osoby,  wymienione  w  obrachunku, 
mają  prawo  zgłosić  sprzeciw. 

Sąd  po  wysłuchaniu  zarządu,  względnie  likwida* 
torów  spółdzielni,  tudzież  zarządcy  upadłości,  roz* 
patruje  sprzeciwy,  przeprowadza  potrzebne  dowody 
1  zatwierdza  obrachunek  po  dokonaniu  niezbędnych 
poprawek,  które  może  uskutecznić  sam,  lub  których 
uskutecznienie  polecić  może  zarządcy  upadłości. 
O  zatwierdzeniu  obrachunku  ogłosi  sąd  w  piśmie, 
przeznaczonem  do  ogłoszeń  spółdzielni,  wzywając 
członków  do  uiszczenia  dopłat  w  terminie  14  dni  od 
ogłoszenia. 

Obrachunek  zatwierdzony  wolno  zainteresowa* 
nym  przeglądać. 

Art.  100.  Po  upływi»  terminu,  wyznaczonego 
w  ogłoszeniu,  zarządca  masy  przystąpi  niezwłocznie 

do  ściągnięcia  niezapłaconych  kw«t  w  drodze,  pra* 
wem  przev,'idzianej. 

Członkowie,  zobowiązani  do  dopiat,  mogą  obo* 
wiązkowi  temu  uczynić  zadość  przez  potrącenie 
swych  roszczeń  do  spółdzielni  w  takiej  tylko  części, 
jaka  przypadłaby  im  z  dokonanego  na  podstawie 
obrachunku  rozdziału  sum,  przeznaczonych  na  po* 
kiycie  wierzytelności. 

Art.  101.  Każdy  członek  spółdzielni,  w  obra* 
chunku  wymieniony,  jeśli  zgłosił  sprzeciw  lub  w  ter* 

minie,  w  art.  9*J  oznaczonym,  nie  był  w  możności 
tego  uczynić,  ma  prawo  w  ciągu  miesiąca  od  ogłosze- 

nia o  zatwierdzeniu  obrachunku  odwołać  się  od  de* 
cyzji  sądu  do  instancji  wyższej.  Orzeczenie  prawo* 
mocne  wywiera  skutek  zarówno  na  korzyść,  jak  i  na 
niekorzyść  wszystkich  członków  spółdzielni,  wymię* 
nionych  w  obrachunku. 

Art.  102.  Skoro  majątek  masy  został  już  całko* 
wicie  spieniężony,  a  uzyskana  stąd  suma  wraz  z  su* 
mą  ściągniętych  dopłat  nie  pokrywa  niedoboru,  za* 
rządca  upadłości  może  sporządzić  dodatkowy  obra* 
chunek,  jeżeli  zachodzi  obawa,  że  zalegające  jeszcze 
dopłaty  bądź  nie  dadzą  się  wyegzekwować,  bądź  na* 
wet  w  razie  wyegzekwowania  nie  starczą  na  pokrycie 
niedoboru. 

Dopłaty,  przypadające  od  członków,  co  do  któ* 
rych  postępowanie  poprzednie  wykazało  niemożność 
uiszczenia  zapłaty,  rozkłada  się  na  pozostałych.  Po* 
zatem  przy  obrachunku  tym  stosują  się  art.  93 — 101. 

Koszty  postępowania  upadłościowego  nie  mogą 
być  ściągane  drogą  dalszych  dopłat  o  tyle,  o  ileby 
przekraczały  sumę,  zamieszczoną  na  ten  cel  w  obra* 
chunku  dodatkowym. 

Art.  103.  Jeżeli  po  sześciu  miesiącach  od  ogło* 
szenia  o  zatwierdzeniu  dodatkowego  obrachunku  nie* 
dobór  nie  został  jeszcze  całkowicie  pokryty,  zarząd* 
ca  upadłości  może  drogą  procesu  dochodzić  całej 
brakującej  kwoty  na  poszczególnych  członkach  spóT* 
dzielni,  jako  dłużnikach  solidarnych,  w  granicach 
odpowiedzialności  każdego  z  nich. 

Art.  104.  Sumę,  pozostałą  po  zaspokojeniu  rosz# 
czeń  wierzycieli  i  pokryciu  kosztów  postępowania 
upadłościowego,  zwraca  się  członkom  w  stosunku  do 
uskutecznionych  przez  nich  dopłat. 

.j\rt.  105.  Upadłość  spółdzielni  nie  może  być  za* 
kończona  układem,  o  ile  się  nań  nie  zgodzili  wszyscy 
wierzyciele  upadłej  spółdzielni. 

Art.  106.  Dalsze  prowadzenie  spółdzielni  jest 
niedopuszczalne,  chociażby  postępowanie  upadłościo* 
we  ukończone  zostało  układem. 

Po  ukończenm  upadłości  zarządca  zgłosi  do  sądu 
rejestrowego  wniosek  o  wykreślenie  firmy. 

DZIAŁ  TII. 

Rada  Spółdzielcza. 

Art.  10  r.  C.elem  spółdziałania  z  Rządem  w  za-- 
kresie  spraw  spółdzielczych,  utworzona  będzie  pań* 
stwowa  Rada  Spółdzielcza  przy  Ministerstwie  Skarbu. 

Członków  Rady  Spółdzielczej  powołuje  na  prze* 
ciąg  dwóch  lat  Minister  Skarbu  z  pośród  osób,  przed? 
stawionych  mu  przez  związki  rewizyjne,  z  uwzględ* 
nieniem  możliwie  wszystkich  działów  ruchu  spół* 
dzielczego.  Oprócz  tego  w  skład  jej  wchodzą  de* 
legaci  Ministerstwa  Skarbu,  Spraw  Wewnętrznych, 
Sprawiedliwości,  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych, 
Przemysłu  i  Handlu,  Pracy  i  Opieki  Społecznej  tu* 

\ 
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dzież  Robót  Publicznych,  po  jednym  od  każdogo 
Ministerstwa.  Liczba  członków,  powołanych  z  po* 
śród  osób,  przedstawionych  przez  związki,  winna 
stanowić  co  najmniej  %  ogółu  członków  Rady  Spól* 
dzielczej. 

Przewodniczącego  Rady  Spółdzielczej  wyznacza 
Minister  Skarbu  z  pośród  urzędników  swego  Minis 
sterstwa.  Przewodniczący  jest  zarazem  wykonawcą 
uchwał  Rady  przy  pomocy  osobnego  biura,  poddane* 
go  jego  kierownictwu. 

Szczegó?o%ve  przepisy  o  organizacji  Rady  Spól* 
dzielczej  wyda  Minister  Skarbu  w  porozumieniu  z  Mi» 
nistrem  Sprawiedliwości. 

Art.  108.  Do  kompetencji  Rady  Spółdzielczej 
należy: 

1)  rozpatrywanie  projektów,  dotyczących  usta* 
wodawstwa  spółdzielczego; 

2)  wydawanie  instrukcji,  przez  ustawę  niniejszą 
przewidzianych; 

3)  przyznawanie  związkom  prawa  rewizji  i  po= 
zbawienie  ich  tego  prawa; 

4)  czuwanie  nad  należytem  wykonywaniem  obo* 
wiązku  rewizji  przez  związki; 

5)  troszczenie  się  o  poddawanie  rewizji  spółdziel* 
ni  niezwiązkowych; 

6)  wszczynanie  spraw  o  rozwiązanie  spółdzielni 
na  zas?idzie  art.  65,  75  L.  3  i  126; 

7)  układance  planu  użycia  wszelkich  funduszów, 
przeznaczonych  na  cele  ruchu  spółdzielczego 
przez  ustawę  niniejszą  lub  Państwo; 

8)  utrzymywanie  ogólnych  wykazów  co  do  ru» 
chu  spółdzielczego  dla  celów  statystycznych 
tego  ruchu; 

9)  rozpoznawanie  spraw,  związanych  z  rozwojem 
ruchu  spółdzielczego  i  podejmowanie  inicjatyo 
wy  w  tym  względzie. 

Art.  109.  Do  prawomocności  uchwał  Rady  Spół* 
dzielczej  potrzeba  obecności  nie  mniej  niż  połowy 
ogólnej  liczby  członków. 

Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów. 
Uchwały  w  sprawie  pozbawienia  związku  praw  rewis 
zyjnych  (art.  68  ust.  2)  wymagają  większości  przy* 
najmniej  %  głosów  obecnych. 

W  razie  równości  głosów  rozstrzyga  głos  prze* 
wodniczącego. 

DZIAŁ  IV. 

Kary. 

Art.  110.  Sąd  rejestrowy  ma  prawo  zmuszać  ka* 
rami  porządkowemi  od  20  do  1000  marek  p.: 

1)  członków  zarządu  względnie  likwidatorów 
(art.  79  ust.  1)  do  dokonania  zgłoszeń  do  re* 
jestru  oraz  do  uskutecznienia  ogłoszeń  (art.  55 
ust.  2,  59  ust.  2); 

2)  członków  zarządu  względnie  likwidatorów 
do  przestrzegania  przepisów  ustawy  niniej* 
szej  w  przedmiocie  prowadzenia  rejestru 
członków  oraz  księgi  protokółów; 

3)  członków  zarządu  względnie  likwidatorów 
(art.  79  ust.  1)  do  zezwolenia  na  przeglądanie 
i  przepisywanie  pewnych  dokumentów  oso* 

bom,  według  ustawy  niniejszej  do  tego  upraw* 
nionym  (art.  30  ust.  2,  49  ust.  4,  55  ust.  2); 

4)  członków  órganów,  mających  zwoływać  wal* 
ne  zgromadzenia,  do  zastosowania  się  do  prze* 
pisów  ustawowych  w  tym  względzie. 

W  wypadkach,  objętych  ust.  1,  sąd  bądź  moż« 
wezwać  członków  wymienionych  organów  do  dopeł* 
nienia  ciążących  na  nich  obowiązków  z  zagrożeniem 
kary,  bądź  wymierzyć  karę  za  uchybienie  bez  uprzed* 
niego  zagrożenia. 

Od  orzeczenia  można  odwołać  się  do  wyższej 
instancji. 

Kara  może  być  powtarzana  i  nie  stoi  na  prze* 
szkodzie  wymiarowi  kary  na  podstawie  przepisów 
karnych. 

Kary  wpływają  do  Skarbu  Państwa  i  winny  być 
użyte  na  cele  ruchu  spółdzielczego,  stosownie  do 
uchwały  Rady  Spółdzielczej. 

Art.  111.  Na  wniosek  związku  rewizyjnego  lub 
Rady  Spółdzielczej  może  sąd  rejestrowy  wymierzyć 
taką  samą  karę  członkom  zarządu,  względnie  likwi* 
datorom,  którzy  nie  dopełnili  obowiązku  zawiado* 
mienia  względem  związku  rewizyjnego  lub  Rady  Spół= 
dzielczej  (art.  45  ust.  5,  69,  70  i  76  ust.  1),  albo  obo* 
wiązku  przesłania  im  odpisu  lub  wykazu  (art.  49 
ust.  4,  59  ust.  1,  69  i  70). 

Na  wniosek  związku  rewizyjnego.  Rady  Spół* 
dzielczej  lub  wyznaczonego  przez  nie  rewidenta  mo* 
że  sąd  rejestrowy  wymierzyć  taką  samą  karę: 

1)  członkom  zarządu  lub  likwidatorom,  którzy 
nie  zastosowali  się  do  przepisów  ustawy  ni* 
niej  szej  o  prowadzeniu  ksiąg  i  rachunków, 

0  sporządzaniu  w  przepisanym  czasie  za= 
mknięć  rachunkowych,    względnie  bilansów 
1  sprawozdań,  -tudzież  o  rozdziale  pieniędzy 
w  toku  likwidacji,  albo  nie  zastosowali  się 
do  instrukcji  Rady  Spółdzielczej  w  przedmio* 
tach,  określonych  w  art.  17  ust.  3  i  55  ust.  1, 
albo  też  przy  rewizji  nie  uczynili,  zadość  prze* 
*^isom  art.  62  ust.  2; 

2)  organom,  przyjmującym  członków,  jeżeli 
przyjmowały  deklaracje  wbrew  przepisom 
art.  16 — 19,  oraz  organom,  uprawnionym  do 
zwoływania  walnych  zgromadzeń,  jeżeli  nie 
uczyniły  zadość  przepisowi  art.  63  ust.  2. 

Przepisy  art.  110  ust.  3 — 5  mają  tutaj  odpowied* 
nie  zastosowanie. 

Art.  112.    Karze  do  2000  marek  p.  ulegają: 
1)  członkowie  zarządu,  jeżeli  udzielają  pożyczek 

osobom,  którym  ustawa  lub  statut  pożyczek 
udzielać  nie  pozwala,  lub  też  mimo  upomnie= 
nia  ze  strony  rady  nadzorczej  zawierają  umo* 
wy  z  nieczłonkami  wbrew  zakazowi  statutu; 

2)  osoby,  dokonywujące  sprzedaży  w  spółdzelni, 
jeżeli  świadomie  mimo  zakazu  statutu  sprze= 
dają  nieczłonkom; 

3)  członkowie  spółdzielni,  która  według  statutu 
sprzedawać  może  towary  tylko  członkom,  je= 

żeli  przyczyniają  się'  świadomie  do  tego,  by 
nabywanie  w  spółdzielni  umożliwić  nieczłon* 
kom  lub  też  towary  dla  siebie  nabyte,  zarób* 
kowo  w  niezmienionym  stanie  odprzedają 
nieczłonkom. 

Art.  113.  Karze  aresztu  do  sześciu  tygodni  lub 
grzywny  do  3000  marek  p.,  według  uznania  sądu, ulegają: 

1)  członkowie  zarządu,  których  czynności  zmic* 
rzają  do  innych  celów,  niż  wymienione  w  art.  1 
i  określone  w  statucie,  lub  którzy  korzystają 

z  kredytu,  mimo,  iż  statut  udzielanie  im  kre# 
dytu  wykluczył  (art.  36  ust.  3); 
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3)  członkowie  zarządu,  rady  nadzorczej  i  likwi* 
datorowie,  jeżeli  z  ich  winy  spółdzielnia  była 
dłużej,  niż  trzy  miesiące,  bez  zdolnej  do  wy* 
dawania  uchwał  rady  nadzorczej; 

3)  członek  zarządu  względnie  likwidator,  który 
nie  zgłosił  upadłości,  raimo,  iż  był  do  tego 
zobowiązany. 

Art.  114.   Takiej  sariiej  karze  ulega,  kto,  prowa» 
dząc  przedsiębiorstwo,  oznacza  je,  jako  spółdzielcze 
lub  używa  innego  równoznacznego  wyrażenia,  mimo 
tego,  iż  organizacja  przedsiębiorstwa  nie  opiera  się 
na  ustawie  niniejszej. 

Art.  115.  Karze  aresztu  do  sześciu  miesięcy  lub 
karze  grzywny  do  10.000  marek  p.,  według  uznania 
sądu,  ulega: 

1)  kto  przez  świadomie  fałszywe  przedstawienie 
stosunków,  określonych  w  art.  43  ust.  2  i  3, 
uzyskuje  powołanie  do  zarządu  względnie  ra» 
dy  nadzorczej,  albo  innym  osobom  uzyskanie 
powołania  umożliwia; 

2)  kto  przyjął  lub  kazał  sobie  przyrzec  wynagro* 
dzenie  za  to,  że  na  walnem  zgromadzeniu  bę* 
dzie  głosował  w  pewien  oznaczony  sposób; 

3)  członek  zarządu,  rady  nadzorczej  lub  likwidas 
tor,  który  działa  rozmyślnie  na  szkodę  spól« 
dzielni; 

4)  członek  zarządu,  rady  nadzorczej  lub  likwida* 
tor,  który  na  walnem  zgromadzeniu,  w  re« 
jestrze  członków,  w  zamknięciu  rachunkowem 
lub  w  sprawozdaniu  z  czynności  poda  świa* 
domie  fałszywą  wiadomość  lub  rozmyślnie 
prawdziwy  stan  rzeczy  zatai,  jeżeli  to  postę» 
powanie  może  wprowadzić  w  błąd  co  do  sta* 
nu  interesów  i  majątku  spółdzielni; 

5)  w  b.  zaborze  pruskim  w  miejsce  aresztu  po« 
nad  6  tygodni  orzec  należy  więzienie  (§  16 
K.  K.). 

Art.  116.  Kary,  oznaczone  w  art.  112 — 115,  wy* 
mierzają  sądy  według  zasad  postępowania  karnego. 

Przepisy  art.  112 — 115  stosuje  się  tylko  wówczas, 
gdy  przewinienie  nie  podlega  surowszej  karze  we* 
dług  ogólnych  ustaw  karnych. 

Co  do  grzywien  obowiązuje  postanowienie  art. 
110  ust.  5. 

W  b.  zaborze  austrjackim  przestępstwa,  przewi* 
dziane  w  art.  111 — 115,  są  przekroczeniami;  ograni* 
czenia  prawa  odwołania,  przewidziane  w  §  464  p.  2 
(283)  procedury  karnej  nie  stosują  się. 

DZIAŁ  V. 

Przepisy  przejściowe. 

Art.  117.  Wszelkie  zrzeszenia  o  zmiennym  kapi* 
tale  lub  składzie  osobowym,  istniejące  prawnie  przed 
wejściem  w  życie  ustawy  niniejszej  czy  to  na  pod* 
stawie  dotychczas  obowiązujących  ustaw  o  stówa* 
rzyszeniach  zarobkowych  i  gospodarczych,  czy  to  na 
podstawie  ustaw  o  towarzystwach  drobnego  i  wza* 
jemnego  kredytu  oraz  wszelkich  statutów  normal* 
nych,  czy  na  jakiejkolwiek  innej  podstawie,  a  które 

dążą  wyłącznie  do  celów,  w  art.  1  wymienionych,  ' 
winny  statuty  swe  uzgodnić  z  przepisami  ustawy  ni* 
nicjszcj  w  ciągu  dwóch  lat  od  daty  wejścia  jej  w  ży» 
cic  i  zgłosić  je  do  zarejestrowania  w  myśl  art.  5. 
Od  chwiU  zarejestrowania  działalność  ich  podlega 
wyłącznie  przepisom  ustawy  niniejszej. 

Zmiany  statutu,  potrzebne  do  osiągnięci*  tej 
zgodności,  może  walne  zgromadzenie  uchwalić  zwy* 
kią  większością  głosów  obecnych  bez  względu  na  od* 
mienne  przepisy  dotychczasowych  ustaw  lub  sta* 
tutów. 

Zmiany  statutów,  podania  o  zgłoszenia  i  wpisy 
do  rejestru,  mające  na  celu  uzgodnienie  z  ustawą  ni* 
niejszą,  są  wolne  od  stempli  i  należytości. 

Art.  118.  Aż  do  uzgodnienia  swych  statutów 
z  przepisami  ustawy  niniejszej  względnie  do  upływu 

zakreślonego  w  tym  celu  terminu  dwuletniego,  spół*^ 
dzielnie,  wymienione  w  art.  117  ust.  1,  uważane  będą 
za  prawnie  istniejące. 

Aż  do  tego  czasu  działalność  ich  podlega  prawu 
poprzednio  obowiązującemu,  o  ile  artykuły  następnr 
nie  wprowadzają  wyjątków. 

Art.  119.  W  spółdzielniach,  w  których  istniała 
dotąd  bezpośrednia  odpowiedzialność  członków  wo* 
bec  wierzycieli,  przestaje  ona  istnieć  z  chwilą  wejścia 
ustawy  niniejszej  w  życie. 

Art.  120.  Rejestr  członków  prowadzić  należy 
zgodnie  z  przepisami  ustawy  niniejszej.  Sposób 
przemiany  rejestru,  prowadzonego  dotąd  przez  sądy, 
określi  Minister  Sprawiedliwości  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Skarbu  oraz  z  Ministrem  b.  Dzielnicy 
Pruskiej. 

Przepis  art.  10  stosuje  się  do  wszelkich  ogłoszeń 
spółdzielni,  przez  prawo  dotychczas  obowiązujące 
nakazanych. 

Art.  121.  Walne  zgromadzenie,  celem  wyboru 
potrzebnych  organów  lub  celem  uchwalenia  rozwiąs 
zania,  zwołać  mogą  ze  skutkiem  prawnym  członko* 
wie  ostatniego  zarządu,  choćby  ich  pełnomocnictwa 
w  myśl  statutu  już  wygasły. 

Art.  122.  Rewizja  spółdzielni,  wymienionych 
w  art.  117  ust.  1,  podlega  przepisom  ustawy  niniej* szej. 

Istniejące  już  związki,  których  celem  jest  doko* 
nywanie  rewizji,  winny  w  ciągu  sześciu  miesięcy 
od  daty  wejścia  w  życie  ustawy  niniejszej  uzyskać 
od  Rady  Spółdzielczej  potwierdzenie  prawa  rewizji, 
a  to  pod  rygorem  utraty  tego  prawa. 

Art.  123.  W  okresie  przejściowym  rozwiązanie 
spółdzielni,  wymienionych  w  art.  117  ust.  1,  nastą* 
pić  może  przedewszystkiem  z  przyczyn,  przewidzia* 
nych  przez  prawo  dotychczas  obowiązujące.  Oprócz 
tego  może  Rada  Spółdzielcza  wszcząć  sprawę  o  roz« 
wiązanie  w  myśl  art.  75  L.  3  z  powodu  całkowitego 
zaprzestania  działalności  spółdzielni.  Nadto  może 
nastąpić  otwarcie  upadłości  na  zasadzie  ustawy  ni* 
niej  szej,  choćby  prawo  dotychczas  obowiązujące 
upadłości  spółdzielni  nie  przewidywało. 

O  ile  w  powyższym  okresie  nastąpi  rozwiązanie 
lub  ogłoszenie  upadłości,  likwidację  względnie  postę* 
powanie  upadłościowe  przeprowadzić  należy  podług 
postanowień  ustawy  niniejszej. 

Art.  124.  Zarząd  spółdzielni,  o  której  mowa 
w  art.  117  ust.  1,  winien  w  ciągu  sześciu  miesięcy  od 
daty  wejścia  w  życie  ustawy  niniejszej  złożyć  Radzie 
Spółdzielczej  odpis  statutu  spółdzielni  i  uzupełniają* 
cych  go  dokumentów. 

Wciągu  tegoż  czasu  winien  zarząd  przesłać  Ra? 
dzie  Spółdzielczej  sprawozdanie,  względnie  bilans  za 
rok  obrachunkowy,  poprzedzający  wejście  ustawy 
niniejszej  w  życic. 

Obowiązki  powyższe  odpadają  w  razie  wczes* 
niejszego  rozwiązania  spółdzielni. 
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Przepisy  ustawy  niniejszej  o  zavriadamlanlu 
związku  lub  Rady  Spółdzielczej  oraz  o  przesyłaniu 
im  odpisów  lub  wykazów  stosują  się  takie  d&  spół< 
dzielni,  wymienionych  w  art.  117  ust.  1. 

Przekroczenie  przepisów,  zawartych  w  ust.  112 
artykułu  niniejszego,  podlega  karze  porządkowej, 
przewidzianej  w  art.  111  ust.  1. 

Art.  125.  Postanowienia  działu  IV  nie  stosują 
się  do  czynności  i  zaniedbań,  które  nastąpiły  przed 
wejściem  w  życie  usta^vy  niniejszej. 

Art.  126.  Skoro  w  ciągu  dwóch  lat  nie  nastąpiło 
uzgodhieme  statutu  z  przepisami  ustawy  niniejszej, 
każdy  interesowany  oraz  związek,  do  którego  spół* 
dzielnia  należy,  względnie  Rada  Spółdzielcza,  może 
wszcząć  sprawę  o  rozwiązanie  spółdzielni. 

Art.  127.  Drogą  rozporządzenia  można  dla  pew» 
nych  oznaczonych  terytorjów  przedłużyć  odpowie* 
dzialność  członków,  którzy  wystąpili  lub  zgłosili  swe 
wystąpienie  ze  spółdzielni  po  dniu  1  sierpnia  1914  ro? 
ku,  aż  do  upływu  dwóch  lat  po  wejściu  w  życie 
ustawy  niniejszej. 

Art.  128.  Aż  do  wprowadzenia  jednolitego  pra« 
wa  egzekucyjnego  zatwierdzenie  obrachunku  dopłat 
przez  sąd  w  myśl  art,  99  i  102  należy  w  zakresie  mo» 
cy  obowiązującej  ustaw  rosyjskich  połączyć  z  uzna* 
niem  tego  obracliunku  za  natychmiastowo  wykonał* 
ny,  a  w  zakw  /jc  raocy  obowiązującej  prawa  niemiec* 

kiego  —  z  udzieleniem  klauzuli  egzekucyjnej.  W  za= 
kresie  mocy  obowiązującej  prawa  austrjackiego  za* 
twierdzony  sądownie  obrachunek  dopłat  stanowić  bę* 
dzie  tytuł  egzekucyjny. 

Art.  129.  Aż  do  wprowadzenia  jednolitej  orga» 
nizacji  sądownictwa  karnego  przez  sądy,  wymienione 
w  art.  116  ust.  1,  rozumieć  należy  w  zakresie  mocy 
obowiązującej  prawa  austrjackiego  sądy  powiatowe, 
w  zakresie  mocy  obowiązującej  prawa  niemieckie= 
go  —  sądy  ławnicze,  w  zakresie  zaś  mocy  obowiązu* 
jącej  prawa  rosyjskiego  —  sądy  pokoju. 

DZIAŁ  VI. 

Wejście  w  życie  i  wykonanie  ustawy. 

Art.  130.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 
z  dniem  1  stycznia  1921  r. 

Przepisy  działu  III  wchodzą  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia  ustawy. 

Od  tej  chwili  spółdzielnie  i  związki  tychże  two» 
rzyć  się  mogą  tylko  na  zasadzie  ustawy  niniejszej. 

Wszelkie  przepisy  prawa  pry-watnego,  odnoszą* 
ce  się  do  spółdzielni  i  ich  związków,  tracą  z  chwilą 
powyższą  moc  obowiązującą,  o  ile  ustawa  niniejsza 
nie  zawiera  wyjątków. 

W  szczególności  tracą  moc  obowiązującą: 
a)  ustawy  austrjackie  z  9  kwietnia  1873  Dz.  u. 

p.  L.  70  i  z  10  czerwca  1903  Dz.  u.  p.  L.  133; 
b)  ustawa  niemiecka  z  1  maja  1889  r.  w  brzmię* 

niu  ust.  z  20  maja  1898  (Zbiór  Praw-  Rzeszy 
z  r.  1898,  strona  370,  810  i  nast.); 

c)  rosyjska  Ustawa  Kredytowa  (Zbiór  Praw 
T.  XI  Cz.  II  Rozdział  10  art.  37—49  i  86— 

114"*),  tudzież  wszelkie  statuty  normalne; 
d)  dekret  Naczelnika  Państwa  z  dnia  8  lutego 

1919  (Dziennik  Praw  z  r.  1919  Nr.  17  poz.  223). 
Art.  131.   Wykonanie  ustawy  niniejszej  porucza 

się  Ministrowi  Skarbu  w  porozumieniu  z  Minittrooi 
Sprawiedliwości. 

Marszałek: 

(— )  Trąmpczyński. 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  Sł.  Nowodworski. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  dn.  11/XII  1920  r.  Nr.  111  poz.  733). 

4. ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  w  porozufnieniu  z  Ministrem  Spras 
wiedliwości 

z  dnia  14  grudnia  1920  roku 

w  przedmiocie  organizacji  Rady  Spółdzielczej. 

Na  podstawie  art.  107,  130  i  131  ustawy  o  spół* 
dzielniach  z  dnia  29  pa:ździernika  1920  r.  (Dz.  Ustaw 
Nr.  111  poz.  73.3)  zarządza  się  co  następuje: 

§  1.  Celem  spółdziałania  z  Rządem  w  zakresie 
spraw  spółdzielczych  zostąje  powołana  państwowa 
Rada  Spółdzielcza  przy  Ministerstwie  Skarbu. 

§  2.  Skład  Rady  stanowią  Przewodniczący  oraz 
członkowie:  a)  delegaci  Ministerstw,  wymienionych 
w  ust.  2  art.  107  ustawy  o  spółdzielniach,  w  ogólnej 
liczbie  7  i  b)  osoby,  przedstawione  przez  związki 
rewizyjne  spółdzielni,  a  mianowane  przez  Ministra 
Skarbu  w  liczbie  conajmniej  14. 

§  3.  Przewodniczącego  wyznacza  Minister  Skar* 
bu,  a  delegatów  rządowych  wyznaczają  właściwi  Mi* 
nistrowie  na  czas  nieograniczony. 

§  4.  Członków  Rady  z  pośród  przedstawicieli 
związków  rewizyjnych  mianuje  Minister  Skarbu  na 
przeciąg  lat  dwóch  z  listy  kandydatów,  ułożonej  przez 
Przewodniczącego  Rady  na  podstawie  zgłoszeń,  do* 
konanych  przez  związki  rewizyjne. 

§  5.  Na  listę  Przewodniczący  Rady  wciąga 
wszystkich  kandydatów,  przedstawionych  przez 
uprawnione  do  tego  związki  (§  6)  na  wezwanie  Prze* 
wodniczącego  i  w  terminie  przez  niego  wyznaczo* 

nym. §  6.  Do  zgłoszenia  kandydatów  powoływane 
będą  te  tylko  związki,  które  posiadają  prawo  rewizji 
(art.  68  i  ust.  2  art.  122  ustawy)  i  których  statuty 
odpowiadają  wymaganiom  ust.  2  art.  66  i  art.  67 ustawy. 

§  7.  Przed  upływem  terminu  urzędowania  człon* 
ków  Rady  z  pośród  przedstawicieli  związków  na  we* 
zwanie  Przewodniczącego  uprawnione  do  tego  zwiąż* 
ki  zgłaszają  swych  kandydatów  na  członków  Rady 
w  liczbie,  przez  Przewodniczącego  ustanowionej, 
z  uwzględnieniem  stosunku  liczbowego  spółdzielni, 

'  należących  do  związków  jednego  typu.  Zgłoszenie 
winno  zawierać:    imiona  i  nazwiska  kandydatów. 
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wiek,  stanoAvisko  społeczne,  stosunek  tychże  osób  do 
związku  oraz  dokładne  oznaczenie  miejsca  stałego 
zamieszkania. 

• 

§  8.  Każdy  z  członków  Rady,  powołanycłi  z  po< 
śród  przedstawicieli  związków,  może  zrzec  się  mans 
datu  przed  upływem  czasu,  na  który  został  miano* 
wany.  Zrzeczenie  winno  nastąpić  na  piśmie  lub 
w  drodze  zgłoszenia  rezygnacji  na  posiedzeniu  Rady. 
W  razie  trzykrotnej  nieusprav/iedliwionej  nieobecno* 
ści  członka  Rady  na  posiedzeniu.  Przewodniczący 
wanien  poddać  pod  głosowanie  sprawę  pozbawienia 
członka  mandatu.  Uchwalony  w  tej  mierze  wnio» 
sek  wymaga  zatwierdzenia  przez  Ministra  Skarbu. 

§  9.  W  razie  śmierci  członka  Rady,  zrzeczenia 
się  lub  utracenia  przezeń  mandatu  przed  upływem 
czasu,  na  który  został  mianowany.  Minister  Skarbu 
mianuje  zastępcę  z  listy  kandydatów,  ostatnio  przez 
związki  przedstawionych,  z  uwzględnieniem  pierw* 
szeństwa  kandydatów  tego  związku,  do  którego  na= 
leżał  były  członek  Rady.  Zastępca  urzęduje  do  koń* 
ca  kadencji  członka,  na  którego  miejsce  został  po* 
wołany. 

§  10.  Mandaty  członków  Rady  z  pośród  przed* 
stawicieli  związków  wygasają  z  upływem  każdych 
dwóch  lat  od  daty  zamianowania  członków  pierwszej 
Rady.  W  każdym  jednak  razie  mandaty  te  trwają 
do  chwili  zamianowania  nowych  członków  Rady. 

§  11.  Przy  ustanawianiu  pierwszego  składu  oso* 
bowego  Rady  do  zgłoszenia  kandydatów  uprawnione 
będą  wszystkie  mające  siedzibę  w  granicach  Rzeczy* 
pospolitej  Polskiej  związki  spółdzielcze,  które  dzia* 
łają  na  podstawie  statutu  zarejestrowanego  lub  za* 
twierdzonego  i  których  cele  odpowiadają  wymaga* 
niom  ust.  2  art.  66  ustawy,  jakoteż  patronaty,  korzy* 
stające  z  prawa  rewizji  ustawowej,  nadanego  im  na 
zasadzie  obowiązujących  dotąd  praw. 

Dla  uzyskania  tego  uprawnienia  związki  spól* 
dzielcze  winny  w  ciągu  trzech  tygodni  od  daty  ogło* 
szenia  niniejszego  rozporządzenia  w  Dzienniku  Ustaw 
nadesłać  do  Ministerstwa  Skarbu  po  jednym  odpisie 
statutu  wraz  z  odpisem  dowodu  zarejestrowania  lub 
zatwierdzenia  tegoż  statutu,  po  jednym  odpisie  spra* 
wozdania  za  ostatni  rok  działalności,  listę  spółdzielni, 
należących  do  związku,  oraz  listę  członków  poszczę* 
gólnych  organów  związku. 

§  12.  Za  udział  w  posiedzeniach  członkowie  wy* 
nagrodzenia  nie  otrzymują.  Członkowie  zamiejscowi 
otrzymują  zwrot  kosztów  przejazdu  koleją  i  djety 
za  każdy  dzień  posiedzenia  i  czasu,  zużytego  na  po* 
dróż,  według  norm,  ustanowionych  dla  urzędników 
państwowych  IV  stopnia. 

§  13.  Przewodniczący  kieruje  biurem  Rady,  pod= 
pisuje  w  jej  imieniu  zarządzenia,,  instrukcje  i  kores* 
pondencje  i  przedstawia  ją  wobec  władz  państwo* 
wych.  W  razie  nieobecności  obowiązki  jego  pełni 
zastępca,  wyznaczony  przez  Ministra  Skarbu. 

§  14.  Szczegółowe  przepisy,  dotyczące  sposobu 
zwoływania  posiedzeń  Rady,  zgłaszania  wniosków, 
prowadzenia  obrad,  zapadania  uchwał  i  protokuło* 
Wania  tychże,  określi  regulamin,  uchwalony  przez 
Rade  i  zatwierd/;ony  przez  Ministra  Skarbu. 

§  15.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  StecskowsM. 

Minister  Sprawiedliwości: 

(— )  St.  Nowodworski 
(Dz.  Ust.  Nr.  117  z  dnia  23  grudnia  1920  roku, 

poz.  776). 

5. KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skaidju  komunikuje: 

Z  dniem  1  stycznia  1921  r.  wchodzi  w  życie  usta- 
wa, która  wywrze  niewątpliwie  doniosły  wpływ  na  roz- 
wój i  uporządkowanie  jednej  z  najważniejszych  dzie- 
dzin życia  gospodarczo-społecznego. 
Jest  to  uchwalona  przez  Sejm  29  października 

1920  r.  „Ustawa  o  spółdzielniach". 
Na  mocy  tej  ustawy,  która  uchylając  odpowiednie 

prawodawstwa  dzielnicowe  rozciąga  moc  swoją  na  ca- 
ły obszar  Państwa,  kierownictwo  ruchem  spółdzielczym 

we  wszystkich  jego  gałęziach  spoczywać  będzie  w  rę- 
kach państwowej  Rady  Spółdzielczej,  składającej  się 

w  1/3  części  z  przedstawicieli  Rządu,  zaś  w  2/3  z  przed- 
stawicieli związków  spółdzielczych. 

Aby  uzyskać  uprawnienie  do  zgłaszania  kandyda- 
tów na  członków  Radjy,  winny  związki  i  patronaty  na- 

desłać najpóźniej  13  stycznia  1921  r.  do  Ministerstwa 

Skarbu  odt)isy  swych  statutów  wraz  z  dowodami  lega- 
lizacji sprawozdania  za  ostatni  rok  działalności,  listę 

spółdzielni,  należących  do  związku,  oraz  listę  członków 
poszczególnych  organów  związku. 

Ustawa  przyznaje  spółdzielniom  cały  szereg  upraw- 
nień, których  one  dotąd  były  pozbawiorae,  nakłada  je- 
dnak również  obowiązki,  które  spółdzielnie  bezwzglę- 

dnie wykonać  muszą.  Dotyczy  to  zwłaszcza  obowiązku 
przystosowania  statutów  do  nov/ej  ustawy,  zgłoszenia 

swych  statutów  i  innych  dokumentów  do  Rądjr  Spół- dzielczej. 

Wszystko  to  wskazuje  na  jaknajpilniejszą  potrzebę 
dokładnego  zaznajomienia  się  kierowników  spółdzielni, 
związków  tychże  i  patronatów  z  samą  ustawą,  ogło- 

szoną w  Nr.  111  Dziennika  Ustaw  z  dn.  11  grudnia 
1920  r.,  jako  też  z  rozporządzeniem  Ministrów:  Skarbu 
i  Sprawiedliwości,  dotyczącem  organizacji  Rady  Spi^- 
dzielczej  a  ogloszonem  w  Nr.  117  Dzień.  Ustaw  z  dn. 
23  grudnia  1920  r. 

Biuro  Rady  Spółdzielczej  mieści  się  w  gmachu  Mi- 
nisterstwa Skarbu  przy  ul.  Rymarskiej  Nr.  5. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  3  —  1921  r.). 

6. 

PROTOKÓŁ 

zebrania,  organizacyjnego  członków  Spółdzielczego 
Stowarzyszenia  Spożywczego  Pracowników  Centrali 
Ministerstwa  Skarbu  —  z  dnia  12sgo  grudnia  1920  r. 

Lista  obecnych  wykazała  50  osób. 
Zagaił  zebranie  w  imieniu  Komisji  Organizacyj* 

ncj,  powołanej  przez  założycieli  (art.  57  Statutu), 
p.  Janusz  Kwieciński,  który  na  wstępie  zaznaczył, 
żc  zebranie  jest  prawomocne,  gdyż  w  myśl  Statutu 
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Stowarzyszenia  (art.  26)  uchwały  Ogólnego  Zebrania 
mają  moc  obowiązującą  bez  względu  na  liczbę  obce* 
nych. 

Zaproponowany  porządek  dzienny,  a  miano* 
wicie: 

1)  Wybór  przewodniczącego, 
2)  Sprawozdanie  Komisji  Organizacyjnej, 
3)  Upoważnienie  Zarządu  do  zaciągnięcia  dłu« 

gów,  zwłaszcza  pożyczki  ze  Skarbu  Państwa, 
4)  Zatwierdzenie  budżetu  i  planu  działania  na 

rok  1920/21. 

5)  Wybór  3  członków  Zarządu  i  2  zastępców 
oraz  6  członków  Rady  nadzorczej  i  3  zastęp* 
ców  —  został  przyjęty  przez  zebranych  jeds 
nogłośnie. 

p.  I,  Na  wniosek  p.  Kwiecińskiego  na  przewód* 
niczącego  powołano  przez  aklamację  p.  bar.  Dangla, 
który  zaprosił  na  asesorów  pp.  Kasińskiego,  Lubo* 
widzkiego.  Raciborską  i  Morozowicza,  oraz  na  sekre* 
tarza  Blusiewicza. 

Przystąpiono  do  obrad  według  uchwalonego  po* 
rządku  dziennego. 

p.  II.  P.  Kwieciński  wyjaśnił,  że  Komisja  Orga* 
nizacyjna  miała  za  zadanie  przeprowadzić  zapisy  na 
członków  Stowarzyszenia,  oraz  zwołać  zebranie  orga* 
nizacyjne. 

Dokonańe  zapisy  dały  do  dnia  12  grudnia  b.  r. 
osób  211. 

Udział  członkowski  w  myśl  statutu  wynosi  ma* 
rek  200,  wpłaconych  w  2*ch  ratach,  prócz  wpiso* 
wego  Mk.  10. 

Przychód  Komisji  Organizacyjnej  wynosi  z  tego 
źródła  Mk.  23,310,  rozchód  —  Mk.  220. 

Sprawozdanie  powyższe  zaakceptowano  jedno* 
głośnie. 

p.  III.  P,  Kwieciński  proponuje  zaciągnąć  po* 
życzkę  ze  Skarbu  do  wysokości  500.000  Mk. 

Wyłoniła  się  dyskusja  przy  udziale  pp.  Lubo* 
widzkiego,  Kasińskiego,  Blusiewicza,  Fijałkowskiego, 
Nadolskiego  i  Kowalewskiego,  przyczem  podnoszono 
z  jednej  strony  konieczność  powiększenia  kapitału 
zakładowego  (udziałowego)  Stowarzyszenia  przez 
przyciągnięcie  największej  ilości  członków  i  podwyż* 
szenie  udziałów  do  wysokości  500,  ewentualnie 
1000  Mk.,  z  drugiej  strony  podkreślono,  że  Stówa* 
rzyszenie,  chcąc  rozwinąć  należycie  działalność  swoją 
i  w  czasie  najkrótszym  przyjść  z  wydatną  pomocą 
członkom,  winno  posiadać  większy  kapitał  obrotowy 
i  w  tym  celu  niezbędna  jest  większa  pożyczka  ze 
stiony  Skarbu  —  od  1.000.000  do  2.000.000  Mk. 

Przewodniczący  zwraca  uwagę,  że  w  danej  chwili, 
wobec  małej  Ilości  członków  Stowarzyszenia,  niepo* 
dobna  występować  o  większy  fundusz,  gdyż  zadłu* 
żenię  Stowarzyszenia  winno  wytrzymywać  pewien 
stosunek  do  kapitałów  własnych,  które  narazie  są 
bardzo  niewielkie. 

Przewodniczący  poddaje  pod  głosowanie  dwa 
wnioski: 

1  —  o  uzyskanie  pożyczki  w  wysokości  1.000.000 
marek, 

2  —  do  wysokości  2.000.000  MK. 
Za  pierwszym  wnioskiem  głosował*  32  osoby, 

ra  drugim  19  osób. 

Wobec  tego  zebranie  uchwaliło:  upoważnić  Za* 
rząd  do  zaciągania  długów  do  wysokości  1.000.000 
marek. 

p.  IV.  P.  Kwieciński  stwierdza,  że  Komisja  Or< 
ganizacyjna,  nie  posiadając  w  chwili  obecnej  danych, 
dotyczących  warunków  przyszłej  pracy  Stowarzyszę* 
nia,  nie  jest  w  stanie  złożyć  zebraniu  planu  działania 
ani  szczegółowego  wykazu  przewidywanych  wydat* 
ków  na  rok  1920/21,  z  uwagi  jednakże  na  to,  że  no* 
wo  wybrany  Zarząd  bez  uchwalonego  budżetu  nie 
może  niezwłocznie  przystąpić  do  pracy  nad  zorga* 
nizowaniem  Stowarzyszenia,  proponuje  upoważnić 
Zarząd  do  rozchodowania  na  koszty  handlowe  Sto* 
warzyszenia  w  granicach  funduszu  zebranego  ze  skła* 
dek  udziałowych,  z  tem,  że  Zarząd  obowiązany  bę* 
dzie  przedstawić  na  najbliższem  Ogólnem  Zebraniu 
sprawozdanie  z  poniesionych  wydatków,  jak  rów* 
nież  budżet  i  plan  działania  na  rok  1920/21, 

Zebranie  wniosek  powyższy  przyjęło  jednogłoś* 
nie  i  jednocześnie  określiło  termin  następnego  ze* 
brania,  mianowicie  —  do  6  tygodni  od  daty  niniej* 
szej, 

P.  Morozowicz  proponuje  prosić  Ministerstwo 
Skarbu  o  udzielenie  zapomogi  dla  Stowarzyszenia  na 
koszty  organizacyjne,  co  zostaje  przyj ętem. 

p.  V.  W  związku  z  wyborami  przedstą;g^iono 
Prezydjum  listę  kandydatów  do  Rady  Nadzorczej 
i  do  Zarządu  oraz  do  zastępstwa,  która  została  uzu* 
pełniońa  przez  nowe  zgłoszenia. 

Po  zarządzonem  głosowaniu  p.  Przewodniczący 
odczytał  następujący  wynik: 

Do  Rady  Nadzorczej  wybrani  zostali: 
1.  Dr.  Kazimierz  Żaczek  —  50  głosami; 

2.  Dangel  Józef  —  50  głosami;  ' 
3.  Birgfellner  Karol  —  37  gł.; 
4.  Dr.  Minkowski  Paweł  —  42  gł,; 
5.  Dr.  Hilchen  Paweł  —  42  gł.; 
6.  Kwieciński  Janusz  —  50  gł. 

Prócz  tego  otrzymali  głosów:  p.  Rasiński — 11  gł. 
Łubowi  dzki  —  12  gł,,  Nadolski  —  4  gł. 

Na  zastępców  zastali  wybrani: 

1.  Terczyński  Władysław  — '  43  gł, 
2.  Sowiński  Edmund  —  41  gł., 
3.  Morozowicz  Aleksander  —  41  gł. 
Prócz  tego  otrzymali  głosy: 
Nadolski  24  g., 

Fijałkowski  —  Igł. 
Do  Zarządu  zostali  wybrani: 
1.  Borowicz  Zdzisław  --  3.S  głosami, 
2.  Fijałkowski  Stefan  —  47  gł, 
3.  Dziebowicz  Konstanty  —  48  gł. 
Prócz  tego  otrzymali  głosów: 
Malicki  —  11  gł., 
Nadolski  -  4  gł., 
Blusiewicz  —  2  gł. 
Na  zastępców  Zarządu  zostali  wybrani. 
1.  Blusiewicz  Walerjan  —  -^3  głosami, 
2.  Więckowska  Irena  —  43  głosami. 
Prócz  tego  otrżymali  głosów: 
1,    Br^uza  -  H  gł.. 
2    Jankowski  —  3  gł., 
3.  Malicki  —  2  gł. 
W  końcu  na  wniosek  Przewodnicząccg©  uchwa* 

lOHCł  rozolucje,  które  w  toku  obrad  wyłoniły  sią: 
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Ni  1. 

Zebranie  organizacyjne  wzj-wa  Zarząd  Stowarzy» 
szenia  Spóidzielczege>  Pracowników  Centrali  Mini* 
łterstwa  Skarbu 

1.  aby  dołożył  wszelkich  starań  o  jaknajszybsze 
zebranie  znyisów  na  członków  Stowarzyszę* 

nia  od  wszystkich  praco^w  nłków  Centrali  Mi* 
Disterstwa  Skarbu, 

2.  aby  na  najbliższe  Ogólne  Zebriinie  przedsta* 
wił  wnioski,  dotyczące  podwyższenia  udzia* 

Jów  i  ustalenia  ilości  udziałów,  które  może 
posiadać  jeden  członek  w  myśl  §  7,  9  Statutu. 

Na  tern  posiedzenie  o  godz.  2»ej  zauil^nięto  i  pod* 

pisano. Warszawa,  dnia  15  grudnia  1920  roku. 
Przewodniczący : 

(— )  J.  Dangel 

OGŁOSZENIA. 

BILANS 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

(TYMCZASOWy) 

dnia  10  Listopada  1920  r. 

Stan  czynny. 

Kruszce,  obliczone  pg.  równi  monetarnej: 
Złoto:  wiasn.  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 

Polskiego)  
,      Skarbu  Narodowego    .    .  . 
„  Ministerstwa  Skarbu  .  .  . 

Srebr*.  ,  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 
Polskiego)   , 

,      Skarbu  Narodowego     .    .  . 
„      Ministerstwa  Skarbu     .    .  . 

Pieniądze  obce   
Banki: 

a)  banki  niemieckie  
b)  inne  banki  zagraniczne  

Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  ra- 
chunki w  likwidacji  

Weksle  zdyskontowane  
Pożyczki: 

a)  Skarbowi  Państwa  
b)  miastom  
c)  osobom  i  firmom  prywatnym  .  . 

Inne  aktywa  

6.394.497,53 
480.823,02 

2.613.453,04 

24.523  024,54 
1.494.964,17 
8.395.403,48 

208.387.153,24 

514.366.168,— 146.003.040,55 

25.213.281,46 
251.287.075,45 

49.125.000.000,— 220.955.605,70 
2.473.149.465,43 

13.493.948.606,15 

66.502.212.561,76 

Na  poczet  pożyczek,  przeję- 
tych d.ll  li5topadal919r., 

wpłynęło  do  dnia  10-go 
listopada  1920  r. Mk.  106.750.265,54 

Stan  bierny. 

Banknoty  w  obiegu  ...... 
Rachunki  bieżące: 

a)  Centralnej  Kasy  Państwowej 
a)  inne  rachunki  bieżące    .  . 

Fundusze  rezerwowe  J  

Inne  pasywa  

4C.424.947.396,- 

87.320.044,45 

12.046.928.825,34 
16.383.642,70 

13.926.632.653,27 

66.502.212.561,76 

Ilość  rachunków  przekazowych .  4277 

Obroty  Izb  Rozrachunkowych  w  Warszawie 
i  Poznaniu  od  dnia  l/I  do  dn.  10/XI 
1920  r  Mk.  22.725.089.133,72 

Naczelny  Dyrektor:  ( — )  Steczkowski. 

Główny  Księgowy:  ( — )  Michał,  Gawroński. 
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BILANS 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

(TYMCZASOWy) 

dnia  20  listopada  1920  r. 

Stan  czynny. 

Kruszce,  oblicz,  podług  równi  monetarnej: 
Złoto:  wlasn.  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Ban'-  = 

Polskiego)  ,  , 
„       Skarbu  Narodowego  .... 
,  Ministerstwa  Skarbu  .  .  . 

Srebro:  ,  P.  K.  K.  P.-  (dawn.  dla  Banku 
Polskiego)  

,       Skarbu  Narodowego  .... 
„      Ministerstwa  Skarbu .... 

Pieniądze  obce   
Banki: 

a)  banki  niemieckie  
b)  inne  banki  zagraniczne  

Niemiecka  Komisja  Odszkodowań   i  inne 
rachunki  w  likwidacji  

Weksle  zdyskontowane  
Pożyczki: 

a)  Skarbowi  Państwa  
b)  miastom  
c)  osobom  i  firmom  prywatnym  .  .  . 

Inne  aktywa  

6.395.377,08 
480.823,02 

3.170.832,15 

24.673.68§,11 
1.494.964,17 
9.002.345,02 

206.186.866,54 

568.397.318,98 
155.807.721,64 

25.213.281,46 
267.193.350,66 

49.625.000.000,— 229.829.827, 
2.886.666.774,46 

12.385.307.501,87 

66.394.820.670,16 

Na  poczet  pożyczek,  przeję- 
tych d.  11  listopada  1918  r., 

wpłynęło  do  dnia  20-go 
listopada  1920  r.    .    .  Mk.  106.750.265,54 

Stan  bierny. 

Banknoty  w  obiegu  

Rachunki  bieżące: 

a)  Centralnej  Kasy  Państwowej 

b)  inne  rach.  bieżące  .... 

Fundusze  rezerwowe  

Inne  pasywa  

41.319.100.617,50 

2.362.230.138.42 

10.980.030.852,56 

16.383.642,7» 

11.717.074.71»,98 

66.394.820.670,16 

4.319 
Ilość   rachunków  przekazowych 

Obroty  Izb  Rozrachunkowych  w  Warszawie 
i  Poznaniu  od  dn.  1  stycznia  do  20-go 
listopada  1920  r  Mk.  23.655.657.102,86 

Naczelny  Dyrektor  ( — )  Steczkowski. 

Główny  księgowy  ( — )  Michał  Gawroński. 

ODDZiAŁ  MIEJSKI 

MK    DYSKONTOWY  WARSZAWSKB. 

Instytucja  centralna  ul.  Fredry  8,  (dom  własny). 

Nalewki  26.  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22,  dom  własny 
ODDZIAŁ  we  LWOWIE,  ul.  3  Maja  14,  dom  własny. 

Stan  rachunków  w  dniu  30  listopada  1920  r. 

STAN  C  Z  y  N  N  y. 
Gotowizna  w  kasie 
Rachunki  przekaz,  do  dyspozycji  Banku 
Papiery  publiczne  wylos.  i  kupony  . 
Skup  weksli  .... 
Weksle  i  frachty  do  inkasa 
Pożyczki  na  zastaw  papier,  publicznych 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  i  monety  zagraniczne. 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  u  korespondentów 

Weksle  protestowane  . 
Wydatki  bieżące 
Ruchomości  .... 
Nieruchomości  .... 
Sumy  przechodnie 

Marki  i  fenigi 

133.670  912 
47 

149.513.358 

74 

1.966.864 61 
18.6]  0.41 8 22 
13.109.179 

07 
16.042.912 54 
52.866  127 35 
7.753.905 

19 646.665.723 73 
16.234.570 

34 
94.699.546 35 

18.480 
12.614.042 

38 
2.160 

1.728.000 
6.623.712 45 

"44 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy 
Fundusz  rezerwowy  specjalny. 
Rezerwa  specjalna 
Pozostałość  zysków 
Wkłady  i  rachunki  przekazowe 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  yi^eksle  do  zainkasowania 

Kasa  Przezorności  oprócz  depozytu 
Dywidenda  niepodniesiona 
Prooenty  przypadające  do  wypłaty  . 
Procenty  i  komisowe  . 
Sumy  przechodnie 
Fundusz  im.  Miecz.  Epsteina  . 
„  „  Dyrektora  P.  Heilperina 

VI  Emisja  akcji  Banku  Dysk.  Warsz. 

Marki  i  fenigi 

43.200,000 
21.600.000 
7.080.000 

1.000.000 
636.330 

48 

85.730.603 90 

779.734.429 61 
107.846 23 

107.808.725 

42 

222.809 

92 

1.542.898 

89 

575.156 

59 

21.606.735 

43 

95.681.057 06 
23.760 120.000 

5.454.540 
1.172.124.893 44 
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WYCIĄG  ZE  SPRAWOZDANIA  TOW.  AKC.  CUKROWNI  I  RAFIŃERJI  „ZBIERSK" 
za  rok  1919/20  na  d.  30/6  1920  r. 

RACHUNEK    STRAT    i  ZYSKÓW 

WINIEN 

Osiągnięto  zysku  brufto: 
Z  fabryki  .... 
„  dominium  „Zbiersl^"  i  „Petryki" 
„  lasu  „Zbiersk"  i  lasu  „Petryki" 
„  dzier.ćaw  .... 
,  kursu  walut 

Rb.  326,222.47 
41,865.24 

666,337.50 
13,465.60 

"  ■■'  4,527.33 
Rb.  1,052,418.14 

Różne  umorzenia,    procenty   i  koszty 
organizacji  

Przewyżka  dochodów  kampanji  1919/20  r. 

M  A 

Rb.  74,561.57 
977,855.57 

Rb.  1,052,418.14 

Bilans  na  dzień  3Q  czerwca  1923  roku 

STAN  CZyNNY 

Majątek  nieruchomy  .  .  .  . 
Remanenty  cukru,  melasu,  materjałów, 

zbóż  i  inwentarza  . 
Hasa  .... 

Ruchomości    .  „^/f" 
Depozyty  i  papiery  procentowe  . 
Dłużnicy   
Dobra  ziemskie  .... 

Rb.  1,093,554.47 

„  1,773,949.22 
77,772.39 
44,961.85 

115,320.56 
5,307,969.76.} 

„  1,921,884.914 
Rb.  10,335,413.17 

Kapitał  zakładowy  . 
„  amortyzacyjny 

„  zapasowy Wierzyciele 

Zysk  brutto 

STAN  BlERNy 

Rb.  2,450,000.— 
„  1,041,732.30 279,071.90 
.,  5,586,752.40 977,856.57 

Rb.  10,335,413.17 

Bilans  i  sprawozdanie  zostały  zatwierdzone  przez  Ogólne  Zebranie  Akcjonarjuszów  w  dniu  27  Listopada  1920  r., 
osiągnięty  zysk  w  sumie  Rb.  977,856.57  rozdzielony  został  w  następujący  sposób: 

Na  amortyzację  budynków   Rb. 
„  tantjemę  Zarządu   .  „ 
„   gratyfikację  dla  pracowników     ...  .       .       .       ,  „ 
„   kapitał  zapasowy         ..........  „ 
Zarezerwowano  na  podatki:  dochodowy,  od  kapitału,  daninę  i  wojenny  „ 

21175  Na  dywidendę  dla  Akcjonarjuszów   „ 

11,825.31 
84,774.39 

50,000.— 

53,901.29 409,855.58 

367,500.— 
Rb.  977,856.57 

BANK  KOMUNALNY. 

Bilans    na    dzień    1-go    grudnia    1920  roku. 

STAN  CZYNNY. 

Kasa.  .... 
Rachunki  depozyty  w  Bankach  . 
Papiery  %%  własne. 
Pożyczki  krótkoterminowe  w  gotówce 
Zlecenia  Związków  Samorządowych 
Kasa  Przezorności  pracowników  Banku 
Różni  dłużnicy 
Sumy  przechodnie 
Ruchomości 
Wydatki  do  zwrotu 
Wydatki  bieżące  . 
Procenty  zapłacone 
Prowizja  zapłacona 
Wydatki  bież.  1921  roku 

Marki  i  fen. 

476144  ,05 
7288134  i53 
G00410 

67360000 
751048 
15034 

103C80 
5744041 
370017 
43331 1 1351098 
40555 
5089 
7500 

845454G5 135 

71189034  i80 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  (rzeczyw.  wplac)  . 
Rachunki  bież.  zw.  i  war.  (czekowe) 
Ministerstwo  Skarbu 
Sumy  wpłać,  przez  Zw.  Sam.  na  wyk.  zleceii 
Kasa  Przezorności  pracowników  Banku 
Sumy  przechodnie Należności  skarbowe 
Procenty  i  prowizja  otrzymane 

za  1921  r. 
Zwyżka  na  kursie  papier.  %%  włas. 
Opłaty  na  pokrycie  wydatków  do  zwrotu 
Korespondenci  C/N. 

Różni  za  swoje  depozyty  .  70581300. — 
Depozyty  własne    .  .  .  -  607734.80 

Marki  i  fen. 

3025000  !— 26 9038139 
66000000 

454097 
31030 

285029 
3041 

1934674 
1309707 

30501  — 

50335 

2411159  |04 

'84545465"|36 

71189034  89 

65 

26 

77 
65 
87 

86 

KOMITET  LIKWIDACYJNY 

Ziemiańskiego  im  immim  Kredytu  w  immm 

Podaje  do  wiadomości,  że  na  mocy  decyzji  Ogólnego 
Zebrania  Ficprezentantów  Towarzystwa  z  dnia  5  czerwca 
1920  r.  i  aktu  rejenfalnego  z  |||nia  11  grudnia  1920  r.  za 
Nr.  799,  Ziemiańskie  Towarzystwo  Wzajemnego  Kredytu 
przejęte  zostało  z  dniem  IZ  Crudnia  1920  t.  przez  BANK 
ZWIĄZKÓW  ZIEMIAN  SP.  AKC.  który  nabył  na  własność 

całkowity  bilans  (aktywa  i  pasywa)  Towarzystwa  na  dzień 
1  stycznia  1920  r.  oraz  wziął  na  swój  racliunek  wszystkie 
operacje  Towarzystwa  prowadzone  w  1920  r.  do  dnia 
skupu. 

KOMITET  LIKWIDACYJNY  zawiadamia  przytem  wszy- 
stkich członków  (udziałowców)  Ziemiańskiego  Towarzystwa 

Wzajemnego  Kredytu  w  Zamościu,  że  wkłady  (udziały) 
tych  członków  wypłacać  będzie  ODDZIAŁ  ZAMOJSKI  BAN- 

KU ZWIĄZKÓW  ZIEMIAN  mieszczący  się  w  dotychczaso- 
wym lokalu  Towarzystwa,  za  zwrotem  kwitów  wydanych 

przez  Towarzystwo. 
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Ni  1. 

TOWARZYSTWO  AKCYJNE 

Zakładów  Górniczo-Mutniczycli  1  Fabryk  „STAPORRIiW" 
Zarząd  w  Warszawie  przy  ul.  Mazowieckiej  7. 

Wyciąg  ze  sprav;ozdania  za  1S19  r. 

Ogólny  przychód  i  rozchód.      Ruble  "  100--MarkiM'<216 
Sprzedaż  i  pozostałość  produkcji 
Nesbyte  materjaiy  i  koszty  eksplo- 

atacji. ..... 

Zysk  brutto  z  eksploatacji 
Inne  dochody  .... 

Ogółem  dochód 
Wydatki  %  
Zysk  netto  za  1919  rok  . 
Plus  resztę  zysku  za  1918  rok 

W  sumie 

Ogólne  Zebranie  w  dn.  12  X.  1920  r. 
Podzieliło: 

i  93833i5.58 2026807.01 

.  688931.90 1483099.38 

.  249401.68 538707.63 
33f0.41 7236,88 

.  252752.09 545944.51 
215206.09 464845.15 

37546— 
81099.36 

12658.20 27341.71 

50204.20 108441.07 

Na  kapitał  zapasowy. 
,    amortyzację  majątku 
»    opłatę  podatków  . 
„    cele  robotnicze  T-wa  . 

Do  zysków  roku  następnego 

Ml; 4054.97 
65914.02 

12960.— 
21600.— 3912.08 108441.07 

Bilans  w  dniu  31  Grudnia  1919  r.  Ruble  R  100^=Marki  216 

Stan  czynny. 
Nieruchomości         ....      553522.70  1195609.03 
Ruchomości                                       296621.46  640702.35 
Zapasy  materjałów  i  wyrobów           1020097.47  2203410.54 
Dłużnicy                                            271002.77  585365  98 
Kaucje  28S50.75  62317.62 
Gotowizna  w  Kasach                           14654.12  31652.90 
Depozyty                                              21124.50  45628.92 
Sumy  Przechodnie  .                          284017.58  613477.97 

2489891.35  5378165.31 

Stan  bierny. 

Kapitał  Zakładowy  . 
„  Zapasowy 
„  Amortyzacyjny 

Wierzyciele  .... 
Polska  Kraj.  Kasa  Pożyczkowa 
Dywidenda  niepodniesiona 
Różni  ZQ  depozyty  . 
Sumy  przechodnie  . 
Zyski — reszfa  z  1918  r.  . 

„    za  1919  r.        ,       .  . 

700000.— 23027.28 
172283.93 

1002790.69 
470914.18 

2115.— 
21124.50 
47.421.57 
12658.20 

37546.— 

1512000.- 49738.92 
372133.29 

2166027.89 
1017174.63 

4590.— 
45628.92 

102430.59 
27341.71 
81099.36 

2489891.35  5378165.31 

Bonk  Iwiqzkóvj  llmm  Spółka  gkcylno  Warszawa, 

KOPERNIKA  30. 

Zawiadamia  niniejszym,  iż  w  polowie  grudnia  1920  r, 
otworzone  zostały: 

ODDDIAŁ  BANKU  W  CZĘSTOCHOWIE 
oraz  ODDZIAŁ  BANKU  W  ZAMOŚCIU 

Powyższe  Oddziały  załatwiają  wszelki©  operacje  ban- 
kowe, przewidziane  w  Statucie  naszej  Spółki  Akcyjnej. 

Powszechne  Akcyjne  Tow.  Uliezpleczefi  „VlCTORir 
Bilans  w  końcu  1919  r. 

Aktywa. 
Gotowizna  w  kasie  Mk.  1,832,228.40 
Papiery  wartościowe  „  181,634,366.3t 
Hipoteki  „  917,931,152.87 
Nieruchomości  Towarzystwa                  .    ,  15,962,880. — 
Pożyczki  ubezpieczonym   116,665,335.94 Należności: 

W  bankach  i  tow.  ubezp  ,  66,740,024.98 
Za  zaległe  premje  ,  58,871.811.23 
Za  częściewe  premje  pt.  w  1920   r.    ,,  16,818,081.— 
„  %  i  komorne   22,057,520.13 

Różne  aktywa   8,295,160.83 

1, 406,808,-56 1.73 
Pas  s  y  w  a. 

Kapitał  zakładowy  Mk.  6,000,000.— 
Kapitał  zapasowy  i  rezerwa  zysków        .    „  1,200,000.-- 
Rezerwa   premjowa,  przeniesienia  i  re- 

zerwa szkód  ,  1,123,613,287.85 
Rezerwa  zysków  „  172,645,750.— 
Inne  rezerwy  „  80,626,850.78 
Należności  innycli  tow.  ubezp.  i  banków  „  1,869,521.48 
Kaucje  w  gotowiznie         .  .    „  1,479,931.84 
Kasa  pomocy  dla  urzędników  10,410,397.90 
Zysk  ogólny   „  8,962,621.88 

Mk.  1,406,808"561.73 Ubezpieczeni  otrzymują  dywidendę: 

w  ubezpieczeń,  nn  „życie"—  21,  wszystkich  wpłaconych  premji 
„        na  „dożycie" —  10'^  \ 

„  od  nieszcz.  wypadków -20:^  /  '""""^J  P""^"^!' 

Ogłoszenie  Subskrypcji. 

Na  podstawie  uchwały  Walnego  Zgromadzeiłia  akcja- 
n^arjuszów  Spółki  z  dnia  27  lutego  1920  r.,  rezolucji  Mini- 

sterstwa Skarbu  z  dnia  11  grudnia  1920  r.  jN"s  24957/2® i  uchwały  Racy  Zarządzającej  z  dnia  30  grudnia  1920  r. rozpisujemy 

SUBSKRYPCJĘ 

na  6000  sztuk  ackcji  imiennych  H  emisji  Sp.  Akc.  Towa- 
rzystwo ubezpieczeń  „Przyszłość"  w  Warszawie  w  wyso- 

kości nominalnej  po  500  mk.  na  następujących  warunkach: 
1)  cena  emisyjna  wy.  osi  550  mk.  za  każdą  akcję 

(50  mk,  na  kapitał  organizacyjny)  można  subskrybować 
najmniej  50  akcji— najwięcej  200(1  akcji  Akcje  II.  emisji 
uczestniczą  w  dochodach  Spółki  począwszy  od  1  stycznia 
1921  r.  ^ 

2)  subskrypcje  należy  najdalej  do  20  stycznia  1921  r. 
skierować  do  Dyreł<cji  Sp.  Akc.  Tow.  ubezp.  „Przyszłość* w  Warszawie  ul.  Smolna  J\i3  30,  zarazem  wpłacić  w  Kasie 
Towarzystwa  w  pełni  sumę  przypadającą  na  subskrybo- wane akcję. 

3)  posiadaczom  akcji  1,  emisji  przysługuje  prawa 
poboru  akcji  II  emisji,  w  stosunku  po  50  akcji  II  emisji  na 
100  akcji  I  emisji  które  to  prawo  winni  zgłosić  pisemnie 
w  Dyrekcji  Towarzystwa  do  dnia  20  stycznia  1921  r.  wpła- 

cając równocześnie  po  650  mk.  za  każdą  subskrybowaną akcję. 

4)  Rada  zarządzająca  Spółki  dokona  w  ciągu  1  mie- 
siąca od  dnia  zamknięcia  subskrypcji  —  przydziału  akcji 

i  o  tem  subskrybentów  zawiadomi  sumy  wpłacone  na  po- 
czet subskrypcji  nieuwzględnionych  —  zostaną  zwrócone 

bez  odsetek. 
Warszawa,  dnia  31  grudnia  1920  r. 

Rada  Zarządzająca. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej.  Miodow«  30.  J4t  12381,  5.  I  ,  500r. 
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Ńr.  2  i  3. Wursaawa*  dnia  25  stycznia  19^1  r. 
Rok  Iii. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  20  mk.  (z  przesyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  kwartalna  100  mh.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  30  mb.  Materjał  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązującyck  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5.  tel.  red.  Ns  512-64. 

TREŚĆ.  PBStanowiBnia  OiSdlnB:  7.  Komunikat  Ministerstwa    Spraw    Wewnętrznyck  w   sprawie    „Skorowidza"  opracowa- 
nego przez  R.  Hausnera. 

Organtzacla  WładZ:  6.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  utworzenia  Izb  skarbowyck  na  obszarze 
ziem,  objętyck  umową  o  preliminaryjnym  pokoju  i  rozejmie,  podpisaną  w  Rydze  d.  12/X  1920  r. 

Honopal  spirytysawy:  9.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  kosztów  przewozu  wyrobów  monopolo- 
wycU  z  rozlewni  do  miejsc  sprzedaży, 

PrZBpisy  CBiiiS:  10.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  zwolnienia  od  cła  surowic  i  szczepionek,  uży- 
wanyck  w  lecznictwie  i  stosowanyck  do  celów  weferynaryjnyck.  11.  Okólnik  w  sprawie  opłaty  wewnętrznej 
od  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych.    IZ.  Sprostowanie  rozporządzenia  o  taryfie  celnej. 

FB^yCZki  panSlWOWSi:  15.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  listu  Winc.  Wabińskiego.  14.  Komunikat  Mi- 
nisterstwa Skarbu  w  sprawie  ofiarności  na  rzecz  Skarbu  Narodowego. 

Spratsy  ISUQ^G1QWS:  15.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  redukcji  wydatków  na  przedstawicielstwa  za- 
graniczne. 16*  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  pomocy  dla  młodzieży  akademickiej  powracającej 

z  wojska. 
Sprawy  WaiUlaUłe:  17.  Ustawa  z  d.  26  listopada  1920  r.  o  kredycie  Skarbu  Państwa  w  Pol.  Kr.  K.  Poż.  18.  Ustawa 

2  d.  26  listopada  1920  r.  o  dalszej  emisji  biletów  Pol.  Kr.  K.  Poż.  19.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  dnia 
20  X11  1920  r.  20.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  29/Xl  1920  r.  wydane  w  porozu- 

mieniu z  Ministrem  Skarbu  w  sprawie  przejęcia  przez  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  urzędów  probierczyck 
na  ocszarze  b.  zab.  austrjackiego.  Zl.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  22/Xll  1920  r. 
wydane   w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  w  sprawie  podwyższenia  opłat  probierczyck. 

Pożyczki  prenijaUie:  ZZ.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  przyjmowania  w  lombard  obligacii  Poż 
Premjowej. 

Sprauiy  r.aifiauiS:  Z3.,  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27|X1I  1920  r.  w  przedmiocie  zmiany  cen  ropy  i  prze- 
tworów naftowyck. 

Przepisy  C  StOSUnKaih  itandlatuyctt  z  zagranicą:  Z4.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  w  przedmiocie 
regulaminu  obrad  ogólnych  zebrań  Ulównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 

Przepisy  o  SiUŻiliB  pańStu/OWC]:  ZS.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  16  grudnia  w  sprawie  zmiany  rozp.  o  do* 
datkii  drożyźnianym  do  płacy  zasadniczej  funkcjo.narjuszów  państwowych.  Z6.  Rozporządzenie  Rady  Mi- 

nistrów z  d.  20  grudnia  1920  r.  w  przedmiocie  ustalania  wysokości  ajet,  wynagrodzenia  rozjazdowego  oraz 
zwrotu  kosztów  podróży  funkcjonarjuszów  państwowych. 

KUCil  SłUŻUaUty:  Z3.  Mominacja  d  ra  W.  Mikuleckiego  Szefem  Sekcji.    ZS.  Ruch  służbowy  za  miesiąclistopad  1920  r 

Sprawy  StriBrytainSt  2S.  Instrukcja  dla  Izb   Skarbowych  w  sprawie  kontroli  zaopatrzeń  emerytalnych.    39.  Komuni- 
kat Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wypłat  emerytur  pensjonowanym  żandarmom. 

Postanowienia  ogólne. 

7. 

KOMUNIKAT  MiN.  SPRAW  WEW^Jf  lRZNYCH. 

Nakładem  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych 
ukazała  się  częić  11  „Skorowidza  Dekretów,  Ustaw, 

Rozporządzeń  i  okólników"  —  opracowanego  przez 
Radcę  Ministerialnego  Romana  Hausnera. 

Część  II  zawiera  wszystkie  normy  prawne  i  przes 
pisy,  które  ukazały  się  po  dzień  15  października 

192U  r.  w  „Dzienniku  Ustaw  R.  P.",  w  „Monitorze 
Polskim"  oraz  „Dziennikach  Urzędowych"  poszczes 
folnych  Ministerstw  i  Gł.  Urzędu  :Ę^»mskiego. 

Cały  materjał  opracowany  jest  według  poszczę* 
gólnych  działów  administracji  państwowej  w  nastę-" 
pujących  rozdziałacli;  Aprowizacja,  Koleje  Żelazne, 
Kultura  i  Sztuka,  Oświecenie  Publiczne  i  Wyznania 

Religijne,  Poczty  i  Telegrafy.  Praca  i  Opieka  Spo« 
łcczna.  Przemysł  i  Handel,  Roboty  Publiczne,  Roi* 
mctwo  i  Dobra  Państwowe,  Skarbowość,  Sprawiedlis 
wość.  Statystyka,  Sprawy  Wewnętrzne,  Sprawy  Woj* 
skowe,  Zdrowie  Publiczne,  Gł.  Urząd  Ziemski,  Spras 
wy  Zagraniczne.  Obecne  rozdziały  traktują  o:  Samo» 
rządzie.  Likwidacji  wojny,  oraz  sprawach  urzędni* 
ków  i  sług. 

Przepisy  z  dziedziny  prawa  politycznego  zebra* 
ne  w  rozdziale:  Władza  Naczelna  —  Rząd. 

Skorowidz  jest  zaopatrzony  ponadto  w  systema* 
tyczny  Przegląd  treści  oraz  w  Indeks  alfabetyczny. 
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Pożycie  8—9. 

Cena  książki  objętości  XV  —  126  str.  vrynosi 
40  marek. 

Równocześnie  z  powodu  zupełnego  wyczerpania 
części  hej  Skorowidza,  ukazał  sig  drugi  nakład  obję* 
tości  XVI  —  160  str.  w  cenie  60  marek. 

Wydawnictwa  powyższe  są  do  nabycia  w  Admis 
nistracji  Dziennika  Urzędowego  Ministerstwa  Spraw 
Wewnętrznych,  Warszawa  —  Nowy  oświat  69/III; 
wysyłka  następuje  za  zaliczeniem  pocztów em,  wobec 
czego,  przy  zamówieniach  nie  należy  nadsyłać  pie<= 
niędzy. 

Warszawa,  d.  20  grudnia  1920  r. 
Za  Ministra: 

(podpds  nieczytelny). 

Organizacja  władz. 

8. 

ROZPORZi^DZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  20  grudnia  1920  r. 

o  utworzeniu  izb  skarbowych  na  obszarze  ziem,  obję- 
tych uniow§  o  preliminaryjnym  pokoju  i  rozejmie,  pod- 

pisany w  Rydze  dnia  12  października  1920  r. 

Na  zasadzie  art.  14  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca 

1919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  lu^zędów 
skarbowych  (Dz.  Praw  P.  P.  z  1919  r.  Nr.  65,  poz.391), 
zarządza  sig,  co  nastgpuje: 

§  1. Tymczasowo  na  obszarze  każdego  okręgu  admini- 
stracyjnego, utworzonego  w  myśl  rozporządzenia  Rady 

Ministrów  z  dnia  18  listopada  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  115,  poz.  760),  tworzy  się  w  siedzibie  na- 

czelnika okręgu  adioinistracyjnego  izbę  skarbową. 

§2. Przepisy  §§  4,  6  do  14  włącznie,  §§  17,  27,  28,  35, 
36,  37  1  44  rozporządzenia  wykonawczego  z  dnia  30-go 
stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  15,  poz.  SI) 
mają  zastosowanie  do  izb  skarbowych,  utworzonych  na 
zasadzie  niniejszego  rozporządzenia. 

Tymczasowy  zakres  działania  izb  skarbowych  nor- 
mują obowiązujące  na  oznaczonych  wyżej  ziemiach  rozr 

porządzenia  b.  tymczasowego  Zarządu  Terenów  Pizy^ 
frontowych  i  Etapowych,  względnie  rozporządzenia 
b.  Zarządu  Cywilnego  Ziem  Wschodnich  oraz  b.  Za- 

rządu Ziem  Wołynia  i  Frontu  Podolskiego. 

§3. 
Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniem 

ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospolitej  Pol- 
skiej. 

Minister  Skarbu: 

(Dz.  Ust.  Nr.  5  z  dn.  12/1 

( — )  Steczkowski. 

1921  r.,  poz.  25). 

Monopol  Spirytusowy. 

9. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dn.  14  grudnia  1920  r. 

w  przedmiocie  kosztów  przewozu  wyrobów  moBopo- 

lowych  z  rozlewni  do  miejsc  sprzedaży. 

W  uzupełnieniu  rozporządzenia  z  dnia  19  Ustopad* 

1920  r.  w  prziedmiocie  cen  sprzedażnych  spirytusu  i  wy- 

robów wódczanych,  opłat  od  nich  oraz  norm  sprzeda- 
ży spirytusu  na  obszarze  b,  zaboni  rosyjskiego  („Mo- 

nitor Polski"  z  1920  r.  Nr.  278)  zarządza  się,  co  na- 
stępuje: 

§  1. 

Przy  sprzedaży  monopolowych  wyi'obów  spirytit- 
sowycli  w  naczyniach  zamkniętych  sprzedający,  począw- 

szy od  dnia  1  stycznia  1921  roku,  mogą  na  pokrycie 

kosztów  przywozu  wyrobów  z  rozlewni  pobierać  od 
nabywców  dodatki  do  cen  oznaczonych  na  etykietach 

każdej  butelki,  wskazane  w  następującej  taryfie: 

TARYFA  DODATKÓW  DO  CEN  SPRZEDAŻNYM 

WYROBÓW  MONOPOLOWYCH  ZA  PRZEWÓZ 

Z  ROZLEWNI  DO  MIEJSC  SPRZEDAŻY. 

(ważna  od  1  stycznia  1921  r.) 

N 
O 

O. 

% 

POWIAT Rozlewnia 
Opłata  od  butelki 

0,6  litr.  3,0  litr. 

marki 

I.    Województwo  Warszawskie. 

1 Warszawski 
w  Warszawie 2 Płoński n 6 12 

3 Pułtuski n 6 12 

\ 
Radzymiński n 6 12 
Mińsko-Mazowie- 

cki 
» 6 12 

6 
Grójecki » 6 

12 

7 Błoński H 6 12 
8 Skierniewicin ft 6 12 
9 Łowicisi n 6 12 

10 Sochaczewski H 6 

12 

11 

Rawski » 9 

18 

12 Kutnowski » 6 12 
13 Gostyński W 9 18 

14 
Włocławski w 6 12 

15 Nieszawski » 6 12 
16 

Lipnowski 
» 

13 

27 

17 

Płocki 

11 

22 

18 Rypiński 

» 

13 

27 
19 

Sierpecki n 

13 

27 
20 

Ciechanowski n 9 18 

21 

Mławski n 9 18 
22 Przasnyski » 

11 

22 

23 

Makowski • 

11 

22 

ii 
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Opłata  od  butelki b O O. POWIAT Rozlewnia 0,6  litr.  1  3,0  litr. 
u 
2 marki 

1 Ostrowski 
2 Ostrołęcki 
3 Łomżyński 
4 Kolneński 
5 Wysokie-Mazo- wieckie 
6 Białostocki 
7 Sokolski 
8 Bielski 
9 Szczuczyński 

10 Suwalski 
11 Sejneński 
12i  Augustowski 

III. 
1 Sieradzki 
2 Łaski 
3 Wieluński 
4 Kaliski 
5 Turecki 
6 Koniński 
7 Słupecki 
8 Kolski 
9 Łęczycki 10 Łódzki 

11 Brzeziński 
12 Piotrkowski 
13 Noworadomski 

II.    Województwo  Białostockie. 

Warszawa 1 1 

J  1 

11 

22 11 
22 13 27 

11 
22 

11 
22 

11 
22 

11 22 13 
27 

13 
27 13 

27 
13 27 

III.    Województwo  Łódzkie. 
w  Sieradzu 

Sieradz  lub  Kielce 

IV.    Województwo  Kieleckie. 

6 
12 

6 
12 

6 12 
9 

18 

9 18 
11 

22 

9 
18 

9 18 
6 12 
9 18 
9 18 
9 18 

1 j  Kielecki w  Kielcach 
3 1  Konecki ff 6 

12 

3 i  Opoczyński n 6 
12 

4-  Włoszczowaki 

i> 

6 12 
5 Częstochowtki Kielce  i  Sieradz 9 18 
6 Będziński w  Kielcach 6 

12 

7 Olkuski n 6 
12 

8 Miechowski V 6 12 
9 Jędrzejowaki M 6 12 

10 Pińczowski » 11 22 
11 Stopnicki 0 11 

22 12 Opatowski • 9 

18 

13 Sandomieiwki » 11 
22 14 Iłżecki n 11 
22 15 Radomski n 6 12 

16 Kozienicki n 11 22 

V.    Województwo  Lubelskie. 
1 Lubartowski w  Lublinie 6 12 
2 Puławski 6 

12 

3 Janowski tf 11 22 
4 Biłgorajski M 11 

22 

5 Tomaszowski n 9 18 
6 Zamojski n 9 18 
7 Krasnostawski n 6 12 
8 Hrubieszowski u 9 18 
9 Chełmski n 6 

12 
lO Włodawski 

t  n 
9 18 ll Bialski W  Warszawie  lub 9 

18 
12 

Radzyński Lublinie 9 
18 

13 Łukowski n 6 12 14 Garwoliński n 6 12 15 
Janowski  (Pod- lasie) » 9 

18 

15 Sokołowski n 9 
18 

17 Węgrowski 0 9 
18 

18 Siedlecki » 6 12 
19 Lubelski 0 

obwieszczenie  o  wysokości  wskazanych  w  §  1  dodat- 
ków do  ceny  sprzedażnej  na  pokrycie  kosztów  przewo- 

zu tych  wyrobów.  Obwieszczenia  takie  powinny  być 
poświadczane  przez  właściwe  izby  skarbowe. 

Za  Ministra  Skarbu  Szef  Sekcji: 

(— )  Dr.  Mikulecki. 

(]Vloiiitor  Polski  Nr.  3  —  1921  r.). 

Przepisy  celne. 

10. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  24  grudnia  1920  r. 

w  przedmiocie  zwolnienia  od  cla  surowic  i  szczepią* 

nek,  używanych  w  lecznictwie  i  stosowanych  do  cee 
lów  weterynaryjnych. 

W  myśl  punktu  3  poz,  44  taryfy  celnej  (Dz.  Ust. 
R.  P.  z  1919  r.  Nr.  95,  poz.  510)  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Zdrowia  Publicznego  ustalam  następu* 

jący: WYKAZ  SUROVvIC  I  SZCZEPIONEK, 

WOLNYCH  OD  CŁA: 

I.   Surowice,  używane  w  lecznictwie 
przeciw:   1)  cholerze,  2)  dyfterji,  3)  dyzenterji, 

4)  tężcowi,    5)  meningokokom,    6)  streptokokom, 

i  7)  dżumie. 

II.    Surowice,  kultury  i  szczepionki  do  celów  w«ł«* 

rynaryjnych,  a  mianowicie: 

1)  surowica  i  kultura  przeciwróżycowa, 
2)  surowica  przeciw  pomorowi  (zarazie  świń), 
3)  surowica  przeciw  cholerze  drobiu, 
4)  surowica  przeciw  zołzom  u  koni, 
5)  szczepionki  przeciw  pneumonji  cieląt,  źrebiąt 

i  jagniąt, 

6)  szczepionki  przeciw  zakaźnemu  ronieniu  krów i  klaczy, 

7)  szczepionki  przeciw  zarazie  płucnej  u  bydła rogatego, 

8)  szczepionki  przeciw  wąglikowi, 
9)  wakcyna  a  la  Pasteur  I  i  II  przeciwróżycowe, 
10)  malleina, 
11)  tuberculina, 
12)  Virus  Danysza  (przeciw  gryzoniom). 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(Monitor  Polski  Nr.  6  —  1921  r.). 

§2. W  każdem  miejscu  sprzedaży  wyrobów  monopolo- 
wych powinno  być  umieszczone  w  widoczny  sposób 
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11. 

OKÓLNIK  L.  17920. 

Do  Urzędów  Celnych  na  obszarze  b.  Królestwa  Kon- 
gresowego. 

Departament  Ceł  zawiadamia,  że  wskutek  ogłc 
szonego  w  Nr.  44/45,  poz.  619  Dzień.  Urzęd.  Minister= 
stwa  Skarbu  i  obowiązującego  z  dn.  l=go  grudnia 
1920  r.  rozporządzenia  z  dn.  19  listopada  1920  r. 
w  przedmiocie  ustalenia  cen  sprzedażnych  spiry- 

tusu i  wyrobów  wódczanych,  opłat  od  nich  oraz  norm 
sprzedaży  spirytusu  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskie= 
go,  odpowiedni  ustęp  okólnika  Departamentu  Cel 
z  dn.  27  października  1920  L.  11565/D.C./II,  w  spra= 
wie  opłat  wewnętrznych  od  artykułów  monopolo= 
WĄ'ch  i  akcyzowych  (Dzień.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  40, 
poz.  582)  zmienia  się  w  sposób  następujący: 

„Od  wyrobów  wódczanych,  koniaków,  rumów 

i  t.  p.,  sprowadzanycli  przez  osoby  prywatne  z  za= 
granicy,  na  podstawie  należytych  pozwoleń,  prócz 
należności  celnej  i  opłaty  bandorolowej  po  jednej 
marce  od  każdej  flaszki  (naczynia)  pojemności  do 
jednego  litra,  pobiera  się  tytułem  odszkodowania 
monopolowego,  po  290  mk.  od  każdego  100=stopnio= 
wego  litra  alkoholu.  Od  spirytusu  w  stanie  czystym, 
sprowadzanego  przez  osoby  prywatne  z  zagranicy, 
na  podstawie  należytych  pozwoleń,  niezależnie  od 
opłat;/  celnej  pobiera  się  tytułem  odszkodowania  mo^ 
nopolov/ego,  za  każdy  litr  100=stopni owego  alkoholu, 
po  250  mk.,  o  ile  zaś  spirytus  taki  przeznacza  się  na 

wyroby  wódczane  —  po  290  mk.  za  litr,  niezależnie 

od  wyżej  wspomnianej  opłaty  banderolowej". 
Warszawa,  dn.  7  stycznia  1920  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

( — )  Dzierzgowski. 

12. 

SPROSTOWANIE. 

W  rozporządzeniu  Min.  Skarbu  oraz  Przemysłu 
i  Handlu  o  taryfie  celnej  umieszczonem  w  Jvf2  25 

„Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  1920  r.  pod  poz.  366 
str.  482  przeprowadzone  zostały  urzędowo  następu- 

jące zmiany  tekstu: 

1)  v;  art.  1  ustęp  1  koniec  wiersza  drugiego 
i  początek  trzeciego  zamiast  „dołączonej  taryfy 

celnej"  powinno  być  „taryfy,  ogłoszonej  w  Dz.  Ustaw 
Nq  95,  poz.  510  z  d.  22  grudnia  1919  r.". 

2)  w  art.  4  ustęp  1  w  wierszu  pierwszym  nie 

potrzeba  „osób  i", 
3)  w  art.  8  ustęp  4  wiersz  drugi  zamiast  „20 

marek  od  100  kg.  w  złocie"  powinno  być  „20  ma- 
rek w  złocie  od  100  kg. 

4)  w  art.  10  punkt  10  wiersz  drugi  po  słowie 

„użytku"  —  ma  być  przecinek,  dalej  po  przecinku 
zamiast  całego  następnego  zdania  w  drugim  ustępie 

powinno  być  „prócz  przedmiotów  monopolu  państwo- 
wego oraz  środków  spożywczych". 

5)  w  art.  1 1  punkt  3  wiersz  pierwszy  po  słowie 

„w  tpadku"  ma  być  przecinek,  dalej  całe  następne 

zdanie  w  drugim  ustępie  powinno  być  umieszcione 
w  końcu  art.  11  po  punkcie  8. 

6)  art.  12  zamiast  tekstu  umieszczonego  w  „Dz. 

Urzęd"  powien  brzmieć  następująco: 
Art.  12.    W  porozuminiu  z  Ministerstwcin  Przemy- 

ski i  Handlu  Ministerstwo  Skarbu  może  zezwalać: 

a)  na  czasowe  \vipTOwad'zanie  brz  opłaty  cła  małfr- 
ijalów  i  części  składowych,  służących  do  wytwarzania 
w  Icraju  fabrykatów,  przeznaczonych  po  ich  wykończeniu 
do  wywozu  za  granicę,  oraz  na  przywóz  towarów  na 

niepewną  sprzedaż  (np.  międzynarodiowe  J«rmarki,  kon- 
kursy przemysłowo-handlowe,  kontrakty  t  i  p.). 

b)  na  Avyv/óz  krajowych  towarów  z*  tranicę  celem 
ich  uszlachetnienia,  jeżeH  tego  rodzaju  uszlachetnienia 
i'ie  można  na  obszarze  celnym  dokotiać  wctle,  albo  w  do- 

statecznej mierze,  lub  w  równie  dobryM  łtcmniu,  jak  zt 

granicą. 
c)  wyjątkowo  ze  względu  na  dofcr*  {►ublicrne  na  cza- 

sowe wprowadzanie  bez  oiplaty  cla  prze<fcniołów  prze- 
znaczonych do  przejściowego  użytku  (np.  przyborów 

v/iertniczych,  dla  przemysłu  nafto^^ego,  węglowego i  t.  p.). 

Prócz  tego  Ministerstwo  Skarbu  moce  re2v/olić  na 
czasowe  wprowadzenie  hcr.  opłaty  cł«  towarów  do  do*- 
świadczeń  na  wysta^wy,  konkursy,  do  wypróbowania  lub 
naśladowania,  tudzież  wzorów  agentów  podróżujących. 

Wszystkich  tych  pozwoleń  udzielać  się  będzie  pod 
warunkiem  zabezpieczenia  cła  i  tylko  w  stosunkach  z  te- 
mi  państwami,  które  przestoegają  zRMdy  wzajemności. 

7)  w  art.  13,  wiersz  czwarty,  zamiast  „na  pewne" 

powinno  być  ,,na  konieczne". 
8)  w  art.  14  ustęp  3  zamiast  tekstu  umieszczo- 

nego w  „Dz.  Urzęd."  powinien  brzmieć  następująco: 
Sumę  opłat  celnych  zaokrągla  się  do  5  fenigów, 

przyczem  należność  mniejszą  od  5  fenifów  liczy  się  jako 
5  fenigów,  należność  od  6  fenigów  za  10  fenigów  i  t.  d. 

9)  w  art.   15    ustęp  3  wiersz  drugi  zamias^ 

„byś  zaświadczona"  powinno  być  „być  stwierdzona' 
dalej  ustęp  4  umieszczony  w  „Dz.   Urzęd."  powi- nien brzmieć  następująco: 

Urząd  celny  uwzględnia  bezpośrednio  zażalem'a, które  uznaje  za  uzasadnione,  wszystkie  zaś  inne  przed- 
stawia bezzwłocznie  do  rozstrzygnięci*  Ministerstwu 

Skarbu,  które  wydaje  orzeczenie  w  porozumieniu  z  Mi- 
nistrem Przemysłu  i  Handlu  lub  z  Ministrem  Rolnictwa 

i  Dóbr  Państwowych. 

ustępy  7  i  8  zamieszczeń,  w  „Dz.  Urzęd"  po- winny brzmieć  jak  następuje: 

Zażalenia  przeciwko  administracyjnym  zarządze- 
niom urzędów  celnych,  nie  będącym  w  związku  z  taryfą 

celną,  należy  wnosić  na  piśmie  w  tym  urzędzie,  któiy 
wydał  zarządzenie,  będące  przedmiotem  zażalenia. 

Do  czasu,  urządzenia  sądownictwa  administracyjne- 
go decyzje  Ministra  Skarbu  w  sprawach  celnych  są  osta- 

teczne i  nie  podlegają  zaskarżeniu. 

10)  w  art.  18  wiersz  drugi  po  słowi*  „przemyt- 

nictwa" ma  być  przecinek,  dalej  zamiast  „towarów, 
ukrócenia  cła",  pov^inno  być  „uchylenia  się  od  cło 

lub  jego  ukrócenia". 11)  w  art.  20  koniec  ustępu  drugiego  po  słowach 

„i  t.  p."  ma  być  przecinek,  dalej  po  przecinku  ma 
być  dodane  „które  to  postanowienie  pozostaje 

w  mocy". 
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Poźyczhi  państwowe. 

13. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Pan  Minister  Skarbu  otrzymał  następujący  list: 
Zbliża  się  Nowy  Rok,  a  wraz  z  nim  okres  spo* 

rządzania  bilansów  handlowych.  O  ile  społeczeń* 
stwo  wie  z  expose  J.  Wielmożnego  Pana  Ministra 
Skarbu  oraz  J.  W.  P.  Grabskiego,  bilans  ten  dla 
Skarbu  Polskiego  przedstawia  się,  niestety,  bar- 

dzo niepomyślnie.  Dochodzimy  więc  w  Polsce 
do  objawu  takiego,  iż  gdy  wiele  przedsiębiorstw 
finansowych,  przemysłowych  i  handlowych  zamyka 
rok  1920,  mniej  lub  więcej  poważnemi  zyskami, 
wprost  przeciwnie  dzieje  się  ze  Skarbem  Polskim. 

Nie  mam  zamiaru  ani  prawa  wchodzenia  w  ana° 
lizę  i  ocenę  tego  stanu  rzeczy,  proszę  tylko  JW.  Pa* 
na  Ministra  o  traktowanie  głosu  mego,  jako  jednego 
z  obywateli,  dla  którego  pojęcie  Skarbu  Polskiego 
nic  może  być  dźwiękiem  pustym,  obojętnym  i  ode 
rwanym  od  całokształtu  naszych  stosunków  gospo= 
darczych,  a  jednocześnie  dobrobytu  ogólnego. 

Skarb  Państwa,  według  mego  rozumienia,  jest  su' 
mą  wysiłków  gospodarczych,  a  jednocześnie  dobro» 
bytu  ogólnego. 

Skarb  Państwa,  według  mego  rozumienia,  jest  su' 
mą  wysiłków  gospodarczych  całego  pracującego  ogó' 
lu.  Każdy  obywatel  winien  się  poczuwać  do  obo= 
wiązku,  aby  czerpiąc  źródła  swego  bytu,  czy  też  do= 
brobytu  z  ziemi  ojczystej,  miał  też  zawsze  głęboko 
na  uwadze  interes  skarbu  państwa  własnego.  Mnie- 

mam, iż  jeśH  u  nas  jest  jeszcze  inaczej,  wypływa  to 
z  niedostatecznego  zrozumienia  tej  ścisłej  łączności, 
jaka  w  znaczeniu  ekonomicznem  istnieje  pomiędzy 
Państwem  Skarbowem  a  dobrobytem  poszczegól- 

nych obywateli.  Niezawodnie  tkwią  tu  jeszcze  po' 
zostałości  minionych  pojęć  o  stosunku  do  skarbów 
państw  zaborczych  czasów  niewoli  polskiej. 

Nie  mam  na  myśli  wskazywania  radykalnych 
środków  zaradczych.  Ale  rozumiejąc  dobrze,  iż  sła- 

by stan  Skarbu  wypływa  ze  zbyt  znacznego  wy- 
puszczania biletów  kredytowych  i  pożyczek  państwo= 

wych,  pozwolę  sobie  wyrazić  przypuszczenie,  iż  każ- 
dy obywatel  może  i  powinien  w  tym  kierunku  uczy=' 

nić  wysiłek,  aby  stan  ten  choć  w  części  poprawić. 
Wypuszczone  przez  Skarb  Państwa  banknoty  i  po- 

życzki są  w  rękach  obywateli.  Każdy  z  nas  może 
cząstkę  chociaż  posiadanych  walorów  zwrócić  Skar= 
bowi,  jako  daninę  obowiązkową  dla  poprawienia  po- 

łożenia Ojczyzny. 
Pragnę  zapoczątkować  tę  akcję,  aby  dać  przy 

kład  innym.  Sądzę,  iż  nie  potrzeba  tu  nawet  danin 
zbyt  wielkich,  byleby  każdy  posiadacz  walorów,  a 
więc  dobrobytu  zdobytego  już  w  niepodległej  Pol- 

sce cząstkę  swą  złożył.  Mam  na  myśli  przedewszyst' 
kiem  producentów,  finansistów,  przemysłowców  i 
kupców. 

Ze  swej  strony  pozwalam  sobie  przesłać  na  rę- 
ce JW.  Pana  Ministra  10.000  Mk.  pol.  w  odcinkach 

pożycżki  państwowej,  przedartych  przezemnic,  a 
więc  eo  ipso  unieważnionych  i  nieobciążających  na- 

dal Skarbu  Polskiego.  Przed  laty  w  dawnej  Polsce 
na  święto  Trzech  Króli  Jan  Kazimierz  zwykł  był  da- 

wać w  tym  dniu  do  poświęcenia  biskupowi  nowe 

mon«ty  krajowe.   Oby  przykład,  do  któregd  chcial= 

bym  jak  najgoręcej  najszersze  koła  zachęcić,  podzia= 
łał  tak  skutecznie,  by  już  w  najbliższe  święto  Trzech 
Króli  Skarb  Państwa  otrzymał  liczne  dowody  od  oby» 
wateli,  iż  rozumieją  swój  stosunek  do  Skarbu  i  że 
interesy  tegoż  Skarbu  nie  są  dla  nich  obojętne. 

Złożenie  danmy  dla  Skarbu  w  obecnem  ciężkiem 
położeniu  nie  będzie  bynajmniej  ofiarą,  lecz  dobrze 

pojętym  obowiązkiem. 

Łączę  wyrazy  wysokiego  poważania 

Jubiler  złotnik  Warszawski, 

Wincenty  Wabia  Wabiński. 

(Monitor  Polski  Nr.  296  —  1920  r.). 

14. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Idąc  za  przykładem  p.  Wabia  Wabińskiego,  na* 
stępujące  osoby  przesłały  do  Ministerstwa  Skarbu 
przedarte  asygnaty  5%  pożyczki  państwowej,  jako 
dar  na  Skarb  Państwa: 

p.  Bolesław  Iwański  z  Dąbrowy  Górniczej  2  obli* 
gacje  5%  Długoterminowej  Pożyczki  Państwowej 
Nr.  484296/7  na  sumę  mk.  200.— 

•p.  Władysław  Szyszko,  referent  Wydziału  Za* 
sobów  Dyr.  Wił.  P,  K.  P.  w  Siedlcach,  świadectwo 

tymczas.  Nr.  165806  na  sumę  mk.  500. — 
Ministerstwo  Skarbu,  wyrażając  w  ten  sposób 

podziękowanie  ofiarodawcom  za  ich  obywatelskie 
poczucie  obowiązku  względem  Skarbu  Państwa,  jeda 
nocześnie  widzi  się  zmuszonem  podać  do  wiadomo^ 
ści  publicznej,  że  forma  tej  ofiarności  nie  jest  wska* 
zaną  (darcie  obligów  państwowych),  tembardziej,  że 
annulowanie  długoterminowej  pożyczki  państwowej, 
będącej  długiem  państwa  skonsolidowanym,  a  więc 
nie  ciążącym  w  danym  momencie  na  skarbie  i  nie 
odbijającym  się  ani  na  kredycie,  ani  na  kursie  wa* 
luty  —  chybia  celu.  Natomiast  wskazanem  byłoby, 
ażeby  na  przyszłość  ofiarodawcy,  nie  niszcząc  bank* 
notów  lub  obligacji,  składali  je  na  rzecz  Skarbu  Na» 
rodowego  na  zakup  złota,  co  przyczyniłoby  się  skus 
tecznej  do  powiększenia  zasobów  tego  kruszcu,  słu» 
żyć  mającego  w  przyszłości  za  podkład  dla  waluty 
polskiej. 

(Monitor  Polski  Nr.  9  —  1921  r.). 

Sprawy  budżetowe. 

15. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  Prasowe  Mmisterstwa  Skarbu  komunikuje: 

W  wyniku  szeregu  konferencji,  odbytych  w  Mini- 
sterstwie Skarbu  z  przedstawicielami  Ministerstwa 

Spraw  Zagranicznych,  osiągnięto  poważną  redukqę  wy- 
datków na  przedstawicielstwa  zagraniczne  drogę  bądź 

zupełnego  zwmięcia  niektórych  placówek,  bądź  zmniej- 
szenia w  pozostałych  liczebności  personelu,  oraz  ograni- 
czenia do  niezbędnego  minimum  wydatków  rzeczowych 

i  reprezentacyjnych.  Osiągnięta  w  ten  sposób  suma 
oszczędności  wyraża  sig  kwoi^  5  i  pół  miljona  franków rocznie. 
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Pozatem  należy  wspomnieć,  że  znaczna  ilość  Pola- 
ków, zamieszkałych  i  przebywających  w  państwach 

obcych  (Ameryka,  Francja,  Danja,  Niemej',  Austrja,  Cze- 
chy), wym&ga,  ze  względu  na  konieczność  roztoczenia 

nad  nimi  opieki,  odpowiedniej  ilości  placówek  konsular- 
nych, niemniej  przeto  jest  pewność,  że  wpływy  z  iych 

placówek,  wobec  podniesionych  cplat,  v/  zupełności  po> 
kr}'j§  ponoszone  na  ten  cel  wydatki. 

(Monitor  Polski  Nr.  295  —  1920  r.). 

16. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Wobec  poruszonej  w  organach  prasy  sprawy  po- 
mocy dla  młodzieży  akademickiej,  powracającej  z  woj- 

ska, Ministerstwo  Skarbu  komimikuje,  iż  na  doraźną  po- 
moc przyznało  już  następujące  kredyty:  w  dniu  29.X  r.  b. 

2.000.000  marek,  w  dniu  l.XII  r.  b.  500.000  marek,  oraz 
w  dniu  21. XII  r.  b.  12.000.000  marek  z  tem,  iż  dalsze 
kredyty  przyznane  będą  perjodycznie  w  miarę  potrzeby. 

Akcja  powyższa,  kierowana  przez  Ministerstwo  Wy- 
znań Religijnych  i  Oświecenia  Pubhcznego  przy  współ- 

udziale organizacji  młodzieży  akademickiej  oraz  władz 
uniwersyteckich,  obejmuje  pomoc  mieszkaniową,  odzie- 

żową, żywnościową  i  naukową. 

(Monitor  Polski  Nr.  293  —  1920  r.). 

Sprawy  walutowe. 

17, 

USTAWA 

z  dnia  26  listopada  1920  roku 

o  kredycie  Skarbu  Państwa  w  Polskiej  Krajowej 
Kasie  Pożyczkowej. 

Art.  1.  Zatwierdza  się  pożyczkę  Skarbu,  za> 
ciągniętą  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  do 
dnia  20  listopada  1920  r.  na  pokrycie  niedoboru  bud* 
żetowego  w  wysokości  27.850.000.000  marek  polskich, 
ponad  kwotę  łączną  21.775.000.000  marek  polskich, 
ustaloną  w  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
(Dz.  Ust.  Nr.  63,  poz.  413). 

Art.  2.  Upoważnia  się  Ministra  Skarbu  do  za» 
ciągnięcia  na  pokrycie  niedoboru  budżetowego  dal* 
szej  pożyczki  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczko* 
wej  w  kwocie  15.000.000.000  marek  polskich. 

Art.  3.  Ustawą  niniejsza  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Art.  4.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu, 

Marszałek; 

( — )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(-)  Witos. 
Minister  Skarbu; 

( — )  Steczkowski. 
(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  z  dnia  11  grudnia  1920  r., 

Nr.  112,  poz.  738). 

18. 

USTAWA 

z  dnia  26  listopada  1920  roku 

o  dalszej  emisji  biletów   Polskiej   Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Polską  Krajową  Kasę  Po* 
życzkową  do  doprowadzenia  stanu  emisji  jej  bile* 
tów,  prócz  biletów  emitowanych  na  zasadzie  art.  2 
ustawy  z  dnia  26  marca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  31. 
poz.  179)  do  kwoty  55.000.000.000  marek  łącznie 
z  kwotą  31.000.000.000  marek,  ustaloną  w  art.  1  lOZ* 
porządzenia  Rady  Obrony  Państwa  dnia  22  września 
1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  92,  poz.  605). 

Art.  2.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu. 

Art.  3.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Marszalek: 

(— )  Trąmpczyńsld. 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  z  dnia  U  grudnia  1920  r.. 
Nr.  112,  poz.  739). 

19. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  20-go  grudnia  1920  r. 

Dnia    10-go    grudnia  r.  b, 
obieg  wynosił  .  .  .  .  Mk.  45,366.581.441.50 

Od  dnia  10/X11    do  20/XII 
r.  b.  wypuszczono  .  .  .  „  1.607.512.065.50 

Do  dnia  20-go  grudnia  r.  b. 

puszczono  w  obieg  ogółem  Nk^6.975.893.5Q7.— 
W  tem  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 
ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 

Nr.  31  poz.  179)  .    .    .    .  Mk.  3.250.902.142.31 

Naczelny  Dyrektor: 
p.  o.  (— )  Bigo. 

Główny  Skarbnik: 

( — )  Marjan  Karpus. 

* 

20. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra   Przemysłu   i  Handlu 

z  dnia  29  listopada  1920  r. 

wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  w  spra* 
wie  przejęcia  przez  Ministerstwo  Przemysłu  i  Handlu 
urzędów  probierczych  na  obszarze  b.  zaboru  austrjac* 
kiego  oraz  zmiany  przepisów  probierczych  obowlą* 

żujących  na  tym  obszarze. 

Na  podstawie  art,  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  16  lip* 

ca  1920  r.  o  upoważnieniu  Ministra  Przemysłu  i  Han* 
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dlu  do  wydawania  zarządzeń  w  zakresie  organizacji 
urzędów  probierczych  na  obszarach  b.  zaborów 
austrjackiego  i  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.. 
Nr.  70,  poz.  470)  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skar« 
bu  zarządzam  co  następuje: 

§'  1.  Z  dniem  1  stycznia  1921  r.  urzędy  probicrs 
cze  we  Lwowie  i  Krakowie  przechodzą  pod  zarząd 
Ministerstwa  Przemysłu  i  ilandlu. 

§  2.  Uprawnienia  i  obowiązki  Dyrekcji  Skarbom 
wych  w  sprawach  probierczych  przechodzą  na  Glóws 
ny  Urząd  Probierczy  w  Warszawie. 

§  3.  Cechowanie  probiercze,  istniejące  przy 
urzędach  podatkowych  na  obszarze  b.  zaboru 
austrjackiego  znosi  się.  Obowiązki  tych  cechowni 
przechodzą  na  właściwe  urzędy  probiercze  we  Lwo; 
wie  i  Krakowie,  którym  przekazuje  się  również 
inwentarz  cechowni. 

§  4.  Z  dniem  1  stycznia  1921  r.  rozciąga  się  na 
obszar  b.  zaboru  austrjackiego  mo^  obowiązującą 
rozporządzenia  z  dnia  9  sierpnia  1920  r.  w  sprawie 
zmian  do  ustaw  probierczych,  obowiązujących  na  tes 
renie  b.  zaboru  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r., 
Nr.  85,  poz.  566),  z  wyjątkiem  art.  22 — 28,  zawic# 
rających  przepisy  przechodnie  dla  b.  zaboru  rosyjs 
skiego. 

W  przedmiocie  szczegółowych  zmian  ustawy 
austrjackiej  z  dnia  19*go  sierpnia  1865  r.  o  określę* 
niu  stopnia  czystości  towarów  złotych  i  srebrnych 
i  przestrzeganiu  próby  (Dz.  U.  zesz.  XXIX  Nr.  75, 
z  dn.  12  czerwca  1866  r.)  i  innych  przepisów  wydane 
będzie  osobne  zarządzenie. 

§  5.  Przedmioty  złote  i  srebrne,  zaopatrzone 
w  austrjackie  cechy  probiercze,  wybite  w  urzędach 
probierczych  we  Lwowie  i  Krakowie,  mogą  znajdo* 
wać  się  w  obrocie  handlowym  do  dnia  30  grudnia 
1922  roku.  Po  tym  terminie  wyroby  takie  powinny 
być  złożone  w  urzędacli  probierczych  do  ocechowas 
nia  na  ogólnych  zasadach  z  obowiązkiem  uiszczenia 
opłat  probierczych. 

§  6.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po* 
leca  się  Głównemu  Urzędowi  Probierczemu. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

( — )  S.  Przanowski, 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld, 

(Dz.  Ust.  Nr.  5  z  d.  12/1—1921  r.  poz.  21). 

czym  1  handlem  wyrobami  złotniczemi,  oraz  organiza- 
cji urzędów  probierczych  jia  obszarach  b.  zaborów 

austrjackiego  i  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r. 
Nr.  70,  poz.  470)  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu, 
zarządzam  co  następuje: 

§  1. 

Pozycja  1  artykułu  10  rozporządzenia  Ministra 
Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  9-go  sierpnia  1920  r.  w 
sprawie  zmian  do  ustaw  probierczych,  obowiązują- 

cych na  terenie  b.  zaboru  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  85,  poz.  566)  otrzymuje  brzmienie  nastę- 

pujące: „Od  gotowych  wyrobów  a)  złotych  —  5  mk., 

srebrnych  —  25  fen.". 
Pozycja  6  art.  10  otrzymuje  następujące  brzmienie: 

„Od  zegarków  Ideszonkowych  i  kopert  do  zegarków  w 
stanie  gotowym,  rozebranym  lub  nierozebranym.  Za 
1  szt.:  a)  od  złotych  do  33^  mm.  średnicy  zegarka  — 
100  mk.,  b)  od  złotych  większej  średnicy  —  200  mk., 
c)  od  srebrnych  bez  względu  na  wielkość  25  mk. 

§2. 

Art.  17  wymienionego  w  §  1  rozporządzenia  otrzy- 
muje następujące  brzmienie:  „Za  czynności,  niepołączo- 

ne ze  stemplowaniem  urzędy  pobierają  następujące 
opłaty: 

1)  za  każdą  próbę  złota  10  mk.; 

2)  za  każdą  próbę  srebra  drogą  ogniową  5  mk.; 

3)  za  każdą  próbę  srebra  drogą  mokrą  20  mk.; 
4)  za  każdą  próbę  stopu  złota  i  srebra  drogą 

ogniową  15  mk.; 

5)  za  topienie  złota  i  srebra  różnych  prób  wagi  do 
100  gramów  20  mk.; 

za  następne  każde  100  gramów  10  mk. 

§  3. 

Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospolitej  Pol- 
skiej. 

Minist^  Przemysłu  i  Handlu: 
(— )  S.  Prsanowski. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  Nr.  5  z  dn.  12/1  —  1921  r.,  poz.  28). 

21. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRZEMYSŁU 
I  HANDLU 

z  dn.  22  grudnia  1920  r. 

wydane   w   porozumieniu   z  Ministrem  Skarbu 

w  sprawie  podwyższenia  opłat  probierczych. 

Na  mocy  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  upoważ- 
nieniu Ministra  Przemysłu  i  Handlu  do  wydawania  za- 

rządzeń w  zakresie  nadzoru  nad   przemysłem  złotai- 

Poźyczhi  premjowe. 

22. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministerstwa  Skarbu 
z  dtaia  22.XII  1920  r.  Centralny  Urząd  4%  Państwowej 

Pożyczki  Premjowej  podaje  do  publicznej  wiadomości, 
że  obligacje  4%  Państwowej  Pożyczki  Premjowej  będą 

przyjmowane  przez  Polską  Krajową  Kasę  Pożyczkową 

i  jej  Oddziały  w  lombard  do  wysokości  75%  nominalnej 
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wartości  na  6%  na  przeciąg  6  miesięcy,  z  tym  jednak 
warunkiem,  że  w  każdym,  poszczególnym  wypadku  przy- 
jęce  lub  nie  przyjęcie  tych  obligacji  w  lombardach  bę- 

dzie zależało  od  decyzji  Dyrektora  Oddziału. 
Zarażeni  podaje  się  do  wiadomości,  iż  uprzywilejo- 

wane ciągnienia,  polegające  na  losowaniu  z  pośród  ilo- 
ści rozesłanych  do  sprzedaży,  a  zaolcrąglonych  do  mil  jo- 

na, oraz  powtarzanie  ciągnień  wyginanych,  które  padły 
na  obligacje  niesprzedane,  zostały  przedłużone  do  koń- 

ca lutego  1921  r. 

(JHonitor  Polski  Nr.  1  —  1921  r.). 

Sprawy  naftowe. 

ROZPORZĄDZENIE 

iMinistra  Skarbu 

z  dnia  27  grudnia  1920  r. 

w  przedmiocie  zmiany  cca  ropy  i  przetworów  nafto- 
wych. 

Na  podstawie:  austriackiej  ustawy  z  dnia  24 
lipca  1917  r.  (austr.  dz.  ust.  p.  r.  307),  rozporządze= 

nia  Ministra  i^rzemysłu  i  Handlu  z  dnia  14  sierpnia 
1919  r.  w  sprawie  uregulowania  obrotu  ropy  naftc 
wej,  podlegającej  sekwestrowi  (Dz.  Ust.  Rz.  F.  z 
1920  r.  Nr.  74,  poz.  431)  oraz  rozporządzenia  Mini= 
slrów  Przemysłu  i  Handlu,  Skarbu  i  Spraw  Woj' 
skowych,  wydanego  na  mocy  ucliwały  Rady  Mini= 
strów  z  dnia  16  września  1919  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P. 
z  1920  r.  Nr.  23,  poz.  128),  a  tytułem  zmiany  rozpo> 
rządzenia  mego  z  dnia  31  lipca  1920  r.  w  przedmio= 
cie  ustalenia  ceny  ropy  i  przetworów  naftowych 
(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1920  r.  poz.  551)  —  zarządzam, 
co  następuje: 

§  1. 
Ustęp  2  art.  1  powyżej  cytowanego  rozporzą= 

dzenia  mego  z  dnia  31  lipca  1920  r.  uchyla  się,  a 
ustęp  ostatni  oznacza  się  cyfrą  2. 

§  2. 
Art.  3  rozporządzenia  z  dnia  31  lipca  1920  r. 

otrzymuje  nowe  brzmienie  następujące: 
Dla  przetworów  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego, 

przeznaczonych  dla  zużycia  w  kraju,  oznacza  się  na* 
stępujące  ceny  małcsymałne: 

1)  dla  benzyny  o  ciężarze  gatunkowym: 
do  0,640  —  marek  pol.  1,800; 
od  0,641  do  680  -  marek  pol.  1,400; 
od  0,681  do  700  —  marek  pol.  1,100; 
od  0,701  do  725  —  marek  pol.  1,050; 
od  0,726  do  750  —  marek  pol.  1,000; 
od  0,751  do  770  —  marek  pol.  950; 
ponad  0,770  —  marek  pol.  900; 
2)  dla  nafty  (destylatu)  —  marek  pol.  700; 
dodatek  za  rafinowanie  nafty  i  benzyny  mk.  40; 
3)  dla  oleju  gazowego  —  marek  pol.  700; 
4)  dla  oleju  smarowego  (destylatu): 

lekki  o  smarności  do  4"  E  przy  20°  C  —  marek 
pol.  750; 

lekki  o  smarności  od  4.1  do  6  przy  20°  C  —  ma= rek  pol.  900; 

łelcki  o  smarności  od  6.1  do  12  przy  20"  C  —  ma= 
rek  pol.  1.050; 

średni  o  smarności  od  3.1  do  4  przy  50°  C  — 
marek  pol.  1.300; 

ciężki  o  smarności  od  4.1  do  5  przy  50°  C  — 
marek  pol.  1.500; 

ciężki  o  smarności  od  5.1  do  6  przy  50°  C  — 
m.arek  pol.  1.600; 

ciężki  o  smarności  od  6.1  do  7  przy  50"  C  — 
marek  pol.  1.700; 

5)  dla  oleju  automobilowego  o  smarności  od 

8.0  do  10°  E  przy  50°  C  —  marek  pol.  2.200; 
6)  dla  oleju  lotniczego  —  marek  pol.  2.500; 
7)  dla  oleju  cylindrowego  o  punkcie  zapalności 

220/230°  C  —  marek  pol.  2.400; 

dodatek  za  każde  10%  ponad  230°:  mk.  50  za 100  kg.; 

dodatek  za  rafinerję  olejów  40%  ceny; 

8)  dla  oleju  wulkanowego  letniego  —  marek 
pol.  \.650; 

9)  dla  oleju  vmlkanowego  zimowego  —  m.arek 
pol.  1.800; 

10)  dla  asfaltu  —  marek  pol.  900; 
11)  dla  koksu  —  marek  pol.  800; 
12)  dla  parafiny  o  punkcie  topliwości  50  do 

52°  C  —  marek  pol.  3.500; 

dodatek  za  każde  2°  punktu  topliwości  ponad 
52°,  względnie 

opust  za  każde  2°  punktu  topliwości  poniżej 50°  —  mk.  150; 

dodatek  za  rafinerję  parafiny  20%  ceny; 
13)  dla  wazeliny  surowej  o  punkcie  krzepnięcia 

26/27°  C  —  marek  pol.  1.500; 

dodatek  za  każdy  dalszy  stopień  punktu  krzep* 
nięcia  ponad  27°  —  marek  pol.  50; 

dodatek  za  rafinację  wazeliny  —  40%  ceny". 

§3. 

Art.  4  rozporządzenia  z  dnia  31  lipca  1920  r. 
otrzymuje  nowe  brzmi^enie  następujące: 

„Ceny  powyższe  rozumie  się  za  sto  kilogramów 
netto,  bez  opakowania,  za  natychmiastową  zapłatą 

gotówką  bez  podatku  spożyv/czego  i  opłat  oraz  na= 
łeżytości  skarbowych  według  relacji  (parytet)  Dro= 
hobycz,  t.  zn.,  że  przy  sprzedażach  loco  rafinerja  fa= 
brykom  ładującym  produkty  poza  stacją  kolejową 
w  Drohobyczu  służy  prawo  liczenia  należytości 
przewozowych  z  Drohobycza  do  stacji  nadawczej 
rafinerji  za  sto  kilogramów  netto  właściwego  pro» 
duktu,  jeżeli  wysyłka  nastąpi  w  cysternach,  i  sto 
dwadzieścia  pięć  kilogramów  brutto,  jeżeli  wysyłka 

nastąpi  w  beczkach". 

§  4. 

Ustaloną  w  art.  5  rozporządzenia  z  dnia  31  lip- 
ca 1920  r.  należytość  za  wypożyczenie  i  używanie 

cystern  podwyższa  się  z  dziesięciu  marek  na  dwa* 
dzieścia  pięć  marek,  należytość  zaś  za  wyczyszcze= 
nie  cysterny  —  z  trzystu  na  jeden  tysiąc  marek  pol= skich. 

§  5. 

Ustaloną  w  art.  6  rozporządzenia  z  dnia  31  lip= 
ca  1920  r.  należytość  za  oporządzenie  beczek  pod= 
wyższa  się  z  dwudziestu  na  sto  marek  polskich. 
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§  6. 
Postanowienia  niniejszego  rozporządzenia  wchc 

dzą  w  życie  z  dniem  ogłoszenia,  z  tern  zastrzeżeniem, 
że  ce.iy,  v/skazane  w  §  2  niniejszego  rozporządzenia, 
mają  zastosowanie  również  w  tych  wypadkach,  w 
których  produkty  po  dniu  15  grudnia  1920  r.  zostały 
wydane  z  rafinerji  bez  ustalenia  cen  w  drodze  umo= 
^vy  lub  też  z  zastrzeżeniem  przewidywanej  ich  zmia= 
ny.  ,  ̂ 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski, 

(Monitor  Polski  Nr.  7  —  1921  r.). 

Przepisy  o  stostmhach  han- 

dlowych z  zagranicą. 

24. 

ROZPORZĄDZENIE 

z  dnia  20  listopada  1920  roku. 

Ministra  Przemysłu  i  Handlu  w  przedmiocie  regulaminu 
obrad  ogólnych  zebrań  członków    Głównego  Urzędu 

Przywozu  i  Wyv/ozu. 

Na  podstawie  art.  3  ustawy  o  obrocie  towarowym 
z  zagranicę  z  dnia  15  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  79,  poz.  527),  oraz  §§  3  i  4  rozporządze- 

nia w  przedmiocie  organizacji  i  przepisów  postępowa- 
nia urzędów,  oraz  izb  przywozu  i  wywozu  z  dnia 

30  pażdziernilca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  107, 
poz.  703),  zatwierdza  się  następujący 

Regulamin  obrad  ogólnych  zebrań  członków  Głównego 
Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 

§  1. 
Ogólne  zebranie  Giównego  Urzędu  Przywozu  i 

Wywozu  w  myśl  §  4  rozporządzenia  ministerjalnego 
z  dnia  30  października  1920  roku  zwołuje  Przewodni- 

czący Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 
Ogólne  zebrania  dzielą  się  na  zwykle  i  nadzwy- 

czajne. 

§  2. 
Ogólne  zebrania  zwykłe  odbywają  się  raz  na  kwar- 

tał w  terminach,  zgóry  ustalonych. 

§  3. 
Ogólne  zebrania  nadzwyczajne  zwołuje  Przewodni- 

czący Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu :  1)  z  wiar 
snej  iniqatywy;  2)  z  polecenia  Ministra  Przemyślu  i 
Handlu,  lub  3)  na  skutek  uchwały  zmniejszonego  kom- 

pletu tegoż  Gló'vvnego  Urzędu. 

§  4. Na  ogólnych  zebraniach  zwykłych,  zarówno  jak  na 
nadzwyczajnych  nie  wolno  poruszać  .  żadnych  innych 
spraw,  jak  tylko  te,  które  zgłoszono  w  terminie,  przewi- 

dzianym w  §  9  rozporządzenia  z  dnia  30  października 

1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.'  1920  r.  Nr.  107,  poz.  703)  i umieszczono  na  porządku  dziennym  zebrania. 

§  5. 
Wnioski  natury  formalnej  poddaje  się  pod  głosowa- 

nie po  wysłuchaniu  nie  więcej,  niż  jednego  głosu  „za" 
wnioskiem  i  jednego  „przeciw"  wnioskowi  w  podnie- 

sionej kwestji  formalnej. 

§  6. 

Porządek  dzienny  zebrań  ogólnych  ustała  Przewc* 
dniczący  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 

§  7. 

Na  ogólnych  zebraniach  przewodniczy  Przewodni- 
czący Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu.  Prze- 

wodniczący pilnuje  kolei  rozważania  spraw,  udziela 
głosu,  przestrzega,  aby  mówcy  nie  odbiegali  od  tematu 
i  ściśle  stosowali  się  do  niniejszego  regulaminu. 

§  8. 

W  przewodniczeniu  na  każdem  ogólnem  zebraniu 

zastępuje  Przewodniczącego  Głównego  Urzędu  Przy- 
wozu i  Wywozu  z  jogo  wyboru  jeden  z  członków  urzę- 

du, będący  delegatem  Ministerstwa  Przemysłu  i  Handlu, 
lub  w  razie  nieobecności  delegatów  Ministerstwa  Prze- 

mysłu i  Handlu  —  delegat  Ministerstwa  Skarbu. 
Do  prezydjum  ogólnego  zebrania  przewodniczący 

zaprasza  prócz  tego  z  pośród  obecnych  członków 
Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  trzech  ase- 
sorów. 

W  razie  potrzeby  przewodniczący  powołuje  z  po^ 
śród  tychże  członków  komisję  skrutacyjną. 

§  9. 

Gdy  przev/cdniczący  Głównego  Urzędu  Przywozu 
i  Wywozu  wslaitek  nieprzewidzianych  okoliczności  nie 
m.oże  wcale  wziąć  udziału  w  ogólnem  zebraniu,  prze- 

wodnictwo przekazuje  jednemu  z  delegatów  Minister- 
stwa Przemyślu  i  Handlu,  o  ozem  zawiadamia  go  na 

piśmie. 

§  10. 
Protokół  ogólnego  zebrania  Głównego  Urzędu 

Przywozu  i  Wywozu  podpisuje  Przev/odniczący  Urzę- 
du, oraz  kierownik  działu  protokólarnego  biura  Urzę- 
du, który  też  prowadzi  protokół  i  zapisuje  uchwały 

ogólnego  zebrania.  Protolcól  jest  prawomocny  z  chwi- 

lą podpisania. 

§  11. Wnioski  referują  Przewodniczący  Glóv/nego  Urzę- 
du Przywozu  i  Wywozu,  naczelnicy  wydziałów  Urzędu 

łub  upoważnieni  do  tego  referenci. 

O  ile  przewodniczący  występuje  na  zebraniu  w  roli 
referenta,  przewodnictwo  na  ten  czas  przechodzi  do  za- 

stępcy przewodniczącego. 

§  12. 

Wszelkie  wnioski  na  ogólne  zebranie  powinny  być 
składane  na  piśmie  i  nałeżycie  uzasadniane.  Wnioski 
zgłaszać  należy  do  Giównego  Urzędu  Przywozu  i  Wy- 

wozu przynajmniej  na  dwa  tygodnie  przed  terminem 
ogólnego  zebrania. 

§  13. 

Glosowanie  może  być  albo  jawne,  albo  też  tajne  z  ini- 
cjatywy przewodniczącego,  względnie  na  żądanie  pięciu 

członków  ogólnego  zebrania  Głównego  Urzędu^  posia- 
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dajęcych  pięć  pełnych  głosów  (art.  3  p.  3  ustawy  z  dnia 
15  lipca  1920  r.  i  §  3  rozporzędzenia  z  dnia  30  paździer- 

nika 1920  r.). 

§  14. Po  zarządzeniu  glosowania  przewodniczący  niko- 
mu głosu  nie  udziela.  W  razie  zarządzenia  tajnego  gło- 

,  sowania  członkowie  ogólnego  zebrania  otrzymują  od 
sekretarza  biura  Urzędu  kartki  w  ilości  reprezentowar 
nycłi  przez  nicłi  pełnycli  głosów.  Na  kartce  umieszcza 
się  numer,  pod  którym  dana  sprawa  figuruje  na  porząd- 

ku dziennym.  Kartka  taka  może  być  użyta  do  głosowa- 
nia tylko  w  tej  sprawie,  której  numer  nosi. 

§  15. Uchwały  ogólnego  zebrania  członków  Głównego 
Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  zapadają  zwykłą  większo- 

ścią głosów.  W  razie  równości  głosów  rozstrzyga 
głos  przewodniczącego.  Uchwały  są  prawomocne,  bez 
względu  na  liczbę  obecnych  członków  (art.  6  ustawy 
z  dn.  15  lipca  1920  r.,  Dz.  Ust.  R.  P.  1920  r.  Nr.  79, 
poz.  527). 

§  16. 
Przewodniczący  ma  prawo,  a  na  żądanie  przedsta- 

wiciela Ministra  Skarbu  obowiązek,  w  ciągu  24  godzin 
wstrzymać  każdą  uchwałę  ogólnego  zebrania  członków 
Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  i  przedstawić 
ją  w  ciągu  siedmiu  dni  do  uznania  Ministra  Przemysłu 
i  Handlu.  O  ile  wstrzymanie  uchwały  nastąpiło  na  żą- 

danie przedstawiciela  Ministra  Skarbu  —  Minister  Prze- 
mysłu i  Handlu  wydaje  orzeczenie  w  porozumieniu 

z  Ministrem  Skarbu  (art.  5  ustawy  z  dnia  15  lipca 
1920  r.). 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

( — )  S.  PrzanowskU 

(Monitor  Polski  Nr.  274  —  1920  r.). 

Przepisy  o  służbie  państwowej 

25. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  16  grudnia  1920  r. 

w  sprawie  zmiany   rozporządzenia   (Dz.  Usł.  R.  P.  z 
1920  r.  Nr.  99,  poz.  659)  o  dodatku  drożyźnianym  do 
płacy  zasadniczej  funkcjonarjuszów  państwowych. 

Na  podstawie  art.  5  ustęp  ostatni  ustaw  z  dnia  13. 
lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  65,  poz.  429, 
430,  431)  i  art.  10  ustęp  przedostatni  i  ostatni  ustawy  z 

dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  65, 
poz.  436)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Począwszy  od  dnia  1  grudnia  1920  roku 
mnożnik  dodatku  drożyźnianego  dla  wszystkich  funkcjo- 

narjuszów państwowych  podwyższa  się: 

w  miejscowościach  I  klasy  z  200  na  300,  w  miejsco- 
wościach II  klasy  ze  180  na  270,  w  miejscowościach  kla- 

sy III  ze  160  na  240,  w  miejscowościach  klasy  IV  ze  140 
na  210,  wreszcie  w  miejscowościach  klasy  V  ze  120 
na  180. 

§  2.  Moc  obowiązującą  rozporządzenia  Rady  Mi- 
nistrów, ogłoszonego  w  Dzienniku  Ustaw  R.  P.  z  d.  26 

października  1920  r.  Nr.  99,  poz.  659  z  załącznikiem, ucliyla  się. 

§  3.  Wysokość  dodatków  drożyźnianych  przy  za- 
stosowaniu mnożnika  ustalonego  w  §  1  rozporządzenia 

niniejszego  równa  się  podwójnej  wysokości  kwot,  wy- 
mienionych w  tabelach,  zawartych  w  załączniku  Nr.  7 

do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  5  sierpnia 
1920  X..  (Dz.  Ust.  R.  P.  1920  r.  Nr.  77,  poz.  521). 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  W.  Kucharski. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  117  z  dnia  23  grudnia  1920  r., 

poz.  770). 

26. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  20  grudnia  1920  r. 

w  przedmiocie  ustalania  wysokości  djet,  wynagrodzenia 
rozjazdowego  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  funkcjo- 

narjuszów państwowych. 

Na  mocy  postanowień  o  normowaniu  wynagro- 
dzeń niestalycłi  i  ubocznych,  zawartych  w  ustawach  z 

dn.  13  lipca  1920  r.  o  uposażeniu  funkcjonarjuszów  pań- 
stwowych (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  65,  poz. 

429—436),  a  tytułem  częściowej  zmiany  rozporządzeń: 
z  dnia  5  sierpnia  1920  r.  w  sprawie  djet  i  kosztów  po- 

dróży funkcjonarjuszów  państwowych  oraz  pracowni- 
ków kolejowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  74  i  88, 

poz.  507  i  577),  jakoteż  z  dnia  12  października  1920  r. 
w  sprawie  wynagrodzenia  dmżyn  parowozowych  i 
konduktorskich  za  czas  spędzony  w  służbie  przy  paro- 

wozie i  przy  pociągach  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  99, 
poz.  660  i  661),  Rada  Ministrów  zarządza,  co  następuje: 

§  1. 

Normy  przewidzianych  powyżej  cytowanemł  rozpa 
rządzeniami  wynagrodzeń  niestałych  i  ubocznych,  jako 
to:  djet,  zwrotu  kosztów  podróży  oraz  wynagrodzeń 
rozjazdowych  za  służbę  przy  parowozach  i  pociągach 
w  przyszłości  będą  zwiększane  lub  zmniejszane  w  myśl 

postanowień  o  zmianie  mnożnika  dla  oznaczania  dodat- 
ku drożyźnianego,  zawartych  we  właściwych  ustawach 

o  uposażeniu,  cytowanych  we  wstępie  niniejszego  rozr 
porządzenia,  —  równocześnie  ze  zmianą  tego  mnożnika 
dla  miejscowości,  zaliczonych: 

a)  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austriac- 
kiego —  do  trzeciej  klasy  dodatku  drożyźnianego,  a 

b)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  do  czwartej 
klasy  tego  dodatku.  1 

W  myśl  postanowienia  §  1  wprowadza  się  do  wła- 
ściwych artykułów  rozporządzeń  z  dn.  5  sierpnia  i  12 
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października  1920  r.,  cytowanych  we  wstępie  do  niniej- 
szego rozporządzenia,  następujące  zmiany: 

1)  artykuł  3  ust.  2  rozporządzenia  z  dn.  5  sierpnia 

1920  r.  o  djetach  i  kosztach  podróży  funkcjonai-juszów 
państwowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  74,  poz.  507) 
otrzymuje  następujące  brzmienie: 

„W  przyszłości  uzupełnienie  to  będzie  zwiększane 
lub  zmniejszane  w  myśl  postanowień  o  zmianie  mnożni- 

ka dla  oznaczania  dodatku  drożyźnianego,  zawartych 
we  właściwych  ustawach  o  uposażeniu  funkcjonarju- 
szów  państwowych,  a  równocześnie  ze  zmianą  tego 
mnożnika  dla  miejscowości  zaliczonych: 

a)  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskiego  i  ausłrjac- 
kiego  —  do  trzeciej  klasy  dodatku  drożyźnianego; 

b)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  do  czv/artej 

klasy  tego  dodatku". 

2)  artykuł  3  (ust.  3)  rozporządzenia  z  dn.  5  sierpnia 
1920  r,  w  sprawie  djet  i  kosztów  podróży  pracowników 
kolejowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  88,  poz.  577. 
artylćuł  4  (ust.  3)  rozporządzenia  z  dnia  12  października 
1920  r.  w  sprawie  wynagrodzenia  drużyn  parowozom 
wych  za  czas,  spędzony  w  służbie  przy  parowozie  (Dz. 
Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  99,  poz.  660)  oraz  artykuł  4 
(ust.  2)  rozporządzenia  z  dn.  12  października  1920  r. 
w  sprawie  wynagrodzenia  drużyn  konduktorskich  za 
czas,  spędzony  w  służbie  przy  pociągach  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  99,  poz.  661,  otrzymują  następujące  jedna- 

kowe brzmienie: 

„W  przyszłości  uposażenie  to  będzie  zwięlcszane 
łub  zmniejszane  w  myśl  postanowień  o  zmianie  mnoż- 

nika dla  oznaczenia  dodatku  drożyźnianego,  zawartych 
w  ustawie  o  uposażeniu  pracowników  kolei  państwo- 

wych, a  równocześnie  ze  zmianą  tego  mnożnika  dla 
miejscowości  zaliczonych : 

a)  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjac- 
kiego  —  do  trzeciej  klasy  dodatku  drożyźnianego,  a 

b)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  do  czwartej 
klasy  tego  dodatku". 

§3. Rozporządzenie  niniejsze  uzyskuje  moc  obowiązu- 
jącą z  dniem  1  stycznia  1921  r.,  do  tego  zaś  terminu 

jako  normy  uzupełnień  obowiązują:  na  obszarze  zabo^ 
rów  rosyjskiego  i  austrjackiego  —  200%,  a  dla  obszaru 

b.  dzielnicy  pruskiej  —  160%  piei-wotnego  wymiaru 
tych  uzupełnień. 

Prezydent  Ministrów: 

(~)  Witos. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

Minister  Kolei  Żelaznych  : 

( — )  Jasiński. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

w  z.  ( — )  Dr.  Piechocki. 

(Dz.  Ust.  Nr.  5  z  dn.  12/1—1921  r.,  poz.  26). 

Ruch  służbowy. 

27. 

Naczelnik  Państwa  postanowieniem  z  dnia  27  li- 
stopada r.  b.  mianował  d  ra  Wiktora  Mikuleckiego  — 

szefem  sekcji  w  Ministerstwie  Skarbu. 
(Monitor  Polski  Nr.  279  —  1920  r.). 

28. 

RUCHSŁUŻBOWY 

w  Ministerstwie  Skarbu  za  miesiąc  listopad  1920  roku. 

Mianowani  zostali: 

Próbny  referent,  Gutkowski  Witold  —  st.  refer. 
od  dnia  l.XI.  1920  r. 

Pom.  refer.,  Barański  Leon  —  referentem  od  dnia 
l.XI.  1920  r. 

Pr.  refer.,  Sidorowicz  Konstanty  —  nom.  ref.  od 
dnia  l.Xn.  1920  r. 

Pr.  refer.,  Nestorowicz  Stefan  —  pom.  ref.  od  dnia 
l.XII.  1920  r. 

Pom.  rew.  celn.,  Kislat  Henryk  —  rew.  celnym  od 
dnia  l.XI.  1920  r. 

Próbny,  Zakrzewski  Witold  —  rew.  celnym  od  dnia 
1. XII.  1920  r. 

Próbny,  Odyniec-Dobrowolski  —  Wł.  —  rew.  cel- 
nym od  dnia  l.XII.  1920  r. 
Pom.  sekr.  k.,  Arnoldowa  Anastazja  —  sekr.  kanc. 

od  dnia  l.XI.  1920  r. 

Próbny,  Stępiński  Zygmunt  —  pom.  sekr.  kanc.  od dnia  l.XI.  1920  r. 

Próbny,  Czajkowski  Jan  —  pom.  kancelisty  od  dnia 
1  X1.  1920  r. 

Kontraktowy,  Dr.  Kruze  Feliks  —  lek.  nieet.  od  dnia 
l.XI.  1920  r. 

Zwolnieni  zostali: 

Nacz.  Wydz.,  Juszkiewicz  Henryk,  z  dniem  30.XI. 
1920  r. 

Referent,  Glinka  Ksawery,  z  dniem  30.XI.  1920  r. 
Pom.  refer.,  Dr.  Przyrembel  Anna,  z  dniem  30.XI. 1920  r. 

St.  rachm.,  Natansonówna  Sabina,  z  dniem  30.XI. 
1920  r. 

St.  kanc,  Morzycka  Emilja,  z  dniem  30.XI.  1920  r. 
Nieetatowy,    Statkiewicz    Edward,  z  dniem  30.XI. 

1920  r. 

Nieetatowy,  Habel  Henryk,  z  dniem  30.XI.  1920  r. 
Nieetatowy,  Szajewski  Antoni,  z  dniem  30.XI.  1920  r. 
Nieetatowa,  Paulja  Iza,  z  dniem  30.XI.  1920  r. 
Próbny,  Szabłowski  Stanisław,  z  dn.  30.XI.  1920  r. 
Szef  Sekcji,  Eysymontt  Józef,  z  dniem  31.XII.  1920  r. 
Próbny,  Przedpełski  Bolesław,  z  dniem  31. XII. 1920  r. 

Próbny,  Średnicki  Wacław,  z  dniem  31. XII.  1920  r. 
Próbna,   Witeszczakówna   Kaz.,   z   dniem  31.XII. 

1920  r. 

Próbna,  Wabilska  Ludmiła,  z  dniem  31. XII.  1920  r. 

Podwyższono  pobory: 

Próbnej  kanc,  Czulda  Janinie,  do  płacy  w/g.  X  kat. 
od  dn.  l.IX.  1920  r. 

Prób.  ref.,  Dąbrowskiemu  Gracjanowi,  do  mk.  8.540 
od  dn.  l.XI.  1920  r. 
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Urz.  kontrakt.,  Podhorodeńskiemu  Tadeuszowi,  do 
mk.  7.000  cd  dn.  l.XI.  1920  r. 

Urz.  kontrakt.,  Świeżyńskiemu  Mieczysławowi,  do 
mk.  5.000  od  dn.  l.XI.  1920  r. 

Urz.  kontrakt.,  Mańkowskiej  Leokadji,  do  mk.  2.500 
od  dn.  l.XI.  1920  r. 

Przeniesieni  zostali: 

Starszy  kontroler  Dyr.  Skarbu  we  Lwowie,  inż.  Ma- 
ciolowski  'Juljusz  —  do  Państwowego  Urzędu  Naftowe^ 
go  Ministerstwa  Skarbu  na  stanowisko  inspektora  pań- 

stwowego od  dn.  l.Xl.  1920  r. 
Komisarz  Skarbu  Dyr.  Skarbu  we  Lwowie,  Dr. 

Tomkiewicz  Edward  —  do  Ministerstwa  Skarbu  w  cha- 
rakterze urzędn.  nieetatowego  od  dnia  l.XL  1920  r. 

Rewident  rachunkowy  Namiestnictwa  we  Lwowie, 
Brzuza  Jan  —  do  Ministerstwa  Skarbu  w  charakterze 
nieetatowego  urzędnika  rachunkowego  od  dnia  l.XL 
1920  r. 

Kasjer  Warszawskiej  Izby  Skarbowej,  Jerzmanow- 
ski Feliks  —  do  Ministerstwa  Skarbu  w  charakterze  nie- 

etatowego urzędnika  rachunkowego  od  dn.  l.Xn.  1920 r. 
Urzęduicy  nowoprzyjęci  tytułem  próby: 

a)  nieetatowi: 
Malinowski  Włodzimierz  od  dnia  4. XL  1920  r. 

Kulikowska  Marja  od  dnia  4.XI  1920  r. 
Leśniewski  Edward  od  dnia  15. XI.  1920  r. 
Szabłowski  Stanisław  cd  dnia  16. XI.  1920  r. 

Windyżanka  Eugenja  od  dnia  16.XI.  1920  r. 
Tyszkiewicz  Jerzy  od  dnia  l.XII.  1920  r, 
Oleniówna  Marja  od  dnia  l.XII  1920  r. 
Rokicka  Helena  od  dnia  l.XII  1920  r. 
Jarocki  Piotr  od  dnia  l.XII.  1920  r. 

b)  kontraktowi: 
Waciński  Stefan  od  dnia  25.X.  1920  r. 
Udałow  Włodzimierz  od  dnia  27.X.  1920  r. 
Grzymałowa  Aniela  od  dnia  l.XI  1920  r. 
Dobrane  Eryk  od  dnia  20.XI  1920  r. 
Gumińska  Apolonja  od  dnia  l.XI  1920  r. 

Sprawy  emerytalne. 

29. 

INSTRUKCJA 

dic  Izb  Skarbowych  w  sprawie  kontroli  znópatreda 
emerytalnych. 

W  sprawie  kontroli  emerytur,  wypłacanych  na 
podstawie  poleceń  Izb  Skarbowych  przez  Kasy  Skars 
bowe  (§  85—90  i  §  211—213  Instrukcji  dla  Kas  Skar» 
bowych,  Dz.  Urz.  Nr.  8  z  1920  r.),  Ministerstwo  bkar# 
bu  w  porozumieniu  z  Najwyższą  Izbą  Kontroli  Pańs 
stwa  zarządza,  co  nasttpuje: 

§  .1.  Ctrzyniane  od  Władzy  centralnej  upos 
ważuicnie  do  asygnowania  pryyznancj  emerytury, 
względnie  innego  zaopatrzenia,  Izba  Skarbowa  za» 

pistye  do  Księgi  kontroli  zaopatrzeń  emerytalnych 
(wzór  Nr.  XXXI),  z  wyszczególnieniem  wszystkich 
danych,  zawartych  w  tem  upoważnieniu  w  ten  sposób, 
aby  kazdc  zaopatrzenie  miało  swoją  osobną  pozycję; 
przytem  na  każdej  stronic  tej  Księgi  należy  wpisy* 
wać  tylko  pięć  kolejnych  pozycji  w  równych  odstę* 
pach,  pozostawiając  dość  miejsca  dla  odnotowywa* 
nia  tu  w  przyszłości  ewentualnych  zmian  zaopatrzeń. 

Na  samym  zaś  upoważnieniu  Izba  Skarbowa  notuje 
pozycje  tej  księgi.  Jednocześnie  Izba  Skarbowa  obli* 
cza  i  wpisuje  do  rubryk  9  —  12  dane,  dotyczące  za* 
opatrzenia  emerytalnego  i  dodatku  droż\ żniiinego. 
Wszelkie  zmiany  tego  dodatku  Izba  będzie  obliczać 
i  wpisywać  do  tych  rubryk  na  podstawie  rozporzą* 
dzenia  wykonawczego  do  nowych  ustaw.  Dodatek 
drożyźniany  ma  być  wpisany  przez  Izby  Skarbowe 
do  książeczki  (arkusz)  płatniczej  tylko  przN  jej  wy 
daniu,  wszakże  nie  inaczej,  jak  na  podstawie  przed* 
łożonych  Izbie  odnośnych  zaświadczeń,  wymaganych 
przez  ustawy  i  rozporządzenia  wykonawcze.  Wysos 
kość  tego  dodatku  Izba  stwierdza  na  pierwszej  stro* 
nie  książeczki  (arkusza)  płatniczej.  Następne  zmia* 
ny  tego  dodatku  obliczają  na  zasadzie  lozporządzenia 
wykonawczego  do  nowych  ustaw  i  wpisują  do  ksią* 

żeczki  (arkusz)  płatniczej  Kasy  ."skarbowe  same.  Do 
Księgi  Nr.  XXXI  należy  zastosować  skorowidz imienny. 

§  2.  Izba  sporządza  książeczkę  (arkusz)  płatni* 
czą,  zapisuje  ją  do  rubryki  5  Księgi  Nr.  XXXI,  sta* 
wia  na  książeczce  i  na  wszystkich  jej  kuponach  nu* 
mer  kolejny,  pod  którym  zaopatrzenie  zostało  zapi* 
sane  w  księdze  Nr.  XXXI,  oraz  właściwy  §  i  po* 
zycję  budżetu.  Jeżeli  petent  jest  niepiśmienny,  to 
Izba  robi  o  tem  odpowiednią  adnotację  na  pierwszej 
stronie  książeczki  (arkusz)  płatniczej  i  w  ostatniej 
rubryce  Księgi  Nr.  XX.XI.  Izby  Skarbowe  mają  do* 
pisywać  w  końcu  każdej  wydawanej  książeczki  (ar* 
kusza)  płatniczej  tuż  po  przepisach  następujące  sło* 
w  a:  „Izba  Skarbowa  zwraca  uwagę,  że  każdemu,  kto 
złoży  o  sobie  fałszywe  dane  lub  nie  zastosuje  się 
do  powyższych  przepisów,  grozi  pociągnięcie  do  od* 

powiedzialności  karnej". §  3.  Izba  Skarbowa  wysyła  Kasie  stosowne  po* 
lecenie  (wzór  Nr.  XXXIII),  podpisane  przez  Na* 
czelnika  Wydziału  i  Rachmistrza,  a  równocześnie  do 
petenta  wysyła  zawiadomienie  o  asygnowaniu  eme* 
rytury  względnie  innego  zaopatrzenia  i  nadmienia, 
ie  winien  jest  zgłosić  się  do  Izby  Skarbowej  z  do* 
wodami  osobistemi  po  odbiór  książeczki  płatniczej. 
Petent  kwituje  z  odbioru  książeczki  (arkusz)  płatni* 
czej  na  akcie.  Jeżeli  petent  mieszka  na  prowincji, 
to  Izba  Skarbowa  wysyła  książeczkę  (arkusz)  płat* 
niczą  wraz  z  innemi  dowodami  do  odnośnej  Kasy 
Skarbowej  i  jednocześnie  zawiadamia  o  tem  petenta 
w  celu  zgłoszenia  się  do  Kasy  po  odbiór  wspomnia* 
nych  książeczki  (arkusza)  i  dowodów  za  pokwitowa* 
niem  na  piśmie  (wzór  Nr.  XXXIII). 

§  4.  W  razie  odbioru  emerytury  względnie  za* 
opatrzenia  za  kilka  miesięcy  jednocześnie  obliczenie 
przypadającej  do  wypłaty  sumy  wraz  z  dodatkami 
sporządza  się  w  jednej  ogólnej  sumie  na  ostatnim 
przypadającym  do  wypłaty  porządkowym  kuponie 
k.siążeczki  (arkusz)  płatniczej  (§  212  Instrukcji  dla 
Kas  Skarbowych  Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  8/20) 
i  w  księdze  emerytur.  O  każdem  wstrzymaniu  lub 
przerwaniu  wypłaty  Kasy  Skarbowe  mają  zawiada* 
miać  odnośne  Izby  Skarbowe,  podając  datę,  od  któ* 
rej  wstrzymanie  względnie  przerwa  nastąpiła.  Izby 
Skarbowe  rozpatrują  i  rozstrzygają  sprawę,  w  wąt* 
pliwyeh  zaś  wypadkach  przedkładają  do  decyzji  Mi* 
nisterstwa  Skarbu. 

§  5.  Jeżeli  zaopatrzenie  przyznane  jest  rodzinie 
emeryta  (wdowie  i  dzieciom),  to  należy  wydać  dwie 
oddzielne  książeczki  (arkusze)  płatnicze:  jedną  dla 
wdowy  i,  zasadniczo,  w  miarę  możności,  drugą  wapól* 
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ną  dla  dzieci  z  uwidocznieniem  rocznej  i  miesięcz* 
nej  kwoty,  przypadającej  w  polskich  jednostkach 
monetarnych  wdowie  i  oddzielnie  dzieciom. 

Na  książeczce  wdowiej  należy  umieścić  uwagę 
o  dodatku  drożyźnianym,  wymierzonym  w  miesięcz* 
nej  kwocie  wspólnie  dla  wdowy  i  dla  dzieci,  stosów* 
nie  do  -rozporządzenia  wykonawczego;  na  książeczce 
zaś  sierocej  należy  zaznaczyć,  że  dodatek  droży* 
żniany  wymierzony  jest  wspólnie  z  dodatkiem  dro* 
żyźnianym  dla  wdowy. 

§  6.  Kontrolę  blankietów  książeczek  (arkusz) 
p?atniczych  prowadzi  Naczelnik  Wydziału,  który  po 
otrzymaniu  z  Ministerstwa  Skarbu  blankietów  tych 
zapisuje  je  do  księgi  Nr.  XXXII  i  przechowuje  na 
równi  z  blankietami  asygnat  w  miejscu  bezpiecznem. 
W  miarę  potrzeby  Naczelnik  Wydziału  wydaje  od* 
powiednią  ilość  blankietów  urzędnikowi,  zajmują* 
ccmu  się  ich  sporządzeniem  i  zapisuje  w  Księdze 
Nr.  XXXII  do  rubryk  5  i  7,  względnie  8,  a  następnie 

po  sporządzeniu  książeczek  (arkuszy)  —  do  rubryki  6. 
W  drugim  dniu  każdego  miesiąca  Naczelnik  Wydzia* 
lu  sprawdza  ilość  wydanych,  zepsutych  oraz  pozosta* 
łych  na  przyszły  miesiąc  blankietów  książeczek  (ar* 
kuszy)  i  o  tern  w  Księdze  Nr.  XXXII  robi  odpowied* 
nią  adnotację. 

Blankiety  książeczek  (arkuszy)  zepsutych  Na* 
czebiik  Wydziału  unieważnia  przez  rozcięcie  noży* 
cami  i  przesyła  do  Wydziału  Gospodarczego  Izby  za 
pokwitowaniem  w  rubryce  11  Naczelnika  tego  Wy* 
działu. 

§  7.  Przenoszenie  kont  emerytalnych  do  Kasy 
Okręgu  innej  Izby  Skarbowej,  jak  również  przeno* 
szenie  takichże  kont  z  jednej  na  drugą  Kasę  Skarbo* 
wą  swojego  okręgu  uskutecznia  Izba  Skarbowa  w  spo* 
sób  następujący:  Na  podstawie  otrzymanego  od  pe* 
tenta  podania  wraz  z  dołączeniem  książeczki  (arkusz) 
płatniczej  o  przeniesieniu  jego  konta  emerytalnego  na 
inaą  Kasę,  Izba  Skarbowa  zarządza  zamknięcie  konts 
(wzór  Nr.  XXXIV)  w  tej  Kasie  Skarbowej,  która 
wypłacała  emeryturę,  względnie  zaopatrzenie,  i  pole* 
ca  jednocześnie  donieść,  do  jakiej  daty  pobrał  pe* 
tent  emeryturę  wraz  z  dodatkami  drożyźnianemi,  na 
jakich  warunkach  i  czy  na  emeryturze  nie  ciążą  ja* 
kiekolwiek  zobowiązania  wobec  Skarbu  lub  osób 
trzecich.  Po  otrzymaniu  od  Kasy  powyższych  da* 
nych  Izba  Skarbowa,  sprawdziwszy  je  z  Księgą 
Nr.  XXXI  robi,  jeżeli  chodzi  o  przeniesienie  wypłaty 
do  innego  okręgu  skarbowego  w  rubryce  15  tej  Księ* 
gi  odpowiednią  adnotację  i  zawiadamia  (wzór 
Nr.  XXXV)  odnośną  Izbę  Skarbową,  celem  otwar* 
cia  w  Kasie  jej  okręgu  konta  emerytalnego,  książecz* 
kę  zaś  płatniczą  zatrzymuje  w  swoich  aktach,  kasu* 
jąc  pozostałe  kupony.  Nową  książeczkę  (arkusz)  wy* 
daje  petentowi  Izba,  która  otwiera  konto.  Jeżeli  zaś 
konto  emerytalne  przenosi  się  tylko  na  inną  Kasę 
tegoż  samego  okręgu  skarbowego,  Izba  Skarbowa  za* 
v;iadamia  odnośną  Kasę  Skarbową  o  otwarciu  konta 
emerytalnego,  a  w  Księdze  Nr.  XXXI  rubr.  14,  tu« 
dzież  w  książeczce  płatniczej  robi  o  tern  adnotacją. 
Przenoszenie  kont  emerytalnych  do  Kas  w  b.  Dziel* 
nicy  Pruskiej,  uskutecznia  Ministerstwo  Skarbu. 

§  8.  Od  obowiązku  pobierania  należytości  z* 
książeczki  (arkusze)  płatnicze  zwalnia  się  Izby  Skar* 
bowe.  Należność  tę  pobierać  będą  Kasy  Skarbów* 
przy  pierwszym  wydaniu  emerytury.  Pobrane  pic* 
niądzc  Kasy  Skarbowe  księgują  naruzie  na  dochód 

Ministerstwa  Skarbu  (Dział  1  §  7).  W  tym  względzie 
Izba  Skarbowa  uczyni  bezzwłocznie  odpowiednie  za* 
rządzenie. 

§  9.  O  wydaniu  zaległych  rat  niepobranych 
przez  emeryta  przed  śmiercią,  decyduje  Izba  Skar* 
bowa,  która  po  zbadaniu  dowodów,  przedstawionych 
przez  stronę  zainteresowaną,  posyła  do  Kasy  Skar* 
Izba  Skarbowa  uczyni  niezwłocznie  odpowiednie  za* 
ległości.  Zaległe  emerytury  wymierzone  według 
ustaw  b.  państwa  rosyjskiego.  Izba  Skarbowa  poleca 
wypłacić  osobom,  które  złożą  dowody  poniesienia 
kosztów  leczenia  i  pogrzebu  emeryta,  względnie  spad* 
kobiercom  inne  natomiast  nie  podjęte  zaopatrzenia 
tylko  spadkobiercom  zmarłego.  Do  podania  o  wy* 
płacie  zaległej  emerytury  powinny  być  dofączone: 
akt  zejścia,  rachunek  kosztów  leczenia  i  pogrzebu 
względnie  orzeczenie  sądu.  Podpis  wydającego  rachu* 
nek  kosztów  pogrzebu  winien  być  poświadczony 
przez  władze  państwowe  lub  samorządowe.  Jeżeli  za* 
ległą  emeryturę  wypłaca  się  jako  zwrot  kosztów  po* 
grzebowych  i  leczenia,  to  suma,  podlegająca  wydaniu 
nie  może  przewyższać  sumy  wydatków  pogrzebo* 
wych.  Natomiast  należy  wypłacić  całkowitą  zaległość 
spadkobiercom  emeryta,  według  należnych  im  części 
spadkowych. 

§  10.  Jeżeli  zużyto  książeczkę  (arkusz)  płatni* 
czą,  to  Izba  Skarbowa  po  otrzymaniu  podania  wraz 
z  dołączeniem  zużytej  książeczki  (arkusza),  wydaje 
nową  książeczkę  (arkusz)  płatniczą  z  równoczesnym 
zatrzymaniem  zużytego  dowodu  i  odnośnym  odno* 
towaniem  w  Księdze  Nr,  XXXI  w  rubrykach  5  i  17, 
przyczem  należy  nadmienić,  na  jaki  rok  została  wy* 
dana  nowa  książeczka  (arkusz)  płatnicza.  Jeżeli  zgu* 
biono  książeczkę  (arkusz)  płatniczą,  to  Izba  Skarbo* 
wa,  po  otrzymaniu  podania,  wydaje  duplikat  ksią* 
żeczki  (arkusza),  za  tym  samym  numerem  i  jedno* 
cześnie  zawiadamia  Kasę  Skarbową  o  wydaniu  du* 
plikatu  dla  odnotowania  tego  w  Księdze  emerytur. 
We  własnej  Księdze  Nr.  XXXI  w  rubryce  5  i  17  Izba 
Skarbowa,  czyni  również  odnośną  adnotację.  Ogło* 
szeń  o  zagubieniu  książeczki  wymagać  nie  należy. 

§  11.  Wypłatę  emerytur  oraz  dodatku  droży* 
źnianego  uskutecznia  się  z  ogólnego  kredytu  w  tym 
celu  w  ryczałtowej  kwocie  przyznanego  Izbie  Skarbo* 
wej  przez  Departament  Budżetowy  Ministerstwa 

Skarbu  (Dział  1  §  11  budżetu  wydatków  Ministerstwa 
Skarbu). 

§  12.  Co  miesiąc  Izby  Skarbowe  winny  przed* 
stawiać  do  Ministerstwa  Skarbu  sprawozdanie  wc* 
dług  załączonego  wzoru  Nr.  XXXVI. 

§  13.  Co  miesiąc  Izby  Skarbowe  sporządzają 
szczegółowe  odpisy  księgi  zaopatrzeń  emerytalnych 
(wzór  Nr.  XXXI)  za  ubiegły  miesiąc  i  przesyłają  je 

VY'łaściwym  Izbom  Kontroli  Państwa  najpóźniej  do 
dnia  20  każdego  miesiąca.  O  wszystkich  zmianach, 
dotyczących  zaopatrzeń  emerytalnych,  Izby  Skarbo* 
we  jednocześnie  z  wypełnieniem  rubryk  15  i  16  Księ* 
gi  Nr.  XXXI  zawiadamiają  Izby  Kontroli  Państwa, 
wzory  (XXXVII  i  XXXVIII). 

Warszawa,  dnia  27  listopada  1920  roku. 

Za  Dyrektora  Departamentu: 

(— )  Rogalski. 
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WZOR  Nr.  XXXI. 

KSIĘGA  KONTROLI  ZAOPATRZEŃ  EMERyTALNYCH. 
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Wzór  Nr.  957. 

Izba  Skarbowa  

KSIĘGA 

kontroli  blankietów  książeczek  i  arkuszy  płatniczych  emerytalnych  na  rok 

WZÓR  Ns  ̂ XX1I 

PRZYCHÓD 

(0 
O 

Numer 

pisma 
Wydziału 
Druków 

Blankietów  w  for- 
mie 

Książe- czek 
Arkuszy 

R H D 

Numery  wy- 

danych ksią- 
żeczek i  ar- 

kuszy 

Ilość  Zepsuto 

Książ, 
Ark. 

Książ. Ark. 

10 

Pokwitowanie 
Naczelnika 

Wydz.  Gospod, 
z  otrzym.  ze- 

psutych drultów 
(§  6  Instr.) 

11 

Razem 

wrozchodzie 

Książ. 

12 

Ark. 13 

Pozostaje 

Książ. 

14 

Ark. 

15 

Wzór  Ns  958. 
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Izba  Skarbowa   WZÓR  Nr.  XXxm 

Warszawa,  dnia  1S2  r. 

Do 

KASy  SKARBOWEJ 

w 

Na  zasadzie  reskryptu  Ministerstwa     z  dnia  
L.    Izba  Skarbowa   poleca  Kasie   Skarbowej,   aby   od  dnia 

wypłacała. 

przyznane  zaopatrzenie  emerytalne  w  miesięcznej  kwocie  Mk.   
oraz  dodatku  drożyźnianego  w  miesięcznej  kwocie  Mk.   ,          fen.   pod  warunkami  podanymi 
w  okólniku  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  6  lutego  1919  r.  L.   5495   w  instrukcji    dla   Kas   Skarbowych,  tudzież 
w  książeczce  płatniczej  i  wydatek  ten  zarachowała  na  Dział     str.   poz.   
bież.  prel.  budżet  Min.  Skarbu.  Załączoną  książeczkę  (arkusz)  płatniczą  Nr.   poleca  się  wydać  nie- 

zwłocznie                                                           Z  pierwszej  

wypłaty  
potrącić  

należność  

za  książeczkę,  

arkusz 
— 

w  kwocie  i  zarachować  tę  kwotę  na  dochód  Ministerstwa  Skarbu  (Dz.  poz. ...    ) 
Ó  każdem  wstrzymaniu  lub  przerwaniu  wypłaty  i  od  jakiej  daty,  ma  kasa  zawiadomić  Izbę  Skar- 

bową. 
Naczelnik  Wydziału 

Wzór  Nr.  959.  Rachmistrz 

Izba  Skarbowa   -  WZOR  Nr.  XXXIV. 

Do 

KASy  SKARBOWEJ 

Na  skutek  podania  
 obecnie  zamieszkał  w 

0  przeniesienie  Konta  emerytalnego  na  Kasę  Skarbową  w  
Izba  Skarbowa  poleca  zamknąć  Konto  emerytalne  
1  niezwłocznie  donieść,  w  jakim  stosunku  rocznym  było  wypłacane  zaopatrzenie  emerytalne,  do  jakiej  daty  wy- 

dane wraz  z  dodatkami  drożyżnianemi  i  czy  zaopatrzenie  to  nie  jest  obciążone  jakimkolwiek  długiem,  a  w  tym 
ostatnim  wypadku,  jaka  suma  pozostała  jeszcze  do  uiszczenia  i  komu  należy  zwrócić  potrącone  pieniądze. 

Odpowiednią  pozycję  w  księdze  emerytur  skreślić,  niniejszą  dyspozycję  zachować  w  aktach  Kasy. 

Naczelnik  Wydziału 

Wzór  Nr.  960.  Rachmistrz 

Izba  Skarbowa  ^2ÓR  Nr.  XXXV 

Do 

IZBy  SKARBOWEJ 

Zamieszkał  w 

zwrócił   się  z  prośbą  o  przeniesienie  Konta  emerytalnego  na   Kasę  Skarbową  w  

Z  akt  Izby  Skarbowej  widać,  że  na  zasadzie  reskryptu  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  
 L.  asygnowano  zostało  na  Kasę  Skarbową  w  

_^     zaopatrzenie  w  miesięcznej  kwocie  Mk.   fen.._  
oraz  dodatku  drożyźnianego  miesięcznie  Mk.   fen.   że  zaopatrzenie  to 
Kasa  wypłaciła  do  dnia    i  że  (nie)  ciążą   na   nim   (żadne)    długi  wobec 
Skarbu  lub  osób  trzecich,  a  mianowicie  

Komunikując  o  powyższem,  Izba  Skarbowa  prosi  otworzyć  w  swoich  księgach   Konto  emerytalne 
 wydać    książeczkę   (arkusz   płatniczy)  oraz   polecenie   Kasie  Skarbowej 

w  aby  począwszy  do  dnia  192   wy- 
płacała wyżej  wspomniane  zaopatrzenie  na  warunkach  wskazanych  w  instrukcji  dla  Kas  Skarbowych  oraz  ksią- 
żeczce płatniczej  z  potrąceniem  kwot  na  pokrycie  zobowiązań. 

Naczelnik  Wydziału 

Wzór  Nr.  961.  Rachmistrz 
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I 

WZÓR  Nr.  XXXVII. 

Izba  Skarbowa-  _  _  -  

Do 

Izby  Kontroli  Państwa 

w 

Izba   Skarbowa   zawiadamia,  że  konto  emerytalne 

dniu  dzisiejszym  przeniesiono  od  dnia   192   do  Izby  Skarbowej 

w   w  celu  wypłacenia  przyznanego  dekretem  Ministerstwa  Skarbu 

z  dnia   L.  zaopatrzenia  w  rocznej  kwocie  Mk.  

NACZELNIK  WyOZlAŁU 

RACHMISTRZ 

Wzdr  Nr.  963. 

WZÓR  Nr.  XXXVIII. 

Izba  Skarbowa  

Do 

Izby  Kontroli  Państwa 

w  

Izba  Skarbowa  zawiadamia,  że  wypłata  zaopatrzenia  emerytalnego   „  

(pozycja  Nr.  „        księgi  Itontroli  zaopatrzeń  emeryt.).    Została  przerwana  (wstrzymana)  od  ania 

miesiąca   192   roku   z  p«wodu  

NACZELNIK  WYDZIAŁU 

RACHMISTRZ 

Wzór  Nr.  964. 
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30. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Prezydjum  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 

„Delegatura  Ministra  Finansów  w  Sarajewie  za* 
wiadomiła  pismem  z  dnia  13  maja  b.  r.  L.  58960/1920. 
1—3  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych,  za  pośreds 
nictwem  Konsulatu  polskiego  w  Sarajewie,  że  eme» 
rytury  pensjonowanym  żandarmom,  którzy  mieszka* 
ją  w  Polsce,  zostaną  wyasygnowane,  jeśli  emeryt 
prześle  do  rachunkowego  departamentu  rządu  krajo* 
wego  w  Sarajewie  (Rachnarski  adsjek  zemaljske  Vlas 

de  za  Bosnu  i  Hercegovinu  u  Sarajewu)  urzędowe 
zaświadczenie  swego  urzędu  parafialnego,  że  jest 
przy  życiu.  Takiego  rodzaju  zaświadczenie  powinien 
każdy  emeryt  przed  pierwszym  każdego  miesiąca 
wprost  przesiać  do  departamentu  rachunkowego, 
w  następstwie  tego  należne  im  emerytury  będą  co 
miesiąc  asygnowane  za  pośrednictwem  Bośniackiego 
Banku  w  Sarajewie.  Bank  bośniacki  przekazywać  bę* 
lizie  emerytury  do  wypłaty  filji  Banku  Hipotecznego, 
która  następnie  wypłaty  każdemu  z  emerytów  usku* 

teczni". 
(Monitor  Polski  Nr.  291  —  1920  r.). 

OGŁOSZENIA. 

Wyciąg  ze  sprawozdania 

Ufykas  Hossfóu?  Siandlou/jfCh. 
Centrala  Oddziały 
232038.48  1062918.04 

Związku  Polskich  Stowarzyszeń 

za  rok  1919. 
ozywcow 

Pensje  pracowników 
Komorne 
Opał  . 
Światło 
Materjaiy  piśmienne 

i  druki 
Poczta,  depesze.znacz 

ki  pocztowe 
Podatki  i  patenty 
Rady,  zjazdy,  konfe 

rencje,  odczyty 
Ubezpieczenia  od  ognia 

„  emerytalne 
Koszty  bankowe  i  pro 

centy 
Rozjazdy 
Utrzymanie  domów 

i  reparacje 
Drobny  inwentarz 
Wstawne  i  odwózki 
Ofiary,  zapomogi  i  po 
moc  lekarska  . 

Przeprowadzki  pracow 
ników 

Koszty  rejentalne 
stemple 

Różne    inne  drobne 
wydatki 

Razem 
1294956.52 

Rac!iune!i  Straf  i  £ysHdw. 
Winien 

4407.50 
1961.31 

96283.93 
19913.89 
10423.69 

96283.93 
24321  39 

12385.— 19429.45 92733.11 112162.55 

8751.35 
21178.80 

11399.15 
28851.15 

20150.50 
50029.95 

24434.09 
1341.12 
1653.29 

2883.72 
16386.35 

27317.81 
17727.47 
1653.29 

269901.50 
2455.23 

11110.97 
28062.61 

281012.47 
30517.51 

8393.05 
3892.15 
1021.70 

14682.61 
13013.24 
4970.04 

23075.66 
16905.39 
5991.74 

6453.64 9053.95 15507.59 

2765.43 3333.49 6098.92 

7309.75 328.42 7638.17 

8150.03 5246.15 13396.18 

Zysk  brutto  na  towarach 

a         n       n   wy dawnict wach 
Prowizja  od  dostawców  . 
Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomoóci 
„  nieruchomości  . 

Dopłata  do  kosztów  utrzymania 
Wydz.  Lustr.        .       .       .  . 

Dopłata  do  kosztów  utrzymania 
Wydz.  Propag  

Dopłata  do  wydawnictwa  „Społem" 
Należności  od  dostawców  —  spisa- 

ne na  straty         .       .       .  . 
Należności  od  odbiorców  spisane na  straty 

Odpisane  na  straty  awanse  . 
Strata  na  różnicy  kursu  walut 

Odpisano  na  rezerwę  jako  ewen- 
tualne pokiycie  różnicy  kursu 

waluty  zagr.         .       .       .  . 

Ma 

10605145.52 
84674.19 

487032.92 
2057132.05 

32998.74 

46339.40 

141783.59 

9468.73 

5255.17 

33.70 

149.20 
2807.85 

56716.23 

8824167.97 

625537.89    1431594.16  2057132.05 11176852.63  11176852.63 

Kasa 
Banki  . 
Papiery  procentowe 
Towary 
Wydawnictwa 
Ruchomości 
Nieruchomości 
Dostawcy 
Odbiorcy 
Związki  lokalne  . 
Różni  . 
Awanse 
R-k  przechodni  . 

Stan  Czynny 
BILANS  Z.  P.  S.  S.  na  d.  31/XII  1919  r. 

Mk. 463988.47 
3613160.74 

17215.— 18720470.62 
195862.13 
231345.96 

1190246.05 
1507265.05 
1911684.65 
2685863.50 

98811.02 
65008.13 
48741.37 

Stan  Bierny 

Kapitał  udziałowy 
„  zapasowy 
„  rezerwowy 
„  umorzeń Fundusze  specjalne 

Banki 
R-k  pożyczek 
Pożyczka  wewnętrzna Dostawcy 
Odbiorcy 

T-wo  Ubezp.  „Snop" 
Różni 
Awanse 
R-k  przechodni  . 
Rezerwa  na  różnicę  kursu  waluty  zagr 

Mk. 568974.65 
57142.28 

106639.86 
85957.73 

192017.55 
822072.90 
575708.84 
56063.98 

17795290.29 
1411408.05 

11339.31 
177424.96 

2912.15 

62542.17 8824167.97 

Mk.  30749662.69 Mk.  30749662.69 

W  y  C  I  Ą  G 

z  protokułu  VIII  Zjazdu  Pełnomocników  Związku  Polskich  Stowarzyszeń  Spożyuiców    z  dn.  21 — 23.  VI  1920  r. 
VIII  Zjazd  Pełnomocników  Związku  Polskich  Stowarzyszeń  Spożywców  zatwierdza  sprawozdanie  Dyrekcji  i  Rady 

Nadzorczej  Związku  za  rok  1919,  oraz  r-k  strat  i  zysków  i  bilans,  sporządzony  na  dn.  31  grudnia  1919  r.  i  zamknięty  sumą Mk.  30749662.69. 
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BILANS 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

(T  y  M  c  z  A  s  o  w  y) 

dnia  30  listopada  1920  r. 

Stan  czynny. 

Kruszce,  oblicz,  podług  równi  monetarnej: 
21oło:  wlasn.  P.  K.  K.  P.  (ciawn.  dla  Bap' •  = 

Polskiego)  
,       Skarbu  Narodowego  .    .    .  . 
„  Ministerstwa  Skarbu  .  .  . 

Srebro:  „  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 
Polskiego)  

„       Skarbu  Narodowego  .    .    .  . 
„      Ministerstwa  Skarbu .... 

Pieniądze  obce   
Banki: 

a)  banki  niemieckie  
b)  inne  banki  zagraniczne  

Niemiecka  Komisja   Odszkodowań   i  inne 
rachunki  w  likwidacji  

Weksle  zdyskontowane  
Pożyczki: 

a)  Skarbowi  Państwa  
b)  miastom  
c)  osobom  i  firmom  prywatnym  .  .  . 

Inne  aktywa  

6.465.120,58 
493.860,47 

3.191.513,13 

24.686.647,86 
1.518.221,58 
9.173.851,82 

203.333.293,99 

440.097.331,96 
203.776.292,79 

25.213.281,46 
396.027.958,60 

49.625.000.000, 
222.836.603,70 

3.055.585.084,76 
9.589.001.087,39 

63.806.400.450,09 

Na  poczet  pożyczek,  przeję- 
tych d.  1 1  listopada  191  8  r., 

wpłynęło  do  dnia  30-go 
listopada  1920  r.    .    .  Mk.  108.842.376,04 

Stan  bierny. 

Banknoty  w  obiegu  43.236.181.184,— 

Rachunki  bieżące: 

a)  Centralnej  Kasy  Państwowej  .    .  . 
8.070.075,55 

b)  inne  rach.  bieżące   11.117.930.351,68 

16.383.642,70 

9.427.835.196,16 

63.806.400.450,09 

Ilość    rachunków  przekazowych 4.215 

Obroty  Izb  Rozrachunkowych  w  Warszawie 
i  Poznaniu  od  dn.  1  stycznia  do  30-go 
listopada  1920  r  Mk,  24^^3j18J98J2 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  Bigo. 

Gfówny  księgowy  ( — )  Michał  Gawroński. 

Bilans  Banku  Kupieckiego  Łódzkiego  na  dzień  30  września  1920  roku. 

STAN  CZyNNY. 

1.  Gotowizna  w  Kasie  .... 
2.  Skup  weksli  w  walucie  krajowej 
3.  Skup  weksli  w  walucie  zagranicznej 
4.  Papiery  publiczne  własne  . 
5.  Papiery  publiczne  kapitału  zapasowego 
6.  Pożyczki  na  zastaw  papierów  publicznych 
7.  Korespondenci  „Loro" 
8.  Korespondenci  „Nostro" 

19.  Sumy  przechodnie 
10.  Monety  zagraniczne 
11.  Weksle  protestowane  . 
12.  Ruchomości  i  koszty  urządzenia 
13.  Rachunek  przekazowy  w  Banku  Państwa 
14.  Koszty  handlowe  . 
15.  Rachunek  Filii  Warszawskiej 
16.  „        Nieruchomości  . 
17.  n      w  b.  ros.  B-ku  Pań.  dla  zab.  Sp.  Kr 
18.  Weksle  wysł.  do  inkasa  

Razem 

Marki f. 

11072636 67 1. 
12070452 59 2. 

8927 03 3. 
7184201 74 4. 
1273988 37 

5. 
3659957 

96 6. 

54929974 
27 

7. 
31658142 49 8. 
3089524 72 

9. 

4102429 

72 
10. 

88980 01 11. 
4 32 12. 

22231 13 13. 
3747408 

82 14. 

27150455 82 
15. 

195480 
16. 

3746220 15 
632862 72 

164633878 

53 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy  . 
Wkłady  procentowe 

Korespondenci  „Loro" 
Korespondenci  „Nostro" 
Sumy  przechodnie 
Redyskonto  w  Banku  Państwa  . 
Redyskonto  w  Instytucjach  prywatnych 
Należności  skarbowe  .... 
Niepodniesiona  dywidenda  . 
Pobrana  procenty  i  prowizja  za  rok  1920 
n  n  »  9  n 

Rachunek  zysk.  i  strat  .... 
Rachunek  specjalny  w  Banku  Państwa 
Kasa  przezorności  pracowników  Banku 
Rachunek  Filii  z  Centralą  . 

Razem 

Marki f. 

27000000 33963751 34 

27587439  90 

30155222'  51 
30261488 

66 
13154901 

18 

190098 54 
14032 

70 
908173 08 

5527008 

78 

471800 

70 

3676473 

34 
4-17814 71 

21867049 

09 
164633878 53 
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BILANS  BANKU  ZACHODNIEGO  W  WARSZAWIE. 

po  dzii  ń  31  grudnia  1919  roku. 

Stan  Czynny. 
Kasa: 

a)  w  gotowiźnie, 
banknotach  i 
kuponach 

b)  sumy  do  dy- 
spozycji Banku 

Weksle  opatrzone 
najmniej  2  -  ma 
podpisami  .    .  . 

Papiery  procentowe 
a)  kapitału  zapas, 

gwarant.     .  . 
b)  fund.  uczestn. 

Kasy  Przez.  . 
c)  wtasne  .  .  . 

Pożyczki  na  zastaw 
papierów  publicz- 
nych: 
a)  z  terminem 

stałym     .    .  . 
b)  bezterminowe 

(on  cali)    .  . 
Korespondenci: 

a)  pozost.  na  Ich 
Fach.  (Loro) 

b)  pozostałości 
na  rachunkach 
Banku(Nosfro) 

Weksle  i  frachty 
do  inkasa  .  . 

Nieruchonłości  . 
Rachunki  z  Oddzia 

łami  .... 
Rachunki  przejście 
we  .... 

OGÓŁEM 

Ruble  i  kopiejki 

6154176.22 

11820490.16 

11635362.68 

424696.36 

134053.50 
5264579.41 

877228.14 

5532249.61 

34743918.44 

8615351.- 
9573200.85 
1311455.25 

3551118.01 

1211861.46 

100849741.09 

17974666.3* 

11635362.68 

424696.36 

134053.50 
5264579.41 

6409477.75 

34743918.44 

8615351.- 
9573200.85 
1311455.25 

3551118.01 

1211861.46 

100849741.09 

Marki  I  fen 
przy  kurale  oflc. 10^ri.=21*  mk. 

38825279.37 

251323»3.3« 

017i44.14 

289355.56 
11371491.52 

13844471.95 

75046863.85 

18609158.20 

20678113.86 
2832743.36 

7670414.89 

2617620.731 

217835440.81 

Stan  Bitrny. 

Kapitał  Zakładowy 
Kapitał  Zapascwy 

Specjalny  fundusz rezerwowy     .  . 
Wkłady  procentowe 

a)  terminewe.  . 
b)  bezterminowe 

Korespondenai: 
a)  pozostałości  na Ich  rachunkach 

(Laro)     .    .  . 
b)  rachunki  Ban- ku (Nostra)  . 

Weksle  i  frachty 
do  zainkasow .  . 

Specjalne  r-ki  w Warsz.  Kant.  B-ku 
Państwa  i  redy- 

skontowane weks- 
le   

Procenty  i  prowizje 
1920  r  

Rachunki  z  ©d- działani     .    .  . 
F.  ndusze  żelazne 

im.  ś.  p.  Stani- sława Rotwanda 
Rachunki  przejścio- we   

Zyski  i  Straty  — 
Zysk  

0 G    Ó    Ł  E M 

Ruble  i kopiejki 
Marki  1  fen. 

przy  kurs  eafic. 100  rb  =216  mk. 

7500000.— 7500001.- 
16200000.— 441534.30 441524.30 953714.09 

566057.58 566057.5S 1222684.37 

2316295.66 
24750505  58 S7306801.24 59544290.70 

33827929.33 33827929.3* 73068327.33 

6495564.83 6495564.83 14050420.05 

11237207.fl9 11237207.e9 24272368.60 

5539159.77 5539159.77 11964585.10 

132789.72 132789.72 286825.79 

3785267.56 3785267.56 8176177.94 

35940.37 35940.37 77631  20 

2267998.79 2267998.79 4598877.43 

1453489.§1 1453489.91 3139538.21 

1 §0849741. 00 10084i741.09 217135440.81 

WINIEN 

Procenty  wypłacone 
Za  redyskonto,  od 

wkładów,  rachun- 
ków bieżących 

i  innych  ... 
Prowizje  wypłacone 
Od  rachun.  bieżą- 

cych, kurtaże  etc. 
Wydatki  Handlowe: 
1.  Komorne,  świat- 

ło, telefony,  ru- 
chomości etc. 

2.  Wynagrodzenie 
Zarządu,  pensje 
urzędników,  ofi- 

cjalistów i  pracu- 
jących w  Banku 

3.  Koszty  prawne  . 
4.  Patenty,  podat- 

ki od  pensji  etc. 
5.  Druki,  książki 

handlowe,  mater- 
jały  piśmienne  . 

6.  Ogłoszenia,  książ- 
ki i  pisma  .    .  . 

7.  Różne  wydatki, 
jako  to:  podróże, 
deputaty,depesze, 
portorje  etc.  .  . 
Zysk  

Ruble  i kopiejki 
Marki  1  fen. 

przy  kursie  oflc. 100  rb.==!18mk. 

152922S.53 3303122.84 

164947.60 356286.80 

82952.94 

531537.48 
6661.33 

?  194964.28 

28083.20 

4280.95 

43101.58 891581.76 1925816.59 

 1453489.91 
3139538.Ź1 

4039242.80 8724764,44 

Rachunek  Zysków  i  Strat. MA 

Procenty  pobrane: 
Z  rachunków  bie- 

żących, dyskonta, zastawów,  akcji 
etc  

Prowizje  pobrane: 
Z  rachunków  bie- 

żących, inkasa  etc. 
Zyski  na  różnych 

operacjach: 
Na  monetach,  róż- nicach kursowych, 

asekuracyi,  skarb- 
czykach    i    t.  p. 

Zysk  na  odzyska- 
nych należno- ściach: 

Od  koresponden- tów   

Ruble  i  kopiejki 
Marki  I  fen. 

prcy  ktcsle  cflc 1«   rb.=216  mk 

2249280,55 

653350.75 

1,128.987.13 

7624.37 

4039242.90 

4858445.99 

14il237.62 

24386l3.ig 

8724764.44 
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Stan  Rachunków  Banku  dla  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie 

na  dzień  1  września  1920  r. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.  Oddziały  Miejskie  w  War- 
Sławie:  l-siy  Marszałkowska  83,  2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to-Jerska  10,  Oddziały  i  Agentury 
a«uni«j»cowe:  Biała  Podlaska,  Białystok,  Brześć   Lit.,   Drohobycz,   Grajewo,   Lwów,  Łomża,  Łuków, 

Mińsk,  Międzyrzec,  Paryż,  Siedlce,  Stanisławów. 

Stan  czynny. 

KesB — gotowizną  .       .  . 
R-k  przekaz,  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Pożyczk. 
R-k.  przekaz   w  Banque  de  France  . 
R-k  przekazowy  w  Ros.  Banku  Państwa , 
Papiery  publiczne  własne  .... 
Skup  weksli  
Korespondenci  : 

I.  r-ki  Banku  (Nostro) : 
a)  sumy  do  dyspoz.  Benku   .  43647275.54 
b)  dokum.  do  zainkasow.      .  18234646.38 

II.  ich  r-ki  (Loro) : 
a)  r-ki  zabezp.;  otwarte  kred.  96954119.39 
b)  r-ki  zabezp.:  dokum.  i  to- 

warami       .       .       .       .  36361823.82 

Pcżyczki  pod  zastaw  papierów  publiczny 
Dokumenty  do  zainkasowania — portfel Nieruchomości  . 
Ruchomości .... 
Wydatki  bieżące  . 
Rachunki  przechodnie 
R-k  Oddziałów  z  Centralą 

ch 

Marki  i  fen. 

40770772.60 
4109525.77 

3145250.— 21316.76 
28387879.30 
113978558.92 

61881921.92 

133315943.21 
37258134.50 
6173078.24 

10637139.93 
1039103.76 

11552035.30 
24017682.68 
9Q9476G9,92i 

567236012.81  i 

Stan  bierny. 

Kapitał  zakładowy 
Fundusze  rezerwowe 
Wkłady  . 

Korespondenci : 

I.  pozostałość  na  rachun.  Banku  (Nostro)  . 
II.  pozostałość  na  Ich  rach.  (Loro): 

66ę62204.77 a)  sumy  do  dyspoz.  koresp. 
b)  dokum.  do  zainkasow. 21657266.58 

R-ki  specj.  w  Rosyjskim  Banku  Państwa 
Weksle  zredyskontowane  . 
Polecenia  korespondentów 
Należności  skarbowe  . 
Niepodniesiona  dywidenda 
Niepodniesione  procenty  . 
Procenty  i  prowizje  . 
R-ki  przechodnie 
R-k  Centrali  z  Oddziałami 

Marki  i  fen. 

43206000.— 6635308.87 
133526912.27 

110001287.26 

88619471.35 
1076965.05 

50707940.80 
25638980.38 

37625.29 
176037.50 
253854.30 

13394252.46 
33783639.64 
60183739.64 

567236012.81 

HleiiM:  ul.  HorsinłKowska  98  im  Ul. 

mmmU  ul.  Fredry  (Kotzebiie) 

iKicfi).  Filld  w  Mit  ul.  Piotrkowska  52. 

stan  Czynny. 
Kasa: 
a)  gotowizna  ban- 

knoty i  kupony . 
b)  sumy  do  dyspo- 

zycji  Banku  .  . 
Skup  weksli  opatrzon. 

najmn.  2-ma  podpis. 
Papiery  proc.  państw. 

Kapit.  Zapasów.  .  . 
Papiery    proc.  Fund. 

Uczest.  Kasy  Przez. 
Papiery  proc.  własne: 
Pożyczki    na  zastaw 

papierów  publicz.  . 
Korespondenci  Loro: 

pozostaiości  na  Ich 
rach.  (Loro).    .    .  . 

Korespondenci  Nostro: 
pozostałości  narach. 

B-ku  (Nostro)  .    .  . 
Weksle  i  frachty  przy- 

jęte do  inkasa  *.  . 
Wydatki  bieżące  1920  r. 

d-to  1919  r.    .    .  . 
Procenty    i  prowizje 

wypłacone  .    .    ,  . 
Nieruchomości  .    .  . 
Rachunki  z  Oddziała- 
mi   

Rąchunki  Przejściowe 
Razem  .  . 

Na  dzień 
1-go  lutego 

1920  r. 

Na  dzień 
1-go  marca 

1920  r. 

Na  dzień 
1-go  kwietnia 

1920  r. 
Marki  i  fen. Marki  i  fen. Marki  i  fen. 

118S9031.35 18093685.23 26928215.79 

8312175.70 36055998.43 32399220.39 

30770522.49 33008929,3« 4378831 1.55! 

917344.14 917344.14 917344.14 

289555.56 
13469916.41 

289555.56 
13908394.58 

289555.561 
13791548.48j 

16247577  06 15623503.38 15348534.96 

90654683.07 106827761.85 116288646.45 

28423100.12 34928174.16 40587976.19! 

13153222.77 
231939.83 

1482550.74 

8747647,05 
542256.07 

1482884.93 

7258914.98 
1414360.721 
929574.35 

1205576.66 
6877550.48 

1276348.65 
7024373.88 

■  1356380.75 

8902315.73 

17009987.90 
2443064.40 

9890257.23 
2467097.32 

18591164.69 
975216.04 

243357898.78 ^91 08421 1 .81 1.3298^7780^ 

Stan  Sierny. 

Kapitał  Zakładowy.  . 
Kapitał  Zapasowy  ,  . 

Specjalny  Fundusz;  Re- zerwowy    .    .    .  . 
Wkłady  i  Rachunki 

przekazowe    .    .  . 
Korespondenci  Loro: 

pozostałości  na  Ich rach  Loro  
Korespondenci  Nostro: 

rachunkiBanku  (No- 
stro)   
Weksle  i  frachty  do 

zainkasowania     .  . 

Specjalne  R-ki  w  War- szawskim Kantorze 
Banku  Państwa  i  re- 
dyskonta  

Procenty  i  prowizje 

pobrane   
Rachunki  z  Oddzia- 
łami   

Fundusze  żelazne  im. 
ś.  p.  St.  Rbtwanda: 

Rachunki  Przejściowe 

Razem 

Na  dzień 1-go  lutego 
1920  r. 

Marki  i  ten. 

16200000. 
917314.42 

1222684.37 

80322549.33 

70411940.01 

10578584.93 

25195001.08 

11964535.10 

5347071.26 

6807159.10 

76946.41 
14313062.77 

243357898.78 

Na  dzień 
1-go  marca 
1920  r. 

Marki  i  fen. 

16200000. 
917314.42 

1222684.37 

83537547.45 

109967379.85 

18588229.17 

13300926.25 

Na  dzień 1-go  kwietnia 

1920  r. 
Marki  i  fen. 

16200000.— 
917314.42 

1222684.37 

100796257.22 

112749707.99 

22836552.91 

15991678.77 

14948781.85  14948781.85 

5877669.80  7720742.63 

4727259.51  6026061.46 

76946.40 
21719472.74 

76946.40 
30351052.76 

291084211.81  329837780.78 



4i 
Ogłoszenia. Wł  2—3. 

BILANS 

Banku  Przemysłowego  Warszawskiego 

STAN  CZyNNy.  1-go  listopada  1920  roku.  STAN  BIERNy. 

Gotowizna  w  kasie  
Rachunek  bieżący  warunkowy  w  ros.  Banku 
Państwa  

Rachunek  bieżący  w  Polsk.  Kr.  Kasie  Pożycz. 
Skup  weksli  
„  papierów  publicznych  wylosowanych 
i  kuponów  bieżących  

Weksle  i  frachty  do  inkasa  
Papiery  publiczne  własne  

kapitału  zapasowego 
Pożyczki  terminowe  na  zasfaw  papierów 
publicznych  

Pożyczki  bezterminowe  (on  Cali.)  zabez- 
pieczone: 
1.  papierami  publicznymi  
2.  %vekslami  

Korespondenci: 
1.  Loro  ....   
2.  Nostro  

Weksle  protestowane  
Ruchomości  
Nieruchomości  
Wydatki  bieżące  
Rachunki  przechodnie  

Rachunek  Zarządu  z  oddziałami  .    .    .    .  ' 
„        czekowy  w  P.  K.  O  

Marki  [fen. 

10169057!  71 

52902  61 

5242967 i  — 168680451 14 

185873 
4482025 

12844201 
94492 

444299 

2650394fi 
2914877 

103996059 
13410241 

223409 
780072 
211375 

7061537 
9426340 
2790804 
240138 

218022667 

51 

48 

Kapitał  zakładowy  
„  zapasowy  

Rezerwa  zysku   
Wkłady: 

1.  Kapitały  na  lokacji  
2.  na  rachunek  bieżący  

Kasa  Przezorności   
Weksle  redyskontowane  
Rachunki  w  ros.  Banku  Państwa  
Rachunki  specjalne  w  P.  K.  K.  P  

Rachunki  w  instytucjach  prywatnych  zabez- 
pieczone papierami  publcznemi  .    .    .  . 

Korespondenci: 
Loro  
Nostro  

Przekazy  do  zapłacenia   
Należności  skarbowe  
Procenty  i  prowizje  
Dywidenda  od  akcyj  Banku  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie  
Rachunek  oddziałów  z  Zarządem  .... 

Marki  fen 

6480000 156582 
452605 

3152584 

77436621 293670 
2480800 
3348868 
4800000 

1035718 

54 

82 06 
80 

23 

23 

81 

219661441 13 
181932561  61 17282298 

127492 
15005409 

69281 

4 1592029 4149303 

218022667 

34 

78 

76 

20 
59 

94 

48 

BANK   KREDYTU  HIPOTECZNEGO 

SPÓŁKA  AKCYJNA 

ARSZA WiE 

Stan  rachunków  w  dniu  31  sierpnia  1920  roku. 

STAN  CZYNNY. 

Kasa  
Rachunki  bieżące  w  Bankach 
Pieniądze  zagraniczne 
Papiery  publiczne  . 
Weksle  zdyskontowane 
Otwarty  Kredyt 
Pożyczki  terminowe. 

„         w  L.  Z.  Bank 
Korespondenci 
Rachunki  Przechodnie 
Wydatki  Organizacyjne 
Koszty  Handlowe  . 
Ruchomości 
Nieruchomość  . 

Razem 

Mk. 1.017,384.45 
7,925,013.80 

3,072.— 6,437,710.— 
6,581,600.— 11,464,434.05 
263,400.10 

14,049,000.- 481,419.75 
1,179,752.95 
196,405.90 

1,534,693.85 
137,945,50 

4,778,975.50 

Mk.  66,050,807.85 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  Obrotowy: 
20.000  akcji  I  emis.  Mk.  10.000.000,— 
20.000    „     II    „  20,000,000.— 

Wkłady  terminowe   «  10,013,400.— na  rach.  czekowe     ...  „  10,111,584.10 
Redyskonto  weksli   „ 
Listy  zastawne  Banku  w  obiegu  .       .  „  14,049,000.— 
Fundusz  na  zapłatę  kuponów      .       .  „  418,825.30 

„        umorzenia  terminowego        .  „  36,924. — 
Kupony  do  zapłaty   „  15,75 
Korespondenci   „  6,109,815,68 
%%  pobrane  i  prowizje    .       ...  ,  4,052,128,30 
Rachunki  Przechodnie  .       ...  „  803,019,50 
Podatek  Skarbowy   „  24,095.30 
Obciążenie  hipoteczne  nieruchomości  „  432.000, — 

Razem 
Mk.  66,050,807.85 

BANK  PŁACI 

Od  wkładów  rocznych  . 
„        „        6  miesięcznych 
„        „        5  dniowych 
„        „        na  każde  żądanie 

5 
4 
3 

2^ 

BANK  POBIERA 

Od  dyskonta  weksli 
„    pożyczek  terminowych 
„    otwartego  kredytu  . 



Ogłoszenia. 

Bilans  za  rok  1919  2''go  Towarzystwa  Poźyczkowo-Oszczędnościowego 

AKTYWA  W  Pułtusku  Z.  Warszawskiej.  pasywa 

1.  Wypłacono  pensji  urzędnikom 
2.  Wydatki  sądowe 
3.  Lokal  
4.  Amortyzacja  majątku 
5.  Procenty  od  wkładów 

Ogółem 

Mk. f- 

1. Kasa 34 
2. Lokaiy 11 27 
3 Pożyczki 68384 87 
4. Majątek 490 

53 5. Wydatki  i  straty 2561 72 

Ogółem  . 71448 73 

1.  Kapitał  zakład,    udziałowy  ]  . 
2.  „       zapasowy  , 
3.  Wkłady  
4.  Sumy  przechodnie  . 

Ogółem 
Zyski  i  Straty. 

Mk. 

f- .  2784 

1. 

697 
24 2. 

394 
25 

80 

1 1296 5197 04 

2.  .,  Strata 

Mk. 

f. 

20197 08 

4594 
86 

25831 19 
20825 

60 

71448 73 

Mk. f. 

proc.  od  pożyczek  . 2635 32 
2561 

72 

Ogółem 
5197 

04 

Akcyjne  Towarzystwo  MirkowsKiel  Fabryki  Papieru 
w  WARSZAWIE. 

Bilans  w  dniu  30  Czerwca  1920  r. 

Aktywa. 
Nieruchomości      .      .      .  Mk,  26331494.58 
Inwentarz  żywy  i  martwy    .  „       130776.72  Mk.  26462271.50 

Grunta  fabryczne  i  plac  w  Warszawie  ,       .  „  3782J5.70 
Magazyny   „  2716189.83 
Kasa   „  1440419.10 
Różni  dłużnicy   „  18047174.62 
5%  Dlugoterm.  Pożyczka  Państwowa    .       .  „  2400000. — 
Akcje  Zarządu  w  depozycie  ,       .       .       ,  „  80000. — 
Straty  wojenne   „  311195.73 

Mk.  51835466.28 

Pasywa. 

Kapitał  Akcyjny      ,      ,  , 
Różni  wierzyciele  . 
Fundusz  Zasobowy        .  , 
Amortyzacja     .       .       .  , 
Kasa  Pomocy  i  Przezorności 
Rezerwa  specjalna  . 
R-k  depozytarjuszów 
Rezerwa  na  straty  wojenne  , 
Zysk  .... 

Mk.  24000000.— 
„  4809821.31 

,  ,  1080000.— 
„  8504531.24 608538.41 

.   „  904446.55 

.   „  80000.— 311195.73 

.  „  11556933.24 
Mk.  51835466.28 

Rachunek  Zysków  i  Strat  w  dniu  30  Czerwca  1920  r. 

Winien. 

Wpisano  na  stratę  Mk. 304496.09 
n 3553125.60 

Komorne  w  Warszawie  i  Jeziornie w 
37148.— Ubezpieczenia  » 127755.52 

Utrzymanie  maszyn,  budowli,  dróg.  mostów 
n 1567857.30 

Wydatki  Handlowe  244372.75 
Podatki  248588.79 
Przewóz  i  utrzymanie  koni  .... n 520153.38 
Leczenie  chorych   n 127540.12 

n 311679.32 

Utrzymanie  szkoły  i  ochrony .... n 199535.50 
„           łazienek  i  pralni .... n 3136.70 

Dzierżawa  rzeki  ...... n 

1938.— Amortyzacja     ,       ,       ,      .       .  . n 2257248.73 
n 11535933.24 

Mk.  21021329.04 

Ma. 
Pozostałość  z  1918/19  r.  ... 
Zwrot  należności  odpisanych  na  stratę 
Procenty  i  nadzwyczajne  dochody 
Zysk  brutto  ...... 

Mk,  11019.25 
57383.56 

389410.09 

„  20563516.14 Mk.  21021329.04 

Akc.  Iow.  Hirkowskiej  Faljryki 

Stosownie  do  decyzji  Ogólnego  Zebrania  z  dni 
pada  1920  r.  z  zysku  przeznaczono 

apieru. 
a  30  Listo- 

Na  fundusz  zasobowy       ,             ,  , 
„    tantjemę  Zarządu        •  i^. 
,    rezerwę  na  podatki  .... 
„   tantjemę  dyrektora  i  pomocników 
„   ustawowe  uposażenie  Kasy  Pomocy 

i  Przezorności  .... 

«    dywidendę  po  Mk  200— od  każdej  no- 
wej akcji  1000  nxarkowej. 

„   cele  społeczne   
Pozostałość  przenieść  na  rok  1920/21 

Mk. 

576846.66 
1096008.65 
4257404.51 
368667.34 

184333.67 

4800000.— 
20C000.— 
53672.41 

Mk.  11536935.24 

Mm  Olkasllsio  Towarzystwa  Poży[zl{owo-l!sme(lDOiciowe(ie 
w  dniu  31  grudnia  1919  roku. 

Stan  Bierny. 
Udziały 

Kapitał  zapasowy 
Kapitał  specjalny 
Wkłady 

Sumy  przechodnie 
Czysty  zysk  1919  r. 

Lokacje  , 

Pożyczki Ruchomości 
Gotówka 

Rb.  16228  kop.  86 

„      4350  „  78 
„      1491  „  79 „  114575  „  09 
„      1668  „a^^,36 109  ,  53 

Bilans  Rb.  138604  kop.  41 
Stan  Czynny. 

  Rb.  23747  kop.  08 
  „  109741     „  47 
  „       409    ,  94 
  „      4705    ,  92 

Bilans  Rb.  138604  kop.  41 

Czysty  zysk  w  sumie  109  rub.  53  kop.  a  2.16=256  mk. 
58  fen.  stosownie  do  Uchwały  Ogólnego  Zebrania  członków 
z  dnia  21  października  1920  r.  przelano  na  kapitał  zapa- sowy, 

Olkusz  20  listopada  1920  r. 
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BILANS 

Stowarzyszenia  Udziałowego  Rolników  pow.  Hrubieszowskiego  i  Tomaszowskiego  za  191d  r. 

STAN  czyNNy  ' 

Korony 
h. STAN  BlERNy 

Korony 

h. 

2..  Towary  
3.  Udział  w  Tow.  Wzajem.  Kredytu 

5.  Akcje  Banku  Tow.  Spółdzielczyct\ 
6.  Nierucłiomości  

8.  Budowa  now.  domu  ..... 
9.  Biuro  „Archiitekt"  inż  Lucłita 10.  Udział  w  Polskipi  Ppntrali  Hanrll 

11.  Rachunek  bieżący  w  Lubelskim  Oddziale 
Banku  Handlowego  w  Warszawie  . 

12.  Tow.  Wzajem.  Kredytu  .... 
13.  Bank  Tow.  Spółdzielczych  w  Warszawie 
14.  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  w  Lublinie 
15.  Rachunek  utrzymania  keni 

61614 
558752 

2000 
798310 2030 

32801 
13995 
16651 
36800 

29535 
74941 1311 
10225 
14300 

13 

32 ^ 04 

58 
36 
— 

66 16 

40 

1.  Kapitał  Udziałowy  
2.  Kapitał  rezerwowy  
3.  Kapitał  zapasowy  

5.  Wspólna  Reprezentacja  Banku  . 
6.  Pożyczka  na  budowę  domu 
7.  Różni  za  komisy  
8.  Amortyzacja  nieruchomości 
9.  „           ruchomości  .... 
10.  „           kosztów  budowy  domu 
11.  Rachunek  Kasy  Przezorności 

,         Niewypłaconej  Dywidendy 

13.  Czysty  zysk  '^2  . 

210738 

24565 
12682 

930373 
129580 

36000 1672 
24103 

3212 

6575 
13729 

251630 

88 
21 
45 
08 

38 

78 

18 

19 

99 

60 

1654467 
74 

1654467 

74 

^  Warszawskie  Towarzystwo  Wzaj.  lliiezpleczoń  od  Wypailków 
Warszawa,  Kopernika  10. 

Eiians  po  d.  31  Grudnia  1913  r.  w  marhacii. 
Stan  czynny. 

Kasa   58,455,27.    Insf.   Kredyt.   510,495,41.  Papiery 
pubL  708,275,15.   Koszty  Organ,  i  t.  p.  10,00.  Stowarzyszeni 
105,595,31.    Kupony  i  kaucje  27,068,02.    Razem  1,409,899,16. 

Stan  bierny. 
Kapitały  zapas.  91,414,65.    Rachunki  gwar.  143,668,30. 

Rezerwy  premji  670,434,58.  Stowarzyszeni  245,858,43.  Fund. 
styp.  dla  dzieci  robot.  56,308,95.    Pozostałość  do  podziału 
302,214,25.    Razem  1,409,899,16. 

Rozchód. 
Odszkodowania  602,592,05.  Koszta  Admin.  139,625,37. 

Prowizje  43,680,20.  Pozostałość  do  podziału  202,214,25, 
Razem  988,111,87. 

Przychód. 
Premja  402,567,95.  Procenty  47,045,92.  Dodatek  admin.' 

i  t.  p.  9,051,20.     Rezerwa    na    odszkodowanie  529;446,80. 
Razem  988,111.87. 

Stan  bierny. 

Sprawozdanie  i  zysków  i  sirai  kooperatywy  Jspólaa  Praca". ZB  miesiąEB:  \iiizemń,  rzźńzismk,  Listopad  i  Grudzień 
1519  reku. 

Wartość  sprzedażno 
towarów    do  1/1. 
1920  r.  ,      .      .  mk.  254135.30 

Wydatkowano  do  l/L 
19a0  r.  .      .      .   „  191726.20 

Zysk.       .       .       .  mk.  62409.10 
W  tern  towarów  na  1  stycznia  1920  r.  mk. 39289.10 
Udziałów  „  11120.— 

Razem mk.  60409.10 

Czysty  zysk. 

mk.  62409.10 

 „  50409.— .  mkri2000.— 

Bilans Słowałzyszenia  Galanłeryino-Bławatnego  p.  f.  „UU  SKLEP' w  Stomiiikach  za  1918  i  l§19j. 
Stan  czynny. 

Gotówka  Kor.  53825.57 
Ruchomości  „  682.70 
Towary  „  95829.57 
R-k  przechodni  „  50. — 

Kor.  150387.84 

Udziałowcy 

Kapitał  obrotowy 
„  rezerwowy R-k  różnyah 

„  przechodni Czysty  zysk 

R-k  Strat  i  Zysków. 

Koszta  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Procenta  od  pożyczek  . 
Czysty  zysk 

Zysk  B"ttc  na  towarach 

Kor.  7632.13 

,  25431.50 
252.50 

.  36820.06 

„  1230.— 
,  79001.63 Kor.  150387.84 

Kor.  20472.15 75.85 

2925.  - 

79001.63 

Kor.  102474.63 

Kor.  102474.63 
Kor.  102474.63 

hmi  Towarzystwa  Akcyjnego  Wełnianej  Mannfskiury 

„STILLER  i  BIELSZOWSKi"  w  ŁODZI 
Zawiadamia  WPP.  Akcjonarjuszów,  że  na  zasadzie 

§  55  Ustawy  Towarzystwa,  odbędzie  się  w  dłliu  6  lutsgo 
1921  r.  o  godz.  4  po  poł.,  w  lokalu  Zarządu  w  Łodzi,  przy 
ul.  Cegielnianej  Nr.  80.  26  Zwyczajne  Walne  Zebranie 
Akcjonarjuszów  Towarzystwa. 

Porządek  dzienny  zebrania: 

1)  Sprawozdanie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej. 
2)  Zatwierdzenie  sprawozdania  i  bilansu  za  rok  1919 

i  uchwalenie  podziału  zysku, 

3)  Wybór  Dyrektora  i  Komisji  Rewizyjnej, 
4)  Wnioski  Zarządu  i  Akcjonarjuszów. 

W  razie  nieprzybycia  przepisanej  w  par.  62  Ustawy 
Towarzystwa  liczby  Akcjonarjuszów,  Walne  Zebranie  Ak- 

cjonarjuszów Towarzystwa  odbędzie  się  w  drugim  terminie 
dn.  20  lutego  1921  r.,  w  tymże  lokalu  i  o  tejże  porze,  pra- 

womocne bez  względu  na  ilość  akcji,  reprezentowanych 

przez  przybyłych  Akcjonarjuszów. 

Ho«M)no  w  Drakami  Państwowej,  Miodowa  Nr.  20,      12537.  19/1  1920.  5000. 
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Nr.  4.  Warszawa,  dnia  31  stycznia  1921  yg^^j^  ■ 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  10  mh.  (z  przesyłką  pocztową  12  nih.).  Prenumerata  kwartalna  100  mk.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  30  mk,  Materjał  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  nn  mocy 
przepisów  obowią7ujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym   Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  Ns  512-69,  tel.  admin.  M  512-71. 

TREŚĆ.  Organizacja  WYadZ:  31.  Rozporządzenie  w  przedmiocie  kompetencji  Izb  Kontroli  Państwa,  3Z.  Komunikat  Mini- 
sterstwa Skarbu  w  sprawie  pozostawienia  dotychczasowego  systemu  gospodarki  węglowej  na  Górnym 

Śląsku. 
PadSiEk  SpadkOU/y  1  od  darowiyzn:  S3.  Obwieszczenie  Ministra  Skarbu  w  sprawie  sprostowania  omyłek  w  rozpo- 

rządzeniu, zawierającem  przepisy  wykonawcze  dla  b.  dzielnicy  austrj,  w  przedmiocie  należytości  od  prze- 
niesień majątku  pod  tytułem  darmym, 

Oplafy  StempIOWE:  34.  Okólnik  w  sprawie  opłat  stemplowych  od  podań  i  załączników,  wnoszonych  przez  Izby 
Handlowe  i  Przemysłowe  w  Małopolsce  do  Władz  i  Urzędów  Państwowych, 

Przepisy  ngdinc  o  monopolacłl  państUIOUiych:  35.  Zarządzenie  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  cen  na  naczynia 
z  wyrobami  rozlewni  monopolowych. 

Przepisy  celne:  36.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  przedmiocie  przekazania  Ministrowi  Skarbu  zarządu  spraw 
celnych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej.  37.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  podwyższe- 

nia agio  od  cła. 
Przepisy  rachunkowe  i  kasowe:  38.  Tymczasowe  przepisy  ogólne,  dotyczące  sposobu  prowadzenia  rachunkowości 

i  zdawania  sprawozdań  przez  urzędy  centralne  Ministerstwa  Skarbu,  operujące  kapitałem  obrotowym. 
Sprawy  walutowe:  39.  Kursy  walut  z  d.  3—8  stycznia  1921  r,  40.  Kursy  walut  z  d,  10—15  stycznia  1931  r. 

41.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K,  P.  d,  31/XII  1920  r.  4Z,  Komunikat  Min,  Skarbu  w  sprawie  utworzenia 
Podkomitetu  Fachowego  przy  Qł.  Komitecie  Popierania  Skarbu  Narodowego. 

Przepisy  o  InsłyfUCjaCh  bankowych:  43.  Okólnik  Ministra  Skarbu  do  wszystkich  instytucji  kredytowych  w  Polsce. 
44.  Wykaz  nowopowstałych  stowarzyszeń  pożyczkowych,  których  statuty  zostały  zatwierdzone  przez  Mi- 

nistra Skarbu.  45.  Wykaz  stowarzyszeń  pożyczkowych,  których  statuty  zostały  uniewainione  z  powodu  nie- 
rozpoczęcia  działalności. 

Prawo  ubezpieczeniowe:  46.  Ustawa  z  d,  18  grudnia   1920  r.  o  zagwarantowaniu  rent  i  świadczeń  ubezpieczenio- 
wych dla  ubezpieczonych  na  Górnym  Ślązku. 

Przepisy  o  służbie  państwowe]:   47.  Rozporządzenie   Rady  Ministrów   z   d,   11/1  1921  r.  o  podwyższeniu  dodatku 
droźyźnianego  do  płacy  zasadniczej  funkcjonarjuszów  państwowych, 

Ruch  SfUłbOWy:  48.  Wykaz  ruchu  służbowego  za  m,  grudzień  1920  r. 
Sprostowanie  ogłoszenia  Zarządu  Tow,  budowy  i  eksploatacji  dróg  żel.  dojazd,  w  Król.  Polskiem. 
„  „         Banku  Kredytu  Hipotecznego  w  Warszawie. 

Od  Administracji. 

Administracja  „Dz.  Urzędowego  Min. 

Skarbu"  komunikuje  iż  strony,  zamawia^ 
jące  wydawnictwa  Min.  Skarbu,  wzgl. 

żądające  przesłania  pokwitowań  za 

wpłacone  sumy,  winny  nadesłać  odpo- 

wiednią kwotę,  jako  należność  pocztową. 

Ogłoszenie. 

Urząd  Skarbowy  Akcyz  i  Monopolów  Państwowych  w  Su- 
wałkach niniejszem  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że 

pieczęć  urzędowa  do  farby  z  odciskiem,  „Izba  Skarbowa 
w   Białymstoku  Kontroler   Skarbowy  Nr,  53"   w  czasie 

inwazji  bolszewickiej  w  Rajgrodzie  ziemi  Łomżyńskiej  zo- 
stała zrabowana,  i  że  wszelkie  ubezpieczenia  urzędowe 

dokonarie  za  pośrednictwem  tej  pieczęci  poczynione  od  1 
sierpnia  r.  b.  należy  r.  b,  należy  uważać  za  nieważne. 

Ogłoszenie. 

Komisarz  Kontroli  Skarbowej  w  Ostrowiu  niniejszem 

podaje  do  publicznej  wiadomości  że  pieczęć  urzędowa  lakowa 

z  odciskiem  , Komisarz  Kontroli  Skarbowej  w  Ostrowiu"  w  cza- 
sie inwazji  bolszewickiej  w  m.  Ostrowiu,  ziemi  Łomżyńskiej 

została  zrabowana.  W  razie  ujawnienia  powyższej  pieczęci 

u  osób  niepowołanych,  należy  uważać  ją  za  nieważną,  oso- 

bę zaś  posiadającą  wzywa  się,  pod  karą  odpowiedzialności 

sądowej,  do  złożenia  pieczęci  u  wyżej  wymienionego  Komi- 
sarza Kontroli  Skarbowej. 
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Organizacja  władz. 

31. 

ROZPORZĄDZENIE 

z  dnia  18  stycznia  1Q21  r. 

w  przedmiocie  ko,iii;p£łeQcji  izb  kontroli  Państwa. 
t 

Na  mocy  art.  20  dekretu  z  dnia  7  lutego  1919  r. 
o  Najwyższej  Izbie  Kontroli  Państwa  (Dz.  Pr.  P.  P. 
z  1919  r.,  Nr.  14,  poz.  183),  a  w  uzupełnieniu  rozpo= 
rządzenia  z  dnia  17  stycznia  1920  r.,  o  utworzeniu 
trzech  Izb  Kontroli  Państwa  (Monitor  Polski  z  1920  r., 
Nr.  31)  zarządza  się,  co  następuje: 

Kompetencji  Izb  Kontroli  Państwa  podlegają 

urzędy  drugiej  instancji,  mające  siedzibę  na  obsza= 
rze  okręgu  właściwej  Izby  Kontroli,  oraz  wszystkie 
im  podwładne  urzędy  i  władze  pierwszej  instancji 
również  wtedy,  gdy  te  ostatnie  mają  siedzibę  poza 

obrębem  tery  tor  jalnym  województw,  na  które  rozcią= 
ga  się  działalność  właściwej  Izby  Kontroli  Państwa. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwa: 

( — )  J.  Higersberger. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  11—1921  r.). 

32. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  w  porozumieniu  z  Minister* 
stwem  Przemysłu  i  Handlu  komunikuje,  że  po  obję* 
ciu  Górnego  Śląska  w  wyniku  plebiscytu  Rząd  Pol* 
ski  zamierza  pozostawić  tam  nadal  dotychczasowy 
system  gospodarki  w  zakresie  spraw  węglowych  i  nie 
wcielać  ich  w  zakres  działalności  Urzędu  Węglowe* 
go,  a  to  celem  zapewnienia  tamtejszemu  przemysłom 
wi  węglowemu  szybkiego  i  normalnego  rozwoju 
w  warunkach,  w  jakich  dotąd  przywykł  pracować. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  14—1921  r.). 

Hi  4. 

1)  W  art.  21,  ustęp  pierwszy:  w  wyliczeniu  §§,  ule- 
gających uchyleniu,  niewłaściwie  podano  §§  35  i  57; 

obie  liczby  te  należy  skreślić; 

2)  w  art.  25,  ustęp  trzeci :  w  końcu  czwartego  wier- 
sza zamiast  „w  ait.  13"  powinno  być  „w  art.  14"; 
3)  w  art.  26,  ustęp  drugi  ze  znakiem  (5):  w  trzecim 

wierszu  oraz  w  art.  27,  dział  3,  ustęp  trzeci  w  wierszu 
trzecim  (pierwszym  na  str.  1709  Dz.  Ustaw)  zamiast 

„§  1"  powinno  być  „art.  1", 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  9  z  d.  22/1—1921  r.,  poz.  54). 

Opłaty  stemplowe. 

34. 
Okólnik  L.  59198. 

Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  opłat  stemplowych 

od  podań  i  załączników,  wnoszonych  przez  Izby  Hans 

dlowe  i  Przemysłowe  w  Małopolsce  do  Władz  i  Urząs 
dów  Państwowych. 

W  celu  usunięcia  wątpliwości.  Ministerstwo  Skars 
bu  wyjaśnia,  że  Izbom  Handlowym  i  Przemysłowym 
w  Małopolsce  przysługuje  osobiste  uwolnienie  co 
do  opłat  stemplowych  od  podań  i  załączników,  wno* 
szonych  przez  nie  do  Władz  i  Urzędów  Państwo? 
wych,  a  to:  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego 
w  myśl  art.  8  ust.  2  dekretu  z  dnia  7  lutego  Dz.  Pr. 
Nr.  14,  poz.  145,  a  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackie; 
go  w  myśl  poz.  tar.  75  lit.  r.  austr.  ustav/y  z  9  lutego 
1850  r.  L.  50  Dz.  u.  p. 

Warszawa,  dnia  12  stycznia  1921r. 

Za  Ministra  Skarbu: 
Szef  Sekcji: 

( — )  Kozubowski. 

Podateh  spadhowy  i  od 

darowizn. 

33. 

OBWIESZCZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  25  listopada  1920  r. 

w  sprawie  sprostowania  omyłek  w  rozporządzeniu  z 
dnia  17  września  1920  r.,  zawierającem  przepisy  wyko- 

nawcze dla  b.  dzielnicy  austrjackiej  w  przedmiocie  nale- 

żyłości  od  przeniesień  majątku  pod  tytułem  darmym  *), 
ogloszonem  w  Dzienniku  Ustaw  Rz.  P.  za  r.  1920, 

Nr.  95,  poz.  628. 

W  tekście  powyżej  wymienionego  rozporządzenia 
prostuje  się  niniejszem  następujące  omyłki: 

•)  Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  42—43  z  d.  25/XI— 1920 loku,  poz.  605. 

Przepisy  ogólne  o  monopolach 

państwowych . 

35. 

ZARZĄDZENIE 

Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  cen  na  naczynia 

z  wyrobami  rozlewni  monopolowych. 

Z  powodu  podrożenia  kosztów  szkła  i  opakowas 
nia  zatwierdza  się  od  1  lutego  1921  roku  następujące 

ceny  na  butelki  przy  sprzedaży  w>'Tobów  monopo* 
lowych  i  zwrocie  próżnycli  butelek,  po  tej  dacie  na* 

by tych: 
1)  za  butelkę  0,6  litr.  15  mk.,  przy  zwrocie  próż* 

nej  butelki  12  mk., 
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2)  za  butelkę  3  litr.  35  mk.,  przy  zwrocie  próż* 
nej  butelki  28  mk. 

Równocześnie  uchyla  się  rozporządzenie  b.  Dy* 
rckcji  Monopolu  Spirytusowego  z  dnia  3  grudnia 
1920  roku  (Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  48  poz.  650/1920). 

Warszawa,  dnia  14  stycznia  1921  r. 
Szef  Sekcji  VI: 

(— )  Dr.  MikuleckU 

Przepisy  celne. 

36. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW. 

z  d!nia  15  stycznia  1921  r. 

w  przedmiocie  przekazania  Ministrowi  Skarbu  zarządu 
spraw  celnych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Na  mocy  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia    1  sierpnia 
1919  r,  o  tymczasowej  organizacji  zarządu  b.  dzielni- 

cy pruskiej  (Dz.  Pr.  P.  P.  z  1919  r.  Nr.  64  poz.  385) 
Rada  Ministrów  w  myśl  uchwały  z  dnia  30  grudnia 
1920  r.  zarządza  co  następuje: 

§  1- 
Zarząd  spraw  celnych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pra- 
skiej wj^lącza  się  z  zakresu  działania  Ministra  tej  dziel- 
nicy, a  przekazuje  się  Ministrowi  Skarbu. 

Budżet  dochodów  i  wydatków  zarządu  cel  na  ob- 
szarze b.  dzielnicy  pruskiej  włącza  się  do  ogólnego 

budżetu  Ministerstwa  Skarbu. 

§2. 
Bezpośredni  zarząd  ceł  na  obszarze  b.  dziełnicy 

pruskiej,  aż  do  ustawowego  przeprowaidzenia  organiza- 
cji władz  celnych  Rzeczypospolitej  sprawować  będzie 

w  drugiej  instancji  Dyrekcja  Ceł  w  Poznaniu  z  Preze- 
sem w  IV  stopniu  służbowym  na  czele. 

§3. 
Zarządzenia  niezbędne  do  wykonania  niniejszego 

rozporządzenia  wydadzą  obaj  Ministrowie  wymienieni 
w  §  1. 

§4. 
Rozporządzenie  niniejsze  uzyskuje  moc  obowiązu- 

jącą z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  R..P. ' 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 
w  z.  (— )  Piechocki. 

Ministei-  Skarbu: 
(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  9  /,  d.  22/1—1921  r.,  poz.  44). 

37. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  11  stycznia  1921  roku 

w  przedmiocie  podwyższenia  agio  od  cła. 

Na  mocy  art.  14  rozporządzenia  z  dnia  26  czerwca 
1920  r.  o  taryfie  celnej  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  51, 
poz.  314)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Wysokość  dopłaty  (agio),  ustanowionej  rozpo- 
rządzeniem z  dnia  14  stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 

z  1920  r.  Nr.  5,  poz.  35)  w  wysokości  900%,  wynosić 
będzie  aż  do  nowego  zarządzenia  1900%. 

Postanowienie  to  nie  dotyczy  towarów  objętych 
1)  rozporządzeniem  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemyślu 
i  Handlu  z  dnia  26  listopada  1920  r.  w  przedmiocie  ulg 

cetaych  („Monitor  Polski"  Nr.  277  z  1920  r.)  i  2)  roz- 
porządzeniem Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i 

tiandłu  z  dnia  20  lutego  1920  r.,  w  sprawie  płacenia 
cła  od  niekiórych  towarów  w  zlocie  (Dz.  Ust.  R.  P.  z 
1920  r.  Nr.  19,  poz.  98). 

§  2.  Dotychczas  obowiązującą  wysotość  agia  moż- 
na przejściowo  stosować  do  towarów: 
a)  nadanych  do  przewozu  koleją  lub  statkiem  naj- 

później w  dniu  poprzedzającym  dzień  v/ejścia  niniejsze- 
go rozporządzenia  w  życie  (§  3); 

b)  zalegających  —  w  dniu  wejścia  niniejszego  roz- 
porządzenia w  życie  —  w  celnych  składach  urzędowych, 

kolejowych  oraz  pozaurzędowych  pubiicznycłi  i  pry- 
watnych. 

Ulgi  wskazane  w  punktach  a)  i  b)  tracą  mcc  po 

upływie  miesiąca  od  dnia  wejścia  niniejszego  rozporzą- 
dzenia w  życie  (§  3). 

§  3.   Niniejsze  rozporządzenie  uzyskuje  moc  oba 
wiązującą  z  dniem  10  lutego  1921  r.,  jednocześnie  traci 
moc  obowiązująca  rozporządzenie  z  dnia  14  stycznia 

1920  r.  (Dz."  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  5,  poz.  35). Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  RybarskU 
(Dz.  Ust.  Nr.  9  z  d.  22/1—1921  r.,^  poz.  48). 

Przepisy  rachunkowe  i  basowe. 

38. 
TYMCZASOWE  PRZEPISY  OGÓLNE, 

dotyczące  sposobu  prowadzenia  rachunkowości  i  zda* 
wania  sprawozdań  przez  urzędy  centralne  Minister» 

stwa  Skarbu,  operujące  kapitałem  obrotowym. 

1.  Centralne  urzędy  Ministerstwa  Skarbu,  opc# 
rujące  kapitałem  obrotowym  z  udzielonego  im  kredy* 
tu,  dochody  których  są  uwidocznione  w  prelimina* 
rzu  państwowym  w  formie  czystego  zysku  i  nie  po* 
biadające  parafowanych  v/ydatkóv/  budżetowych, 
prowadzą  swe  rachunki  podwójną  księgov/ością. 

2.  Do  urzędów  tych  należą  v/  Ministerstwie 
Skarbu: 

Państwowy  Urząd  Naftowy; 
Państwowe  Zakłady  Graficzne; 
(Mennica);  \ 
Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego; 
Dyrekcja  Monopolu  Spirytusowego; 
Dyrekcja  Loterji  Państwowej. 
3.  Rachunkowość  powyższych  urzędów  opiera 

się  na  Dzienniku  buchalteryjnym,  do  którego  wpi* 
.syv/ane  są  codziennie: 

1)  dzienne  pozycje  przychodu  i  rozchodu  kasy 
na  podstawie  dowodów  kasowych  (kopji  asygnaty 
i  rachunków  dołączonycłi). 

2)  dzienne  pozycje  memorjałowe  oparte  na  pos 
leceniach  memor jałowych. 

4.  Na  podstawie  Dziennika  buchalteryjnego 
prowadzona  jest  księga  Główna  z  odpowiadaj ącemi 
jej  rachunkom  księgami  pomocniczemi. 

5.  Księgi  pomocnicze  mogą  być  w  miarę  potrze* 
by  prowadzone  systemem  amerykańskim.  Księgi  po* 
mocnicze  kontrolują  się  obowiązkowo  odpowiednie* 
mi  rachunkami  zbiorowemi  księgi  głównej. 
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6.  Primasnota  kasowa  jest  książką  uwidocznias 
jącą  —  każdej  chwili  stan  gotówkowy  kasy. 

Oprócz  ksiąg  buchalteryjnych  winny  być  prowas 
dzone  księgi  materjalne  oraz  księga  inwentarza.  Ta 
ostatnia  —  według  wzoru  i  przepisów,  przestanych 
Ministerstwu  Skarbu  przez  Najwyższą  Izbę  przy  piś* 
mie  z  dn.  21.  V.  b.  r.  Nr.  4339. 

Księgi  buchalteryjne  zakładają  się  na  każdy 
okres  budżetowy. 

Dziennik  buchalteryjny  i  księga  inwentarza  pas 
rafują  się  przez  Biuro  Prezydjalne  Ministerstwa 
Skarbu. 

7.  Rachunki  przedstawiane  do  uregulowania 
winny  zawierać: 

1)  potwierdzenie  odbioru  przez  magazyniera 
wyszczególnionych  w  nich  przedmiotów, 

2)  dowód  sprawdzenia  rachunku  przez  buchał* 
tera: 

a)  że  rachunek  jest  dobrze  obliczony, 
b)  że  posiada  kopję, 
c)  że  jest  należycie  opłacony  stemplem, 
d)  że  odnotowano  na  nim  Nr.  pozycji  odnośnej 

książkisinwentarzowej,  materjałowej,  bibljotecznej, 
o  ile  przedmiot  podlega  inwentaryzacji, 

3)  akceptację  przez  naczelnika  tego  wydziału, 
który  obstalunek  dawał,  że  jest  zgodnym  ż  wyda* 
nym  poleceniem  lub  umową,  do  tak  zaświadczonego 
rachunku  buchalter  wypisuje  asygnatę  kasową  rozs 
chodową  (wzór  Nr.  2),  złożoną  z  trzech  jednakowych 
części  pisanych  atramentowym  ołówkiem  przez  kaU 
kę,  z  których  2  wyrywa  się  z  asygnarjusza  i  przed* 
stawia  obie  do  podpisu  upoważnionej  przez  szefa 
urzędu  do  asygnowania  sum  osobie. 

Po  skonstatowaniu,  że  rachunek  jest  potwierdzoi 
ny  przez  magazyniera,  sprawdzony  i  akceptowany, 
buchalter  bada,  czy  rachunek  jest  należycie  pokwito* 
wany  i  ostemplowany,  poczem  wpisuje  asygnatę  ka« 
sową  na  imię  osoby,  upoważnionej  na  rachunku  do 
odbioru  pieniędzy.  Kasjerowi  pod  żadnym  pozorem 
nie  wolno  wypłacić  ani  przyjąć  do  kasy  żadnej  su^ 
my  bez  piśmiennego  polecenia  w  formie  asygnaty 
kasowej.  Jeżeli  upoważnienie  nie  jest  wymienione 
na  rachunku,  buchalter  przed  wystawieniem  asygna* 
ty  sprawdza,  czy  osoba  przedstawiająca  do  opłaty 
rachunek,  posiada  ogólne  upoważnienie,  wydane 
przez  wystawcę  rachunku  do  odbioru  pieniędzy  i  ro* 
bi  o  tem  rachunku  adnotację. 

Pierwszy  egzemplarz  asygnaty,  pisany  atramen* 
towym  ołówkiem,  przesyła  się  do  kasjera,  celem  do< 
konania  wypłaty,  drugi  zaś  z  tych  dwuch  egzempla* 
rzy  przesyła  się  wraz  z  rachunkiem  i  jego  kopją, 
oraz  z  zaświadczeniem  magazyniera  do  buchalterji 
w  celu  dokonania  książkowań.  Jednocześnie  buchał* 
ter  oznacza  na  asygnacie  numer  pozycji  dziennika 
buchalteryjnego. 

Kasjer  sprawdza  tożsamość  osoby,  na  imię  któ* 
rej  wystawiona  jest  asygnata  i  po  ściągnięciu  na 
asygnacie  podpisu  jej,  stwierdzającego  odbiór  goto* 
wizny,  dokonywa  wypłaty  i  nakłada  stempel  „wy* 

płacono". 
Dla  kasjera  jedynym  i  wystarczającym  dowo* 

dem  jest  taka  asygnata  opatrzona,  jak  podano  wy* 
źej,  podpisami  szefa  urzędu,  lub  jego  zastępcy,  oraz 
wymienionej  w  asygnacie  osoby,  odbierającej  pie* 
niądze  z  tem  zastrzeżeniem,  że  stwierdzenie  tożsa* 
mości  tej  osoby  należy  do  obowiązków  kasjera. 

Wpłaty  sum  do  kasy  odbywają  się  na  zasadzie 

asygnat  przychodowych,  złożonych  także  z  3  jedna* 
kowych  części,  wypisywanych  ołówkiem  atramento* 
wym  przez  kalkę  przez  buchalterję,  po  sprawdzeniu 
wysokości  przypadającej  sumy  (Wzór  Nr.  1).  Dwie 
z  nich  przesyła  się  do  kasy.  Wpłacający  winien  po* 
twierdzić  na  asygnacie  przychodowej  wysokość 
wpłaconej  sumy.  Kasjer  zatrzymuje  jeden  egzem* 
plarz  asygnaty,  drugi  zaś  po  ostemplowaniu  go  stem* 

plem  „zapłacono"  i  opatrzeniu  swym  podpisem  i  da* 
tą,  odsyła  do  buchalterji  w  celu  dokonania  księgo* 
wań.  Jednocześnie  buchalter  oznacza  na  asygnatach 
numer  pozycji  dziennika  buchalteryjnego  i  sprawdza 
je  codziennie  z  odnośnymi  grzbietami,  wreszcie  pro* 
wadzi  ścisłą  ewidencję  wszystkich  wypisanych  a  nie 
zi  ealizowanyeh  asygnat. 

Asygnaty  są  numerowane  bieżącymi  numerami 
z  asygnarjusza. 

Jeden  egzemplarz  każdej  asygnaty  przychodo* 
wcj  1  rozchodowej,  każdy  oddzielnie,  kasjer  wszywa 
codziennie  według  numerów  porządkowych  odpo* 
władających  kolejnością  zapisom  w  książce  kasowej 
(pnma*nocie)  w  specjalne  na  ten  cel  okładki  według 
miesięcy  i  przechowuje  je  w  kasie. 

Kasjerowi  nie  wolno  pod  żadnym  pozorem  prze* 
chowywać  lub  wydawać  pieniędzy  z  kasy,  nie  zapi* 
sawszy  ich  na  przychód  lub  rozchód  w  książce  kaso* 
wej,  na  zasadzie  otrzymanych  asygnat. 

Codziennie  po  skończonych  wypłatach  kasjer 
sumuje  książkę  kasową,  wyrzucając  do  drugiej  ru* 
biyki  dzienne  sumy  przychodu  i  rozchodu  i  po 
uzgodnieniu  z  księgami  buchalterji  sprawdza  za* 
wartość  kasy  w  obecności  buchaltera,  poczem  spc« 
rządzą  raport  dzienny  kasowy  według  załączonego 
wzoru  i  przedkłada  go  szefowi  urzędu. 

Wszystkie  obroty,  nie  dotyczące  kasy,  przepro* 
wadzają  się  przez  książki  na  podstawie  poleceń  me* 
mor  jałowych  (wzór  Nr.  3),  sporządzanych  z  zacho* 
waniem  wszystkich,  powyżej  wskazanych  przepisów 
dla  asygnat  przychodowych. 

Wypłaty  czekami  w  żadn>Tn  wypadku  nie  mogą 
być  przeprowadzane  przez  kasę. 

8.  Jeżeli  polecenie  memor jałowe  (Wzór  Nr.  3) 
opiewa  na  obrót  czekowy  księgowy,  oddaje  akcep* 
towane  polecenie  memor  jałowe  kasjerowi,  który 

wypisuje  czek  z  książeczki,  przechowywanej  w  Ka* 
sie,  zaznaczając  na  poleceniu  numer  wystawionego 
czeku  i  przedstawia  go  do  podpisu  Szefowi  Urzędu, 
poczem  po  odcięciu  czeku  zwraca  go  wraz  z  pole* 
ceniem  księgowemu,  który  wręcza  czek  stronie  po 
dokonaniu  wszystkich  tych  samych  formalności  co 
i  przy  wypłacie  gotówką  (sprawdzenie  upoważnienia 
do  odbioru,  pokwitowanie  rachunku,  potwierdzenie 
odbioru  czeku  na  poleceniu).  W  celu  kontroli  wyda* 
nych  czeków,  buchalter  winien  prowadzić  osobną 
książkę  pomocniczą,  wydanych  i  zrealizowanych 
czeków. 

Po  zapisaniu  odpowiedniej  pozycji  do  Dzienni* 
ka  i  oznaczeniu  numeru  jej  na  obu  egzemplarzach, 
buchalter  odrywa  jeden  egzemplarz  polecenia  me* 
morjałowego  i  wszywa  go  kolejno  do  teczki,  zatrzy* 
muje  u  siebie  na  dowód  prawidłowego  księgowania, 
drugi  zaś  egzemplarz  wraz  z  załącznikami,  klasyfi* 
kuje  według  rachunków  Księgi  Głównej. 

9.  Księga  Główna  winna  zawierać  jaknajmniej 
kont,  celem  zachowania  przejrzystości  bilansu. 

Następujące  rubryki  winny  być  obowiązkowo 
objęte  Księgą  Główną,  z  wyjątkiem  Dyrekcji  Loterji 

Państwowej  (lit.  „F."): 
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1.  K»k  bilansu  otwarcia, 
2.  R*k  kapitału  obrotowego, 
3.  R^k  Kasy, 
4.  R*k  P.  K.  K.  P.,  P.  K.  O.,  względnie  Kas 

Skarbowych, 
5.  R«k  depozytów, 
6.  R*k  inwentarza, 
7.  R'k  amortyzacji, 
8.  R«k  pensji  i  zasług, 
9.  K'k  dłużników  i  wierzycieli, 
10.  R*k  rozrachunków  wewnętrznych, 
11.  R*k  kosztów  ogólnych, 
12.  R»k  strat  i  zysków, 
13.  R*k  bilansu  zamknięcia. 
Oprócz  powyższych  rachunków  w  poszczcgól* 

nych  Urzędach,  Księga  Główna  obejmować  winna: 

A.  W  Państwowym  Urzędzie  Naftowym: 

1.  Rsk  dotacji  nadzwyczajnych, 
2.  Rsk  zysków  eksportowych. 

13.  W  Państwowych  Zakładach  Graficznych: 
1.  R«k  papieru, 
2.  R*k  magazynu, 
3.  R*k  fabrykacji, 
4.  R*k  inwestycji  oraz  kapitalnego  remontu. 

C.  W  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego: 

1.  R?k  materjalów  surowych  zagranicznych, 
2.  R«k  materjalów  surowych  krajowych, 
3.  Rfk  fabrykatów  zagranicznych, 
4.  Rsk  fabrykatów  krajowych, 
5.  Rsk  opłat  monopolowych, 
6.  R*k  opłat  celnych, 
6.  R»k  dochodów  i  wydatków  nieruchomości. 

D.  W  Dyrekcji  Monopolu  Spirytusowego: 

1.  R*k  opłat  monopolowych, 
2.  R*k  surowego  spirytusu  nabytego, 
3.  R=k  oczyszczonego  spirytusu  nabytego, 
4.  Rsk  kosztów  rektyfikacji  gest j i  i  rozlewu, 
5.  R«k  spirytusu  w  drodze. 

E.  W  Dyrekcji  Loterji  Państwowej  prowadzi  się  zc 
względu  na  specjalny  zakres  i  objekt  działania 
Dziennik  Główny  systemem  amerykańskim,  pos 
dzielony  na  następujące  konta: 
1.  R»k  Kasy, 

2.  R--k  P.  K.  K.  P.  bieżący, 
3.  R»k  P.  K.  K.  P.  depozytowy, 
4.  Rtk  Pocztowej  Kasy  Oszczędności, 
5.  Rsk  kaucji, 
6.  R»k  losów, 
7.  Rsk  kolektorów, 
8.  K>k  dłużników  i  wierzycieli, 
9.  R«k  ruchu  wygranych, 
10.  Rsk  prowizji  i  kar, 
11.  R'k  pensji  i  zasług, 
12.  R*k  inwentarza, 
13.  Rsk  kosztów  ogólnych, 
14.  R>k  strat  i  zysków. 
10.  Celem  wewnętrznej  kontroli  i  dania  moż^ 

ności  kierownikowi  urzędu  orjentowania  się  w  usto* 
sunkowaniu  szczegółowem  wydatków  do  zbiorowych 
rachunków  Księgi  Cilównej,  winny  być  prowadzone 
księgi  pomocnicze,  więc: 

I.  We  wszystkich  urzędach: 

1.  Księga  inwentarzowa, 
2.  Księga  kosztów  ogólnych, 

3.  Księga  pensji  i  zasług, 
4.  Księga  dłużników  i  wierzycieli, 
5.  Księga  rozrachunków  wewnętrznych  (z  wy* 

jątkiem  Dyrekcji  Loterji  Państwowej). 
Pozatem  w  poszczególnych  urzędach  prowadzo* 

ne  będą  księgi  pomocnicze  systemem  zwykłym  lub 
amerykańskim,  zależnie  od  uznania  urzędu: 

a)    W  Urzędzie  Naftowym: 
Ks.  zysków  eksportowych. 

b)    W  P.  Zakładach  Graficznych: 

1)  Papieru, 
2)  Magazynu, 
3)  Fabrykacji. 

c)    W  Dyr.  Monopolu  Tytoniowego: 
Materjalów  surowych  krajów.  Depozytów 
Materjalów        ,,  zagrań. 
Fabrykatów       ,,  krajów. 
Fabrykatów       „        zagrań.  „ 

d)    W  Dyr.  Monop.  Spirytus.: 
Kas  skarbowych. 

Depozytów. 

e)   W  Dyr.  Loterji  Państwowej: 

1)  Losów  i 
2)  Kolektorów,  według  specjalnego  układu  przy 

jętego  w  Dyr.  Loterji. 
11.  W  myśl  przepisów  o  prowadzeniu  rachuns 

kowości  w  urzędach  państwowych  i  składaniu  mie* 
sięcznych  sprawozdań  rachunkowych  do  Najwyższej 
Izby  Kontroli  Państwa,  każdy  z  wyżej  wymienio* 
nych  urzędów,  obowiązanym  jest  składać  nie  póź* 
niej  jak  20sgo  każdego  miesiąca  sprawozdanie  za  po* 
przedni  miesiąc  do  Najwyższej  Izby  Kontroli  Pańs 
stwa. 

Sprawozdanie  winno  się  składać: 

A.  Z  bilansu  surowego  Księgi  Głównej,  podzielo* 

nego  na: 
1)  sumy  na  poszczególnych  rachunkach  do  mie* 

siąca  sprawozdawczego  (Dt.  i  Ct.), 
2)  sumy  w  miesiącu  sprawozdawczym  (Dt.  i  Ct.) 
3)  sumy  łączne  (Dt.  i  Ct.), 
4)  sumy  saldowe  ostateczne  (Dt.  i  Ct.). 

B.  Z  wyciągu  szczegółowego  (odpisu)  z  ksiąg  po« 
mocniczych,  prowadzonych  w  danym  urzędzie. 

C.  Z  wyciągów  szczegółowych  z  rachunków  wydat* 
kowych  Księgi  Głównej,  a  więc: 

1)  Inwentarza, 
2)  Pensji  i  zasług, 
3)  Kosztów  ogólnych, 
4)  Strat  i  zysków, 

5)  Depozytów. 
dla  wszystkich  urzędów,  oraz: 

a)  dla  Państwowego  Urzędu  Naftowego: 
z  rach.  dotacji  nadzwyczajnych, 
b)  dla  Państwowych  Zakładów  Graficznych: 
z  r*ku  papieru, 
z  r*ku  magazynu, 

z  rsku  inwestycji  oraz  kapitalnego  remontu, 

c)    dla  Dyr.  Monopolu  Tytoniowego: 
z  r*ku  materjalów  surowych  krajowych, 
z  r*ku  materjalów  surowych  zagranicznych, 
z  r*ku  fabrykatów  krajowych, 
z  r*ku  fabrykatów  zagranicznych, 
z  r*ku  dochodów  i  wydatków  nieruchomości, 
z  r*ku  opłat  celnych. 
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d)  dla  Dyr.  Monopolu  Spirytusowego: 

z  r^ku  surowego  spirytusu  nabytego, 
z  rsku  kosztów  rektyfikacji,  gestji  i  rozlewu 
z  r*ku  spirytusu  oczyszczonego. 

e)  Dla  Dyrekcji  Loterji  Państwowych: 
z  rsku  kaucji. 
Wyciągi  z  powyższych  rachunków  winny  być 

»zczególowe,  odpowiadające  zapisom  strony  Dt.  dsi* 
nego  rachunku  księgi  głównej,  ew.  pomocniczej,  przys 
czem  do  każdej  pozycji  winna  być  dołączona  odpo» 
Wiednia  asy  gnata  lub  polecenie  memor  jałowe  wraz 

ze  wszystkimi  odnośnymi  dokumentami,  odpowia.- 
dające  danej  pozycji.  Dowody  winny  być  zbroszus 
rowane  i  zesznurowane  według  kont  ksiąg  pomocni* 

czych,  względnie  księgi  głóv>'nej,  o  ile  odnośna  ksiąt 
ga  pomocnicza  nie  prowadzi  się  i  ponumerowane  cyh 
rami  pozycji  wyciągu.  Suma  wyciągu  winna  odpo* 
wiadać  sumie  obrotu  miesięcznego  na  danym  rachun* 
ku  w  bilansie  surowym.. 

Takie  same  wyciągi  winny  być  sporządzone  ze 

strony  Ct.  z  rachunków  „przychodowych"  księgi 
głównej,  ew.  pomocniczych  wraz  z  dowodami  przy* 
chodowemi,  wygotowanemi,  jak  wyżej,  a  więc  z  ra« 
chunków: 

1)  Inwentarza, 
2)  Kosztów  ogólnych, 
3)  Pensji  i  zasług, 
4)  Strat  i  zysków, 
5)  Depozytów 

dla  wszystkich  urzędów  oraz: 
a)  dla  Państw.  Urz.  Naft.: 

z  Tik  zysków  eksportowych, 
z  rsku  dotacji  nadzwyczajnych; 

b)  dla  Państw.  Zakł.  Graf.: 
z  rsku  magazynu, 
z  r*ku  fabrykacji; 

c)  dla  Dyr.  Monop.  Tytoń.: 
z  rsku  materjałÓNY  surowych  krajowych, 
„    „  „  „  zagranicznych, 
z  r*ku  fabrykatów  krajowych, 
z  rsku         „  zagranicznych, 
z  rsku  opłat  monopolowych, 

,  z  rsku  dochodów  i  wydatków  z  nieruchomości; 

d)  dla  Dyr.  Monop.  Spirytus.: 
z  r*ku  opłat  monopolowych, 
z  rsku  spirytusu  surowego  nabytego, 
z  rsku  oczyszczonego  spirytusu  nabytego; 

e)  dla  Dyr.  Lot.  Państw.: 
z  rsku  losów, 

z  r^ku  prowizji  i  kar. 
Dla  usprawiedliwienia  wykazanych  w  bilansie 

aald  P.  K.  K.  P.  i  P.  K.  O.  winny  być  dołączone  od* 
powiędnie  zaświadczenia  tycia  Kas. 

Sumy  „stornowane"  powinny  być  zaopatrzone 
ci-erwonym  dopiskiem  „Storno"  i  udokumentowane 
odnośnem  poleceniem  uiemorjałowem. 

W  wyciągach  wpływów  i  wydatków  winny  być 
uwidocznione  pozycje  przejściowe,  nieposiadające 
odpowiednich  dokumentów  kasowych  lub  banko» 
\vvch  (a  więc  pieniężnych)  dopiskiem  czerwonym 

„Óbrót". 
Przy  przedłożeniu  sprawozdania  za  ostatni  mic« 

siąc  okresu  budżetowego  należy  to  spraw^ozdanie  uzu* 
pełnić  dołączeniem  szczegółowych  spisów  i  wykazów, 
usprawiedliwiających  wszystkie  pozycje  rachunku  bi? 
lansu  zamknięcia  i  otwarcia.  Ponadto  powinny  być 
przedkładane  sprawozdania  mater jałowe  za  każdy 
okres  budżetowy,  wykazujące  pozostałość  z  poprzed* 
niego  okresu,  obrót  w  ciągu  danego  okresu  i  pozo* 
stałość  na  okres  następny. 

Kopje  surowych  bilansów  winny  być  przedstaw 
wiane  co  miesiąc  odnośnemu  Departamentowi,  Głów* 
nemu  Urzędowi  Kasowemu  i  Departamentowi  Ogól* 
nemu. 

12.  Przepisy  niniejsze  zostały  uzgodnione  i  zaak* 
ceptowane  dn.  28  grudnia  1920  r.  przez  Najwyższą 
Izbę  Kontroli  Państwa  i  obowiązywać  będą  wszyst* 
kie  urzędy,  wymienione  w  §  2  od  dnia  1  stycznia 
1921  roku. 

Warszawa,  dnia  30  grudnia  1920  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji  Prezydjalnej: 

w  z.  ( — )  Dangeł. 

Wtór  Nr.  1.  (Asygnata  przychodowa) 
"  Nr.  

iMINISTERSTWO  SKARBU 

urząd:  
Kasa  przyjmie  od:   

a  tytuiu. 

Mk.: 

wyraźnie  Marek_ 

na  R-k 
CS  Buchalter 
ja      " 
^  Warszawa  dn.  .192  r. 
.S.'^  Mk.  przyjąłem 
•2 '5;  Kasjer  N  Wpłatę  mk.  potwierdzam o 

Nr.. 

Nr. 

MINISTERSTWO  SKARBU 

urząd 

Kasa  przyjmie  od:  

z  tytułu: 

Mk. 

wyraźnie  Marek. 

na  R-k 'm  o  Buchalter 

o      Warszawa,  dn.  

Mk.  przyjąłem, 

g  Kasjer  

192 

MINISTERSTWO  SKARBU 
urząd:  

Kasa  przyjmie  odi 

z  tytułu 

Mk.i 

wyraźnie  Marek 

na  R-k  

Buchalter  

"S    Warszawa  dn.  
"S    Mk.  przyjąłem Kasjer  

.192  r. 
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Wzór  Nr.  2.  (Asygnata  rozchodowa) 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Urząd    
Kasa  wypłaci  „  „  

z  tytułu   

Mk.  

wyraźnie  Mk.    

na  R-k   
a      Warszawa,  dn.  192  r. 

Ji! 
5  Buchalter  

"c"  Dyrektor 
O  Odbiór  Mk.   potwierdzam 

S.  dnia  1920  r. 

Wzór  Nr'  5.  (polecenie  memorjatowe) 
Polecenie  memorjałowe  Nr.  

MINISTERSTWO  SKARBU 
urząd    

Do  Zaksięgowania: 
Ma  R-k„ 
Ma  R-k 
Ma  R-k 

U  R-ku 
U  R-ku 
U  R-ku  za: 

Nr.  

MINISTERSTWO  SKARBU 

Urząd     ;   

Kasa  wypłaci  

z  tytułu  

Mk.    

wyraźnie  Marek  _  

^  na  R-k 
n  I  Warszawa,  dn.   192  r, 

g  S,  Buchalter 
n.'«  Dyrektor   g  

Polecenie  memorjałowe  Nr.  

MINISTERSTWO  SKARBU 
urząd  

Do  Zaksięgowania: 

Ma  R-k 
Ma  R-k 
Ma  R-k 

U  R-ku 
U  R-ku U  R-ku  

za      

Nr. 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Urząd  

Kasa  wypłaci. 

z  tytułu  

Mk. 
wyraźnie  Mk... 

na  R-k.  

^  Warszawa,  dn. 

2  Buchalter  

192  r. 

Dyrektor 

Polecenie  memorjałowo  Nr.  
MINISTERST.VO  SKARBU 

urząd   

Do  Zaksięgowania: 
Ma  R-k   
Ma  R-k   
Ma  R-k   

U  R-ku   
U  R-ku   
U  R-ku   

•gO.  OgółemMk. 
-o^  zgodnie  z  załączonymi.... 
5^  dowodami, 
o  • 
"^-^  Buchalter   

'O  Dyrektor    zaksięgowano  dn.  
Nr.  pozycji  dziennika  

O  OgółemMk. 

V'o  zgodnie  z  załączonymi... 
o  Oj  dowodami. 
n.-^  Buchalter 

5  Dyrektor Zaksięgowano  dn. 
Nr.  pozycji  dziennika  

Ogółem  M  k. 
^    zgodnie  z  załączonym  .... 

dowodami. 
>3  Buchalter  

Dyrektor   
zaksięgowano  dn.._  
Nr.  pozycji  dziennika    

Sprawy  walutowe. 
39. 

Kursy  walut  zagranicznych. 

Styczeń  —  1921  r. 

W  a  1  u^Ty^^  -. 

D  n  i 

3 4 5 6 7 8 

poniedziałek 
wtorek środa 

czwartek 

piątek 

sobota 

Dolary  Stanów  Zjedn. 650  -590 650  -600 670—620 695—645 
730—680 

,  Kanadyjskie 530-480 530—480 550—500 
570—520 

600—550 

39-37.50 39.25—38 40.50—39 42.50-40.50 
44.50—42 

„  belgijskie 41—39.50 41.75—40.25 
42.75—41 44.75—42.50 

46.50-44 
,     szwajcarskie  , 100—94 102—96 106—98 6 

108.75—102 

114—105 

2320—2200 2365—2250 2450—2300 
2550—2400 

2700—2550 

Marki  niemieckie 900—850 9C0— 850 925—875 

(U" 

975—925 
1025—975 

Korony  austrjackie  . 110—100 110-100 111—104 
112—105 

114—106 

„      czesko  słowackie  . 7.80—7.20 8.10—7.50 8.10—7.50 8.25—7.50 
8.40—7.80 

„  szwedzkie 130-120 130—120 140—130 
146—136 

154—142 

„  duńskie 103—98 103-98 108—99 114—105 
119—110 

B  norweskie 104—99 104-99 108—99 113—105 
119-110 

9—8 9—8 
8.50—7.70 

9.60—8.90 
9.80—9.10 

23—22 23  22 23.50—22.50 25—23.50 
26—24 

16—14 16—14 17—15 
19—17 

19—17 
Floreny  holenderskie 206—196 

209—196 218—208 
228—212.^ 

238—224 

f 
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Kursy  walut  zagranicznych. 

Styczeń  —  1921  r. 

Wolut  y^\. 
D  n  i 

10 
11 

12 13 

14 15 

poniedziałek 
wtorek środa czwartek 

piątek 

sobota 

Dolary  Stanów  Zjedn. 760—700 760-700 770—710 815—750 850—750 

'850—750 

,     Kanadyjskie  . 620—570 620—570 620—570 650—600 680—630 680-630 
Franki  franc.  , 45.25-43 45.25—43 47.50—45 51-48 54.75—51.75 55.50—52.50 

,  belgijskie 47.60—45 47.60-45 
50-47 54-50 57-53 

58.50—55 
,     szwajcarskie  . 116.50—106 116.50-106 120-  112 125-115 127—140 

141.50—128 
Funty  szterlingi 2770—2600 2770  -2600 2880—2710 3080-  2900 3350  3150 3380—3180 
Marki  niemieckie 1050—990 1050—990 1100—1040 1200—1100 1290-1200 1320—1200 
Korony  austrjackie  . 116—108 116—108 110-112 122—112 132-120 138-126 

,      czesko-slowackie . 8.60-7.90 8.60—7.90 9.20—8.50 9.60—8.80 10.50—9.60 11—10 

a      szwedzkie    .  .. 160 — 150 160  -150 165—155 175—162 
192—178 192—178 

«  duńskie 126—117 126—117 130-121 131-123 156-146 156—146 

,  norweskie 125—116 125—116 133  124 140—129 153-143 153—143 
Lei  rumuńskie 

10—9 10-9 
10.75-9.75 11.30—10.50 12.75—11.75 13.25-12 

Liry  włoskie      .      .  . 26.25—24.50 
26.25-24.50 27.50—25.75 28- -26 31—29 

32-30 

Marki  fińskia 
22.50-21 22.50-21 22.50—21 22.80—21 24—22 25—22 

Floreny  holenderskie 242.50—232 
242.50—232 252.50—235 272.50—250 294-270 296-272 

41. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  31 -go  grudnia  1920  r. 

Dnid  20-go  grudnia  1920  r. 

obieg  wynosi  Mk.  46.973.893.507.— 
Od  dnia  20/XII  do  31  /XII 1 920  r. 

wypuszczono     ....    .  „     2.387.591 .932.50 

Do  dnia  31 -go  grudnia  1920  r. 
puszczono  w  obieg  ogółem  Mk.  49.361 .485.439  50 

W  tern  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 
ca 1920  r.  (Dziennik  L  staw 

Nr.  31  poz.  179)   .    .    .    .  Mk.  3.041.974.779.75 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 

Główny  Skarbnik: 

( — )  Marjan  Karpus. 

42. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Rozszerzając  działalność  Głównego  Komitetu  Po- 
pierania Skarbu  Narodowego,  Wydział  Wykonawczy  po- 

parł inicjatywę  Wicedyrektora  Głównego  Urzędu  Pro- 
bierczego, p.  Aleksandrowicza,  w  rezultacie  której  po- 

wstał przy  Głównym  Urzędzie  Probierczym  „Podkomi- 
tet Facliowy",  w  którego  skład  weszły  następujące  orga- nizacje: 

1)  Cech  jubilerów,  złotników  i  grawerów  m.  War- 

szawy, 

2)  Stowarzyszenie  jubilersko-zegarmistrzowskie, 

3)  Stowarzyszenie  „Djamenł", 
4)  Zgromadzenie  zegarmistrzów, 
5)  Urzędnicy  Głównego  Urzędu  Probierczego. 
Podkomitet  rozpoczął  już  swą  działalność,  przy- 

czera  między  innymi  delegat  firmy  p.  f.:  „Adolf  Aiodro" 
ofiarował  na  Skarb  Narodowy  1/4  funta  złota,  wartości 
25.000  Mk.,  urzędnicy  zaś  Głównego  Urzędu  Probier- 

czego zobowiązali  się  składać  1%  miesięcznej  pensji  na 
cele  zakupu  złota  dla  Skarbu  Narodowego. 

Jednocześnie  za  przykładem  Małopolski,  Narodowa 
Organizacja  Kobiet  postanowiła  stworzyć  dla  zbiórki 
złota,  srebra  etc.  na  Skarb  Narodowy  podkomitet,  w  któ- 

rego skład  wejdą  Stowarzyszenia  kobiece. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  15—1921  r.). 
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Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

43. 

♦  OKÓLNIK  L.  398/D.  Kr./21. 

Ministra  Skarbu  do  wszystkich  instytucji  kredytos 

wych  w  Polsce. 

Na  zasadzie  ustawy  z  dnia  23  marca  1920  roku  *) 
(Dziennik  Ustaw  Nr.  30  poz.  175  art.  9  ust.  2),  za? 

rządzam,  co  następuje:  ' 
Wszystkie  instytucje  kredytowe,  z  wyjątkiem 

instytucji  spółdzielczych,  winne  przedkładać  Depar* 
tamentowi  Kredytowemu  Ministerstwa  Skarbu  mie^ 
sięcznc  bilanse,  ułożone  według  załączonego  wzoru 

A)  i  to  przed  upływem  następnego  miesiąca.  (Bilans 
z  dnia  31  grudnia  1920  r.  ma  być  przedłożony  przed 
końcem  stycznia  1921  r.). 

Nadto  należy  dołączyć  do  bilansu  miesięcznego 

wykazy  dokładnie  sporządzone  według  wzorów  B), 
C),  D),  E),  które  się  załącza. 

Równocześnie  z  bilansem  mają  instytucje  przed* 

kładać  szczegółowy  wykaz  listów  gwarancyjnych  — 

jeszcze  ważnych  —  wystawionych  przez  poszczegól* 
ne  instytucje,  przyczem  należy  podać  osobno  listy 

gwarancyjne,  wydane  odnośnie  do  umów  z  Rządem 
(wzór  F),  a  osobno  odnośnie  do  innych  umów 

(wzór  G). 

Do  pierwszego  nadesłanego  bilansu  (per  31  grud« 
nia  1920  r.)  należy  dołączyć  obecnie  obowiązujący 

statut  oraz  podać  nazwiska  urzędujących  dyreks 
toiów. 

Niewykonanie  niniejszego  zarządzenia  pociąga 

za  sobą  skutki,  przewidziane  w  art.  10  Ustawy  z  dn. 
23  marca  1920  r.  (Dzień.  Ustaw  Nr.  30  poz.  175). 

Warszawa,  dnia  7  stycznia  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

*)  Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  15—1921  r.,  poz.  228 

Banku 

WZÓR  A. 

STAN  RACHUNKÓW 

na  dzień. 

STAN  CZyNNY 

Gotowizna  w  Kasie     .  .  .  .  . 
Pozostałość  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczk. 
Pozostałość  w  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 
Pieniądze  zagraniczne  .  .  .  . 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne:  .  .  .  . 

a)  papiery  państwowe        .  .  Mk.  
b)  papiery  hipoteczne  i  komunalne  Mk.  
c)  akcje      (wzór  B  i  C)  .         .  Mk.  

Weksle  zdyskontowane  .         .         ,  . 
Rachunki  otwartego  kredytu  .  .  .  . 

a)  zabezpieczone  papierami  publiczn.  Mk.  
b)  zabezpieczone  wekslami  .  Mk. 
c)  zabezpieczone  innemf  wartościami 

(wzór  D)  .  .  Mk.  
Peźyczki  terminowe:   .  .  .  .  . 

a)  zabezpieczone  papierami  publiczn.  Mk.  
b)  zabezpieczone  innemi  wartościami 

(wzór  E)   .         .         .         .  Mk.    
Rachunki  korespondentów:  (loro) 

a)  korespondenci  krajowi  .         .  Mk.  
b)  korespondenci  zagraniczni  Mk.  

Rachunki  nasze  u  korespond.  (nostro)  Mk.  
a)  w  bankach  krajowych    .  .  Mk.  
b)  w  bankach  zagranicznych  .  Mk. 

Nieruchomości            .          .  .  .  . 
Koszty  Handlowe        .          .  .  .  . 
Inkaso  weksli  ...... 
Rachunki  z  Oddziałami         .  .  .  . 
Różne  rachunki         .         .  .  .  . 

M. 
STAN  BIERNY 

Kapitał  Zakładowy 
Kapitał  Zapasowy  Ustawowy 
Inne  Rezerwy  . Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe 

Redyskonto  Weksli 
Rachunki  Korespondentów  (loro): 

a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  Prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Mk. 

Mk. 
Mk. 

Mk. 

Mk.. 

(Nostro): Mk. 

Mk. 
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Wzdr  załącznika  do  poz:  papiery  pro- 
centowe własne  1.  C.  (stan  czynny). 

AKCJE  NOTOWANE  NA  GIEŁDZIE. 

FIRMA  SPÓŁKI  AKCYJNEJ Wartość  nominalna Wartość  obracliunkowa 
(bilansowa) 

Suma 

Wzór  załącznika  do  poz.:  Papiery  pro- 
centowe własne  1.  C.  (stan  czynny) 

AKCJE  NIENOTOWANE  NA  GIEŁDZIE. 

FIRMA  SPÓŁKI  AKCYJNEJ Wartość  nominalna Wartość  obrachunkowa 
(bilansowa) 

Suma 

Wzór  załącznika  dj  poz.:  Racłiunku 
otw  artego  kredytu  1.  C.  (stan  czynny) 

Rachunki  Otwartego  Kredytu  Zabezpieczone  Innemi  Wartościami 

Towarami 

Akcjami Papierami  wartościo- wemi  zagranicz. Walorarjii  zagranicznemi 

not.  na  giełdzie nienotow.  na  gieł- 
dzie 

państw. 
prywat. 

Rb. 
Ł. Fr. Doi. 

Mk.  n. 

Pozycje  w  odnośnych  kolumnach  należy  wykazywać  „per  saldo". 

Wzór    załącznika   do    poz.  Pożyczki 
terminowe  1.  B.  (stan  czynny) 

Pożyczki  Terminowe  Zabezpieczone  Innemi  Wartościami, 

Towarami 

A    k    c  j a    m  i Papierami  zagranicz- 
nemi 

Walorami  zagranicznemi 

not.  na  giełdzie nienotow.  na  gieł- 
dzie 

państw. 
prywat. 

Rb. Ł. Fr. 
Doi. 

Mk.  n. 

Pozycje  w  odnośnych  kolumnach  należy  wykazywać  „per  saldo". 
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F.         Wykaz  listów  gwarancyjnych  odnośnie  do  umów  z  Rządem. 

Data Data Firma,  dla  której  list Kwota  gwaranto- 
Urząd żądający  gwarancji 

upływu wystawienia wydano 
wana 

ważności 

Pozycje  w  odnośnych  kolumnach  należy  w^ykazywać  „per  saldo". 

a.  Wykaz  listów  gwarancyjnych  odnośnie  do  innych  umów. 

Data Data Firma  dla  której  Ust Kv;ota  gwaranto- 

wydania wydano 
Firma  żądająca  gwarancji 

upływu wana ważności 

Pozycje  w  odnośnych  kolumnach  należy  wykazywać  „per  saldo". 

WYKAZ 

nowopowstałych  stowarzyszeń  pożyczkowych,  których  statuty  zostały  zatwierdzone  przez  Ministra 

Skarbu  na  podstawie  statutu  wzorowego  z  r.  1917. 

Nazwa  i  siedziba  stowarzyszenia 

„Żydowska   Kasa   Społeczna"    stowarzyszenie  pożyczkowe w  Warsiawie  ....... 

Ziemiańskie  Stowarzyszenie  Pożyczkowo-Oszczędnościowe 
w  Białołęce,  pcw.  Warszawskiego  .... 

Ewangielicko  -  Paraf  jalne  Tow.  Poż.-Oszczędn.  w  Radomiu 
Stowarzyszenie  Pożyczkowe  w  Sędziejewicach  pow.  Łaskiego 
Ewangielicko-Parafjalne  Tow.^  Poż.-Oszczędn.  w  Siemiątko- 

wie pow.  Sierpeckiego  ...... 

Stowarzyszenie  Pożyczkowe   „Samopomoc"  w  Rozwadówce 
pow,  Włodawskiego  ...... 

Ewangielicko-Parafjalne  Tow.  Poż.-Oszczędn.  w  Łomży 
Ewangielicko-Parafjalne  Tow.  Poż.-Oszczędn.  w  Żyrardowie 
Ewangielicko-Parafjalne  Tow.  Poż.-Oszczędn.  w  Wyszogro- 

dzie pow.  Płockiego.  ...... 

Warszawa,  dnia  28  grudnia  1920  r.  - 

Data 

zatwierdzenia 
statutu 

31/X  1920  r. 

31 /X  1920  r. 

6/ XI  1920  r. 
6  XI  1920  r. 

6/XI  1920  r. 

25/XI  1920  r. 
13  XII  1920  r. 

13/X1I  1920  r. 

Wysokość 
udziału 

Wysokość  od- powiedzialności członków 

mk. 

300.— 

2-krotny  kredyt 

mk. 

200.— 

nieograniczona 

mk. 

200.— 

nieograniczona 

mk. 

50.- 

nieograniczona 
mk. 

200.— 

nieograniczona 

mk. 

100.— 

nieograniczona 
mk. 

200.— 

nieograniczona 

mk. 

200.— 

nieograniczona 

mk. 

200.— 

nieograniczona 18/XII  1920  r. 

Za  Dyrektora  Departamentu  Krelytowego 
Naczelnik  Wydziału  Spółdzielczego: 

Kwieciński. 
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45. 

WYKAZ 

stowarzyszeń  pożyczkowych)  których  statuty  zostały  unieważnione  z  powodu 

nierozpoczęcia  działalności. 

Data 
Data 

Nazwa  i  siedziba  stowarzyszenia zatwierdzenia uniev.'ażnienia 
statutu statutu 

Ziemiańskie  Stowarzyszenie  Pożyczkowo-Oszczędnościowe  w 
pcw.  Włodawskiego  ...... 

Dubiecznie 

14/X1 1919 

r. 

23/Xl 
1920 

r. 
Ziemiańskie  Stowarzyszenie  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  w 

pow.  Sierpeckiego  ...... 

Kondrajcu 

18/X1 1919 

r. 

23/Xl 
1920 

r. 

Ziemiańskie   Stowarzyszenie   Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe 
Dużej  pow.  Ostrowskiego  ..... 

w  Paproci 
18/Xl 

1919 r. 
23,/Xl 1920 

r. 

Ziemiańskie  Stowarzyszenie  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  w 
Bachuiie  pow.  Chełmskiego  ..... Wańdzie- 

15,'XII 

1919 

r. 

23/XI 

1920 

r. 

Ziemiańskie  Stowarzyszenie  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  w  Sladowie 
pow.  Sochaczewskiego  ........ 9  11 1920 r. 23,  Xl 1920 

r. 

Ziemiańskie    Stowarzyszenie    Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe 
pow.  Garwolińskiego  ...... 

w  Pilawie * 

11/111 1920 

r. 

23 /XI 
1920 

r. 

Stowarzyszenie   Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  w  Krylowie 
bieszowskiego  ....... pow.  Hru- 

14/V 
1919 

r. 

15 'XII 

1920 
r. 

Chrześcijańskie   Towarzystwo  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe 
Pomoc"  w  Siedlcach  ...... „  Wspólna 

7/VlIl 
1919 

r. 
16/X1I 

1920 

r. 

Warszawa,  dnia  28  grudnia  1920  r.  Za  Dyrektora  Departamentu  Kredytowego 
Naczelnik  Wydziału  Spółdzielczego: 

Kwieciński. 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

46. 

:  USTAWA 

z  dnia  18  grudnia  1920  r. 

o  zagwarantowaniu  rent  i  świadczeń  ubezpieczenio- 
wych dla  ubezpieczonych  na  Śląsku  Górnym. 

Art.  1.  Rzeczpospolita  Polska  przyjmuje  na  sie= 
bic  gwarancję  wypłaty  w  markach  niemieckich 
wszelkich  rent  ubezpieczeniowych  i  innych  świad* 
tzeń,  należnych  na  zasadzie  ustaw  o  ubezpieczeniach 
.społecznych  wszystkim  ubezpieczonym  na  Śląsku 

■  Górnym,  w  wysokości  nie  niższej,  niż  dotychczas. 
Art.  2.  Upoważnia  się  Rząd  do  wypłacania 

ubezpieczonym  na  Śląsku  Górnym  dodatków  droży= 
źnianych  w  miarę  zmiany  stosunków  zarobkowych. 

Art.  3.  Wykonanie  ustawy  niniejszej  poleca  się 
Ministrowi  Pracy  i  Opieki  Społecznej  i  Ministrowi 
Skarbu. 

Art.  4.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 

z  dniem  przyłączenia  Śląska  Górnego  do  Rzeczypo= 
spolitej  Polskiej. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. Minister  Pracy  i  Opieki  Społecznej: 

( — )  E.  Pepłowski, 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

Załącznik 

do  ustawy  z  dnia  18  grudnia  1920  r.  o  zagwa- 

rantowaniu rent  i  świadczeń  ubezpieczenio- 

wych dla  ubezpieczonych  na  Śląsku  Górnym. 
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UCHWAŁA  SEJMU  USTAWODAWCZEGO 

z  dnia  18  grudnia  1920  r. 

w  sprawie  ustawodawstwa  o  ubezpieczeniu  socjal 
nera  i  zaopatrzeniu  inwalidów  wojennych  tudziei 

wdów  i  sierot  wojennych,  jak  również  waluty  " 
Śląsku  Górnym. 

:Z 

na 

Sejm  stwierdza,  że  w  myśl  art.  7  ustawy  konsty? 
tucyjnej  z  dnia  15  lipca  1920  r.,  zatwierdzającej  stas 
tut  organiczny  \Vojev/ództwa  Śląskiego  (Dz.  Ustaw 
Nr.  73,  poz.  497)  ustawodawstwo  o  ubezpieczeniu 
socjalnem  i  zaopatrzeniu  inwalidów  wojennych,  tu* 
dzież  wdów  i  sierot  wojennych,  jest  rzeczą  Sejmu 
Śląskiego  tak  długo,  dopóki  ustawodawstwo  państwo* 
we  nie  zapewni  klasie  robotniczej,  względnie  inwalis 
dom,  wdowom  i  sierotom  wojennym  w  całej  Rzeczy* 
pospolitej  Polskiej  lepszego  lub  przynajmniej  takiego 
samego  zaopatrzenia,  co  ustawy  na  Śląsku  obowiązu* 
jące;  że  w  myśl  art.  9  i  10  tejże  ustawy  konstytu* 
cyjnej  dla  Województwa  Śląskiego  waluta  niemiecka 
będzie  pozostawiona  na  Śląsku  Górnym  tak  długo, 
dopóki  Sejm  Województwa  Śląskiego  inaczej  nie  po? 
stanowi. 

Marszalek : 

(— )  Trąmpczyński. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Minister  Pracy  i  Opieki  Społecznej: 

( — )  E.  Peplowsku 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

47. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  11  stycznia  1921  r. 

o  podwyższeniu  dodatku  drożyźnianego  do  płacy  za« 
sadniczej  funkcjonarj uszów  państwowych. 

Na  podstawie  art.  5  (ustęp  ostatni)  ustawy  z  dn. 
13=go  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.,  Nr.  65, 
poz.  429,  430,  431)  i  art.  10  (ustęp  przedostatni  i  ostat= 
ni)  ustawy  z  dnia  13=go  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.,  Nr.  65,  poz.  436)  Rada  Ministrów  zarządza, 
co  następuje: 

§  1.    Począwszy  od  dnia  l=go  stycznia  1921  r. 
mnożnik  dodatku  drożyźnianego     dla  wszystkich 
funkcjonarjuszów  państwowych  podwyższa  się; 

w  miejscowościach  I=ej  klasy  z  300  na  400, 
w  miejscowościach  II=ej  klasy  z  270  na  360, 
w  miejscowościach  III=ej  klasy  z  240  na  320, 
w  miejscowościach  IV=ej  klasy  z  210  na  280, 
w  miejscowościach  V»ej  klasy  z  180  na  240. 
§  2.    Wysokość  dodatków  drożyźnianych  przy 

zastosowaniu  mnożnika  ustalonego  w  §  1  równa  się 
podwójnej  wysokości  kwot,  wskazanych  w  tabelach, 
zawartych  w  załączniku  do  art.  2  rozporządzenia  Ra= 

dy  Ministrów  z  dnia  14=go  października  1920  r.  (D/. 
Ust.  R.  P.  z  1920  r.,  Nr.  99,  poz.  659),  z  tą  zmianą, 
że  dla  inrzędników  dawnej  kategorji  V  b.  dodatek 
ten  wynosi  w  klasach: 

w  miejscowości  I^ej  —  10810, 
w  miejscowości  II=ej  —  9729, 
w  miejscowości  III=ej  —  8648, 
w  miejscowości  lY^ej  —  7567, 
w  miejscowości  Y^ej  —  6486. 

§  3.  Moc  obowiązującą  rozporządzenia  Rady 
Ministrów,  ogłoszonego  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczy 
pospolitej  Polskiej  z  dnia  23»go  grudnia  1920  r., 
Nr.  117,  poz.  770,  uchyla  się. 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18'go  Ii» 
stopada  1920  r.  w  przedmiocie  obliczania  dodatków 
drożyźnianych  do  uposażenia  osób  wojskowych  (Dz. 
Ust.  R.  P.  z  1920  r.,  Nr.  110,  poz.  730)  pozostaje w  mocy. 

Prezydent  Ministrów: 

Minister  Skarbu: 

(— )  Witos. 

(— )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

w  z.  ( — )  Piechocki. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  11—1921  r.). 

Ruch  służbowy. 

48. 

WYKAZ 

ruchu  służbowego  za  miesiąc  grudzień  1929  r. 

Mianowani  zostali: 

Próbny  mż.  Maciołowski  Julju&z  —  referentem 
od  dnia  1/XI  1920  r. 

Próbny  Jerzmanowski  Feliks  —  kasjerem  (VIII) 
od  dnia  l/I  1921  r. 

Próbny  Elżanowski  Józef  —  kontrolerem  od  dn. 
l/I  1921  r. 

Próbny  Wvkusz  Zygmunt  —  kontrolerem  od  dn. 
l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Więckowska  Irena  -—  kontrolerem  od 
dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Martvszewski  Jan  —  kontrolerem  od 
dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Wargieusz  Bronisł.  —  zast.  Nacz. 
kanc.  od  dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Kurowska  Marja  —r  kontrolerem  od 
dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Lamprechtówna  Zofja  —  kontrole^ 
rem  od  dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Gmitrzak  Zofja  —  kontrolerem  od 
dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Chorzewska  Janina  —  kontrolerem  od 
dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Czartoryska  Anna  —  kontrolerem  od 
dn.  l/I  1921  r. 

St.  rachm.  Karsza  Marja  —  kontrolerem  od  dn. 
l/I  1921  r. 
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Próbny  Michalski  Tomasz  —  st.  rachm.  od  dn. 

l/I  1921  r. 

Próbna  Wydmuch  Helena  —  st.  rachm.  od  dn. 
l/I  1921  r. 

Próbna  Zubrzycka  Jadwiga  —  st.  rachm.  od  dn. 
l/I  1921  r. 

Próbny  Blaszczyński  Apolinary  —  st,  rachm.  od 

dn.  l/I  1921  r.  ̂ Pom.  sekr.  kanc.  Ćwikieł  Aleksandra  —  sekret, 
kanc.  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbna  Ulbrychówna  Lydja  —  kancelistką  od 
dn.  l/I  1921  r. 

Próbna  Grudzińska  Józefa  —  kancelistką  od  dn. 
l/I  1921  r. 

Próbna  Floręcka  Wacława  —  kancelistką  od  dn. 
l/I  1921  r. 

Próbna  Krajewska  Mieczysł.  —  kancelistką  od 
dn.  l/I  1921  r. 

Próbny  Cichocki  MaksymiIjan  —  rachmistrzem 
od  dn.  l/f  1921  r. 

Próbna  Dackiewiczówna  Kaz.  —  rachmistrzem 
od  dn.  l/I  1921  r. 

Kontraktowy  Taube  Artur  —  urz.  prób.  z  po. 
VIII.  st.  sl.  od  dn.  l/I  1921  r. 

Zwolnieni  zostali: 

Pr.  Zandr  Kazimierz  z  dniem  20  października 
1920  r. 

Próbny  Kierzkowski  Edward,  z  dn.  30  listopada 
1920  r. 

Próbny  Lewart*Lewiński  Józef,  z  dn.  30  listopada 
1920  r. 

Kasjer  Gebethner  Wilhelm,  z  dniem  31  grudnia 
1920  r. 

Próbny  Miszewski  Władysław,  z  dniem  7  grudnia 
1920  r. 

Próbny  Malanowski  Bolesław,  z  dn.  16  grudnia 
1920  r. 

St.  kanc.  Woźnicka  Teresa,  z  dniem  31  grudnia 
1920  r. 

St.  kanc.  Kosińska  Marja,  z  dniem  31  grudnia 
1920  r. 

Radca  Min.  Koszko  Wacław,  z  dn.  31  grudnia 
1920  r. 

Sekr.  kanc.  Zdanowski  Wacław,  z  dn.  31  grudnia 
1920  r. 

Zast.  Nacz.  kanc.  Gradzisk  Henryk,  z  dn.  31«go 
grudnia  1920  r. 

Próbna  Brunnow  Irena,  z  dniem  3hgo  grudnia 
1920  r. 

Próbna  Kudziela  Wera,  z  dniem  31»go  grudnia 
1920  r. 

Podwyższono  pobory: 

Kontraktowemu  Kędzierskiemu  Wiktorowi  \do 
mk.  10.000,  od  dnia  1/XI  1920  r. 

Kontraktowemu  Fojtowi  Wiktorowi,  do  ma* 
rek  6.000  od  dn.  1/XII  1920  r. 

Kontraktowej  Karpusównie  Zofji  do  mk.  2.000 
od  dn.  1/XII  1920  r. 

Próbnemu  Burzyńskiemu  Adamowi,  do  wyso* 
kości  pob.  VIII.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnemu  Leichtfeldowi  Adolfowi,  do  wysoko* 
aci  pob.  VIII  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnej  Kulczyckiej  Annie,  do  wysokości 
pob.  VIII.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnemu  Jablkowskiemu  Stan.,  do  wysokości 
pob.  VIII.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnej  Stankowskiej  Marji,  do  wysokości 
pob.  IX.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnej  Szmidtkównie  Idzie,  do  wysokości 
pob.  IX.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnej  Grochólskiej  Wandzie,  do  wysokości 
pob.  X.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnemu  Ostrowskiemu  Leonowi,  do  wysokości 
pob.  IX.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnemu  Krakowskiemu  Walerj.,  do  wysokości 
pob.  VH.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Próbnemu  Billewiczowej  Andzie,  do  wysokości 
pob.  VIII.  st.  sł.,  od  dn.  l/I  1921  r. 

Przeniesiono: 

Radca  Ministerjalny  Prezydjum  Rady  Ministrów 
Wcx/Manasterski  Gustaw  —  przeniesiony  i  miano? 
wany  Naczelnikiem  Wydziału  w  Ministerstwie  Skar* 
bu,  od  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Naczelnika  Urzędu  skarbowego  w  Pułtusku,  Do« 
brzyńskiego  Feliksa,  na  stanowisko  kasjera  Central* 
nej  Kasy  Państwowej  z  poborami  w/g  VI.  st.  sł.,  od 
dn.  1  stycznia  1921  r. 

Urzędnicy  now oprzyj ęci  tytułem  próby: 

Gałach  Włodzimierz,  od  dn.  24  listopada  1920  r. 
Chądzyńska  Władysława,    od  dnia   4  grudnia 

1920  r. 
Lewandowski  Andrzej,  od  dnia  15*go  grudnia 

1920  r. 
Staniszewska  Leokadja,  od  dnia  l*go  grudnia 

1920  r. 

Pilecki  Janusz  Marjan,  od  dnia  Isgo  grudnia 
1920  r. 

Centnerszwer  Józef  Henryk,  od  dnia  18  grudnia 
1920  r. 

Ostrowski  Edmund,  od  dnia  1  grudnia  1920  r. 

OGŁOSZENIA. 

Sprostowanie  osloszenia  UmM  Tow.  kUm  i  ekspioatatli 
dróg  żel.  dojazd,  w  Król.  Polskleoi. 

w  ogłoszeniu  „Zarządu  Tow.  Akc.  budowy 
i  eksploatacji  dróg  żelaznych  dojazdowych  w  Król. 

Pol*  Polskiem"  umieszcionem  w  JsTs  47—45  „Dz. 
Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  d.  31/XII  1 920  r.  na  str.  900 
wkradł  się  następujący  błąd  drukarski:  w  tytule 

wspomnianego  ogłoszenia  wiersz  pierwszy  po  wyra- 
zie budowy  nie  potrzeba  wyrazu  „domów". 

Sprostowanie  ogłoszenia  iuU  MM  Hipotecznego. 

w  ogłoszeuiu  Banku  Kredytu  Hipotecznego  w  War- 

szawie umiesz«zonem  JMs  2 — 3  „Dz.  Urzęd."  z  d. 
25/1  1921  r. — str.  42  wkradł  się  następujący  błąd 
drukarski: 

zamiast  „stan  rachunków  w  d.  31  siepnia  1920  r.". 

powinno  być  „stan  rachunków  w  d.  31  paźd.  1920  r.". 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  HANDLOWEGO  W  WARSZAWIE. 

Dnia  30  czerwca  1920  roku. 

STAN  CZYNNy. 

Gotowizna  kasie 

Gotowizna  w  bankach: /  a)  r-k  w  ros.  B-ku  Państwa 
t  b)  sun-:y  do  dyspozycji  Banku  . 

Kredyty  pod  sola-weksle,  mające: 
a)  zabezpieczenie  hypoteczne  miejskie       .       .       .       .  . 
b)  zabe  pieczenie  hypoteczne  ziemskie  ..... 

Skup  weksii  z  najmniej  dwoma  podpisami  ...... 
Weksle  do  inkasa  
Traty  zagraniczne  ........... 
Papiery  publiczne  własne: 

1)  esygnaty  Skarbu  Polskiego  
2)  papiery  z  oprocentowaniem  staJem  
3)  udziały  i  akcje  .......... 

Papiery  publiczne,  nabyte  z  Funduszu  Rezerwowego: 
Skup  papierów  wylosowanych  i  kuponów  ...... 
Terminowe  pożyczki  na  zastaw  papierów: 

1)  z  oprocentowaniem  stałem  
2)  udziałów  i  akcji  ......... 

Bezterminowe  („on  cali")  pożyczki  na  zastaw  papierów: 
1)  iiaństwowych  polskich  
2)  innych  papierów  z  oprocentowaniem  stałem 
3)  udziałów  i  akcji  

Korespondenci  —  dłużnicy: 
1)  Ich  rachunki  (loro)  

A)  należności  zabezpieczone: 
a)  papierami  z  oprocentowaniem  stałem     .  .... 
b)  towarami  ........... 
c)  terminowemi  zobowiązaniami  handlowemi  i  hypotecznemi 

B)  pozostałości  niepokryte  a  dyspozycji  koresp.  zamiejsc. 
C)  kredyty  in  blanco  ........ 

2)  Nasze  rachunki  (nostro)  
weksle  do  zainkascwania  u  korespondentów 

Po  za  tern  poręczenia:        ....  29,996,281.93 
Rachunek  z  oddziałami  Banku  
Weksle  protestowane  i  msratoryjne       .  ,  
a)  Wydatki  bieżące  r.  1919  
b)  .  ,       r.  1920   
Wydatki  zwrotne  
Nieruchomości  •  
Rachunki  przechodnie   

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  
Fundusz  rezerwowy  ........... 
Rezerwa  specjalna  
Kasa  Przezorności  i  Pomocy  . 

z  tego  nabyto  papierów  za:  . 
Wkłady: 

1)  na  rachunek  przekazowy  a)  za  okazaniem 
b)  za  5-dn.  wypowiedzeniem 

2)  kapitały  na  lokacji  a)  bezterminowe 
b)  terminowe  . 
c)  reporty 

Korespondenci  —  wierzyciele: 
1)  pozostałości  na  ich  rachunkach  (loro): 

a)  sumy  do  dyspozycji  korespondentów 
b)  weksle  do  zainkasowania 

2)  pozostałości  na  rachunek  Banku  (nostro) 
sumy  należne  od  Banku  . 

Po  za  tem  poręczenia: 
Weksle  redyskontowane  . 
Rachunki  w  rosyjskim  Banku  Państwa 
Rachunek  z  oddziałami  Banku 
Dywidenda  od  akcji  Banku  niepodniesiona 
a)  Procenty,  prowizje  i  komisowe  r.  1919 
b)  .    ,  .  „  r.  1920 
Rachunki  przechodnie  .... 

3,235,750.86 
2,050,794.22 

29,996,281.98 

Marki  i  fenigi 

68,682,306.63 
307,29y.l9 

158,918,126.46 

3,521,155.86 
121,528,803.01 
211,450,879.66 
_258,700,621.89 
27,020,009.64 

8,560.84 243,000. 
19,758,589.46 
5,670,62S.2ó 

129,546.— 68,155.64 

28,568,146.80 
3,581,372.85 

26,77/, 388.85 
122,510,642.14 
169,182,693.24 
34,9]fi,537.68 
95,674,596.98 

19,448,516.83 

299,007,065.56 
411,532,44 

8,989,050,22 
42,894.86 

1,792,073.96 
,62,675,524.05 

1,749,645,719.97 

54,000,000. 
27,135,646.26 

612,184.84 

1,184,956,64 

180,328,046.41 
12,361,892,15 
8,362,768,41 

63,030,896,43 
511,108,21 

733,469,293.47 
241,666,605.14 

152,239,140.44 

61,863,866.40 

23,786,0.'  0.23 115,681,195.40 
156,459.60 

28,243,693,61 
45,011,876.33 

749,645,719.97 

31,986,528,08; 

53,818,119.81 
47,209,646.70 

3,136,750.85 
140,770,744.22, 
41,097,253.03; 2,829,121.58] 

7,004,545.22] 

10,015,498.30; 

615,617.80j 

5,S68,257.33j 

719,022.98') 
36,871.20 

4,455,932.30 14,024,768.26 
24,582,013.77 

35,780,467.51 
63,276,080.74 

327,143,315.68 
9  217,447.29 

107,113,636.60 

25,312,576.66 

101,087,170.74 
948,891.35 

4,184,713.61 
9,094,655.57 

21,836.41 9.303,768.29 
7,863,657.74 

360,9S2,026..87 

783,035,360,10 

76,204,726,82 

76,165,833.80 

1,088,518,949.62 

230,712,517.90 

7,544,513. 
22,106,273.13 
1,095,000.81 

291,794,071.76 
64,769,580.77 

9,560,070.32 

13,539,894.72 
9,809,640. 

354,437,842.56 

8,631,098.49 
20,097,740.67 
54,370,705  49 

1.036,353,910,20 

400,094,236.30 
1,360,423.79 
4,184,713.61 

18,083,685.79 
64,731.27 

11,095,842.25 
70,539,181.79 

2,838.164,669.59 

1,088,518,949,62 

81,747.831.10 

587,237,973.09 

1,493,498,761.90 

108,999,491.35 

470,119,037.96 
156,459.60 

8,681,098.49 48,341,434.28 
99,382,581.82 

2,838,164,669.59 

UWAGA.    Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotrogrodzie  z  dn.  31  grudnia  1916  r.  oraz 
z  bilansu  Oddziału  w  Kijowie  z  dn.  31  października  1919  r. 
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Stan  Rachunków  Banku  dla  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie 

na  dzień  1  października  1920  r. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.  Oddziały  Miejskie  w  War- 

szawie: 1-szy  Marszałkowska  83,  2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to-Jerska  10.  Oddziały  i  Agentury 
zamiejscowe:  Biała  Podlaska,  Białystok,  Brześć   Lit.,   Drohobycz,   Grajewo,   Lwóv^,  Łomża,  Łuków, 

Mińsk,  Międzyrzec,  Paryż,  Siedlce,  Stanisławów. 

Stan  czynny. 

Kasa— gotowizną  
R-k  przekaz,  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Pożyczk. 
R-k.  przekaz,  w  Banque  de  France  . 
R-k  przekazowy  w  Ros.  Banku  Państwa. 
Papiery  publiczne  własne  .... 
Skup  weksli  ...... 
Korespondenci : 
Loro  
Nostro  

Pożyczki  pod  zastaw  papierów  publicznych 
Dokumenty  do  zainkasowania — portfel 
Nieruchomości  
Ruchomości ....... 
Wydatki  bieżące  
Rachunki  przechodnie  .... 
R-k  Oddziałów  z  Centralą 

Marki  i  fen. 

36977408.18 
16922125.93 

5798677.- 21316.76 
50483350.90 

104773256.47 

124302562.83 
44047901.12 
36798924.87 
5494630.56 
10659072.43 
1101121.76 

13683962.24 
21511970.63 
76018471.90 

548594753.58 

Stan  bierny. 

Kapitał  zakładowy 
Fundusze  rezerwowe Wkłady  . 

Korespondenci : 
Loro  
Nostro  .... 

R-ki  specj.  w  Rosyjskim  Banku 
Weksle  zredyskontowane  . 
Polecenia  korespondentów 
Należności  skarbowe  . 
Niepodniesiona  dywidenda 
Niepodniesione  procenty  . 
Procenty  i  prowizje  . 
R-ki  przechodnie 
R-k  Centrali  z  Oddziałami 

Państwa 

Marki  i  fen. 

43200000.— 
6635306.87 

121228080.18 

74218448.64 
1429679  23.02 

1130759.40 
47701606.45 
26176489.70 

57330.41 
173998.90 
243506.92 

15143830.56 
44745643.34 
24976829.19 

548594753.58 

BILANS  TOWARZYSTWA  AKCYJNEGO  CUKROWNI  „CIECHANÓW" 
w  dniu  30  Czerwca  1920  r. 

STAN  CZYNNY. 

Maszyny  i  budowle  cukr.  „Ciechanów 

,  .  „Opinogóra' Gospodarstwo  Szczurzyn 
Wydatki  na  budowę  kolejki  podjazd 
Utensylja  i  konie  . 
Drogi  i  bruki  .... 
Papiery  procentowe 
Gotowizna  w  kasach 
Remanenty  cukru  i  materjałów 
Dłużnicy  ..... 
Sumy  przechodnie. 
Wydatki  spełnione  za  1920,21  r. 

Rb. k. 

717319 83 
611165 57 
181583 

79 220761 58 
59458 87 
3537 99 

11966 30 
136858 45 
620299 06 

2531332 54 
7656 46 

113069 60 

5215010 04 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy         .       .     '  . 
,      amortyzacyjny  . 
„  rezerwowy 
„      na  wsparcia  i  odszkodow. 

Wierzyciele  
Dywidendy  niewypłacone 
Sumy  przechodnie 
Rezerwa  na  niewypłacone  wynagrodzenia 
Należności  kompanji  1919/20  r.  za  przyznaną 
premję  

Szkody  i  rekwizycje  wojenne 
Zyski  i  straty  

Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1919/1920  r. 
335152 35 

335152 35 

Pozostałość  zysku  z  1918/19  r.  . 
Zysk  na  gospodarstwie  fol.  Szczurzyn 
Wpływ  za  worki  od  cukru  z  lat  dawnych 
Zysk  z  fabrykacji  1919/20  r. 

Rb. 
k. 

1625000 
387645 

09 

37274 

14 

8925 
2515685 50 

31222 58 
16876 10 
15149 74 

238237 68 
3841 

86 

335152 35 

5215010 
04 

9154 

24 

10643 

17 

87591 
30 

227763 64 
335152 35 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowe).  Miodowa  20.  >i  12654,  25.  I.,  SOOO 
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Nr.  5—6.  Warszawa,  dnia  10  lutego  1921  r.      j/^j,^  ̂   ,^         Rok  II!, 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  ninieiszego  numeru  20  tnh.  (z  przesyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  kwartalna  100  mb.  Cena  ogJoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  iednoszpaitoweQO  petitem:  30  mh.  Materjał  redakcyjny  oraz  oałoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlepają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym   Min!słpr<:łwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji.  Leszno  5,  fcl.  red.  Nt  512-64,  tel  admin.  Ns  512-71. 

TREŚĆ.  POdatk!  tlBZpsŚreiinfS:  49,  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  12  grudnia  1920  r.  celem  wykonania  ustawy  z  d 
6  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze  b.  zab.  ros.  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku 
przemysłowym.  50.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrem  Kolei  Żelaznych  celem 
wykonania  końcowego  ustąpu  arf.  6  ustawy  z  d.  6  lipca  1920  r.  w  orzedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze 
b.  zab.  ros.  ustaw  i  rozoorządzeń  o  podatku  przemysłowym.  51.  Obwieszczenie  z  d.  9  prudnii  1920  r. 
w  sprawie  sprostowania  ustawy  z  d.  6  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze  b.  zab. 
ros.  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemysłowym.  SZ.  Instrukcja  Ministra  Skarbu  z  d.  10/X!I  1920  r.  ce- 

lem wykonania  ustawy  w  przedmiocie  ujednostajnisnia  na  obszarze  b.  zab.  ros.  ustaw  i  rozporządzeń  o  po. 
datku  przemysłowym. 

Podatki  bezpośrednie. 

49. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  z  dnia  12  grudnia  1920  r.,  celem  wya 
konania  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust,  Rz.  P. 
Nt.  66,  poz,  437)  w  przedmiocie  uiednostainienia  na 
obszarze  fc*.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporządzeń 

o  podatku  przemysłowym. 

§  1. 
Instrukcje,  wydane  przez  rosyjskiego  Ministra 

vSkarbu,  celem  wykonania  rosyjskiej  ustawy  o  pań* 
stwowym  podatku  przemysłowym  z  roku  1898  oraz 
późniejszych  nowel  do  tejże  ustawy  uchyla  się: 

W  miejsce  tej  instrukcji  wchodzą  przepisy  ni* 
niejgzego  rozporządzenia  oraz  specjalna  instrukcja 
Ministra  Skarbu  równocześnie,  ogłoszona  w  Dzienni* 
ku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu. 

§2. Przedsiębiorstw^  handlowe  i  przemysłowe,  wy^ 
mienione  w  art.  366  ust.  ros.,  tudzież  osobiste  zajęcia 
przemysłowe,  zaliczone  w  art.  6  ustawy  z  dnia  6  lipca 
1920  r.,  do  kategorji  II  i  III,  jak  również  wymienieni 
w  ustępie  2  art.  16  tejże  ustav/y,  ajenci  zaliczeni  do 
kategorji  IV  osobistych  zajęć  przemysłowych,  opła* 
cają  podatek  przemysłowy  zasadniczy  i  dodatkowy- 

Samodzielne  wolne  zajęcia  zawodowe,  wyliczone 
w  ustępie  2  art.  16,  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.,  nie 
opłacają  zasadniczego  podatku  przemysłowego,  lecz 
tylko  podlegają  dodatkowemu  podatkowi  przemysło* 
wemu  w  postaci  procentowego  podatku  od  zysku. 

Wydawcy  pism  perjodycznych  opłacają  zasadni*^ 
czy  i  dodatkowy  podatek  przemysłowy,  o  ile  wydaw* 
nictwo  nie  podpada  pod  wyjątkowe  postanowienie 

art.  2  noweli  z  dnia  9  stycznia  1915  r.,  to  znaczy, 
o  ile  wydawca  nie  jest  równocześnie  wyłącznym 
autorem  pisma  perjodycznego,  w  którym  to  wypad* 
ku  podlega  w  myśl  ustępu  2  art.  16  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  r.,  tylko  dodatkowemu  podatkowi  prze* 

myślowemu. 

§  3. 

Przedsiębiorstwa,  które  dotychczas  na  zasadzie 
art.  371  i  372  ros.  ustawy  były  wolne  od  opłacania 
podatku  przemysłowego,  a  obecnie  nie  weszły  do  spi* 
su  przedsiębiorstw  uwolnionych  od  podatku  na  zasa* 
dzie  art.  9  ustawy  z  6  lipca  1920  r.  i  nie  mogą  być  za* 
liczone  celem  oznaczenia  wysokości  zasadniczego  po* 
datku  przemysłowego  do  jednej  z  kategorji,  zawar* 
tych  w  dziale  II  i  III  dodatku  do  art.  368  ros.  ustawy 
względnie  w  ustawach  dodatkowych,  zalicza  isię 
w  myśl  ustępu  3  art.  10  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 
w  sposób  następujący: 

1)  przedsiębiorstwa  ubezpieczeniowe  i  stowarzy* 
szenia  spółdzielcze  (spożyv/cze,  kredytowe  itp.)  oraz 
kasy  pożyczkowo*oszczędnościowe  zalicza  się: 

a)  z  kapitałem  zakładowym  ponad  400.000  ma* 
rek  do  kategorji  I, 

b)  z  kapitałem  zakładowym  ponad  100.000  ma* 
rek  do  400.000  marek  do  kategorji  II, 

c)  z  kapitałem  zakładowym  ponad  20.000  mk.  do 
100.000  mk.  do  kategorji  III, 

d)  z  kapitałem  zakładowym  do  20.000  mk.,  do 
kategorji  IV  przedsiębiorstw  handlowych. 

2)  utrzymywanie  pokojów  umeblowanych  bez 
stołowania  i  bez  sprzedaży  trunkóv/,  jeżeli  ilość  od* 
najmowanych  pokojów  wynosi  ponad  2  do  6  zalicza 
się  do  przedsiębiorstw  handlowych  IV  kategorji; 

3)  domy  noclegowe  zalicza  się  do  przedsiębiorstw 
handlowych  IV  kategorji; 

4)  prywatne  bibljoteki  i  czytelnie  prowadzone 
w  celach  zysku  zalicza  się  do  przedsiębiorstw  han* 
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diowych  IV  katcgorji,  a  jeżeli  obrót  roczny  przekra* 
cza  150.000  mk.  do  przedsiębiorstw  handlowych 
III  kategorji; 

5)  prowadzone  przez  osoby  prywatne  zakłady 
naukowe  wszelkiego  rodzaju  zalicza  się  do  III  kate* 
gorji  przedsiębiorstw  handlowych; 

6)  prowadzone  przez  osoby  pry^vatne  przedsię* 
biorstwa  teatralne  zalicza  się  do  przedsiębiorstw 
handlowych  I,  II  lub  III  kategorji,  stosownie  do  znas 
mion  zav/artych  w  ustępach  a),  b),  c),  art.  1  noweli 
z  9  stycznia  1915  r.  (Zb.  praw  i  rozp.  z  roku  1915); 

7)  przedsiębiorstwa  państwowych  kolei  źelaz* 
njch  zalicza  się  do  I  kategorji  przedsiębiorstw  przC' 
myślowych; 

8)  przedsiębiorstwa  wykonywania  zdjęć  fotogra^ 
ficznych  dla  kinematografów  zalicza  się  do  przed- 
siębiorstw  przemysłowych  III  kategorji; 

9)  do  kategorji  VIII  przedsiębiorstw  przemyslo* 
wych  zalicza  się  również  przedsiębiorstwa,  wymię? 
nione  w  ustępie  I  kategorji  wedle  ros.  ustawy,  które 
zatrudniają  chociażby  jednego  najemnego  robotnika; 

10)  prowadzone  zawodowo  ogrodnictwo  i  sadow= 
nictwo  zalicza  się  do  tej  kategrji  przedsiębiorstw 
przemysłowych,  jaka  odpowiada  ilości  zatrudnionych 
fr  przedsiębiorstwie  robotników. 

§  4. Zakres  działania,  organizację  wewnętrzną  oraz 
normy  postępowania  komisji  miejscowych  i  okręgo* 
wych  do  spraw  podatku  przemysłowego  określa  się 
na  zasadzie  części  drugiej  art.  14  ustawy  z  dnia  6  lip* 
ca  1920  r.  Dz.  Ust.  Nr.  66,  poz.  437,  w  następujący 
sposób: 

§  5. Do  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku  dla 
przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do  składania 
sprawozdań  publicznych,  tudzież  od  zysków  i  zarób* 
ków  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodziels 
nych  wolnych  zajęć  zawodowych  powołane  są  korni* 
sje  miejscowe  do  spraw  podatku  przemysłowego 
(art.  14  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.). 

Komisje  te  tworzą  się  przy  każdym  Urzędzie 
skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  dla  całego 
okręgu  oznaczonego  Urzędu. 

Komisje  składają  się  z  przewodniczącego,  któ» 
rym  jest  Naczelnik  Urzędu  podatków  i  opłat  skar* 
bowych,  lub  jego  zastępca  i  z  ósciu  członków  powos 
łanych  z  grona  płatników  procentowego  podatku  od 
zysku. 

Dwóch  członków  wybierają  Sejmiki  powiatowe, 
dwóch  reprezentacje  miast  w  siedzibie  komisji,  dwóch 
zaś  członków  mianuje  Dyrektor  właściwej  Izby  skar« 
bowej  na  wniosek  przewodniczącego  komisji. 

§6. 
W  okręgach  wyłącznie  miejskich  z  6  członków 

komisji,  4  członków  wybierają  Rady  miejskie,  dwóch 
zaś  mianuje  jak  wyżej  Dyrektor  właściwej  Izby  skar* 
bowej;  przyczem  wybory  i  mianowania  należy  prze« 
prowadzić  o  ile  można  w  ten  sposób,  by  w  skład  ko* 
misji  każdego  okręgu  wchodzili  płatnicy  procento* 
wego  podatku  od  zysku  z  tegoż  okręgu. 

 ^  §7. Komisje  okręgowe  do  spraw  podatku  przemy* 
słowego  tworzą  się  przy  każdej  Izbie  skarbowej  na 
okręg  tej  Izby. 

Komisje  te  są  instancjami  apelacyjneml  do 
wszelkich  spraw  zasadniczego  i  dodatkowego  podat* 
ku  przemysłowego. 

§  8. 

Wymienione  w  poprzednim  paragrafie  komisje 
składają  się  z  przewodniczącego,  którym  jest  Dyrek* 
tor  właściwej  Izby  skarbowej  lub  jego  zastępca 
z  trzech  urzędników  tejże  Izby,  mianowanych  przez 
Ministra  Skarbu  na  wniosek  Dyrektora  Izby  skarbo* 
wej  i  z  czterech  członków,  powołanych  z  grona  płat* 
ników  podatku;  po  jednym  z  tych  członków  wybie* 
rają  Rady  wojewódzkie  i  miejskie  w  siedzibie  komi* 
sji,  dwóch  zaś  mianuje  Minister  Skarbu  na  wniosek 
Dyrektora  Izby  skarbowej;  przyczem  jeden  z  człon* 
ków  powołanych  z  grona  płatników  podatku,  powi* 
nien  być  zastępcą  lub  członkiem  zarządu  przedsię* 
biorstwa,  obowiązanego  do  składania  sprawozdań  pu* 
blicznych. 

§  Q. 
Dla  każdego  z  członków  miejscowych  i  okręgo* 

wych  należy  powołać  w  sposób  oznaczony  w  po* 
przednich  paragrafach  po  jednym  zastępcy. 

§  10. 
Na  członków  komisji  mogą  być  powołane  jedy* 

nie  osoby,  korzystające  z  pełni  praw  cywilnych,  a  Ii* 
czące  nie  mniej,  niż  25  lat  wieku.  Przy  wyborach 
i  mianowaniu  członków  komisji  należy  uważać,  by 
reprezentowane  były,  o  ile  można,  handel,  przemysł, 
osobiste  zajęcia  przemysłowe  i  samodzielne  wolne 
zajęcia  zawodowe. 

§  11. Celem  utworzenia  komisji  mają  Dyrektorowie 
Izb  skarbowych,  względnie  naczelnicy  Urzędów 
skarbowych,  wezwać  pisemnie  wymienione  w  po* 
przednich  paragrafach  instytucje  do  przeprowadzę* 
nia  w  oznaczonym  terminie  wyborów  członków  ko* 
misji  okręgowych,  względnie  miejscowych  i  ich  za* 

stępców. 
Po  nadesłaniu  list  wybranych  członków  komisji 

ich  zastępców,  należy  uskutecznić  w  przepisanym 
trybie  nominację  reszty  członków  i  ich  zastępców. 

O  ile  Sejmiki  powiatowe.  Rady  miejskie,  względ* 
nie  wojewódzkie  nie  przeprowadzą  w  wyznaczonym 
terminie  wyborów  lub  wybiorą  mniejszą  od  prze* 
pisanej  ilości  członków  komisji  i  ich  zastępców, 
wówczas  władze  skarbowe  powołają  same  brakują* 
cych  członków  i  ich  zastępców,  w  myśl  przepisów, 
zawartych  w  poprzednich  paragrafach,  a  w  szczegół* 
ności  Minister  Skarbu  zamianuje  brakujących  człon* 
ków  i  ich  zastępców  do  komisji  okręgowych,  na 

wniosek  przewodniczących  tych  komisji  —  Dyrektor 
zaś  właściwej  Izby  skarbowej  do  komisji  miejsco* 
wych  na  wnioski  przewodniczących  komisji  miejsco* 

wych. 

§  12, 

Przewodniczący  zwołuje  komisję,  kieruje  jej 
czynnościami,  wykonywa  jej  uchwały  i  jest  odpo* 
wiedzialny  za  należyte  zastosowanie  obowiązują* 

cych  przepisów. 
W  razie  czasowej  przeszkody  w  pełnieniu  przez 

przewodniczącego  obowiązków,  przewodnictwo  obej* 
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muje  jego  zastępca,  ktńry  jednocześnie  wchodzi 
w  prawa  i  obowiązki  przewodniczącego. 

§  13. O  każdem  posiedzeniu  komisji  przewodniczący 
zawiadamia  pisemnie  wszystkich  członków  komisji. 

W  miejsce  członków,  nie  mogących  przybyć  na 
posiedzenie,  należy  zaprosić  ich  zastępców. 

Zastępcy  zaproszeni,  wstępują  w  prawa  i  obo* 
■wiązki  członków  komisji. 

§  14. 
Od  członków  komisji,  nie  będących  urzędnika* 

mi  państwowymi,  przewodniczący  odbiera  na  wstęs 
pie  ich  urzędowania  przyrzeczenie,  że  przy  rozpra* 
wach  komisji  będą  postępować  według  najlepszej 
wiedzy  i  sumienia  i,  że  zachowają  w  ścisłej  tajemnicy 
wszystkie  przedstawiane  w  komisji  wiadomości,  do« 
tyczące  stosunków  majątkowych,  obrotów  i  zysków 
płatników. 

Przy  tej  sposobności  należy  zwrócić  uwagę  człon* 
ków  komisji  na  postanowienia  karne  za  niedotrzy* 
manie  tajemnicy,  zawarte  w  art.  546  kodeksu  karne* 
go,  obowiązującego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyj* 
skiego. 

§  15. Do  ważności  uchwał  komisji,  potrzeba  oprócz 
przewodniczącego  obecności  przynajmniej  połowy 
członków. 

Jeżeli  na  pierwsze  posiedzenie  nie  stawi  się  zdol* 
na  do  powzięcia  uchwały  ilość  członków,  wówczas 
wyznacza  się  drugie  posiedzenie  z  zastrzeżeniem,  że 
na  tem  drugiem  posiedzeniu  zapadną  prawomocnie 
uchwały  bez  względu  na  ilość  obecnych. 

Gdyby  na  drugie  posiedzenie  komisji  miejscos 
wej  nie  przybyło  przynajmniej  dwóch  członków, 
względnie  ich  zastępców,  wówczas  przewodiiczący 
powołuje  takąż  ilość  z  grona  płatników  procentowe* 
go  podatku  od  zysku. 

§  16. 
Rozpoznawanie  spraw  komsji  okręgowej  ma  ode 

bywać  się  jawnie,  w  myśl  postanowień  art.  543  ros. 
ustawy,  oraz  art.  14  część  druga  ustawy  z  dnia  6  lip* 
ca  1920  r. 

Przewodniczący  komisji  okręgowej  zawczasu 

przesyła  płatnikowi,  za  potwierdzeaiem  odbioru,  pi-- 
semne  zawiadomienie  o  dniu  rozpoznawania  jego 
sprawy. 

Płatnik  lub  jego  zastępca  prawny  może  być 
obecnym  w  czasie  referowania  jego  sprawy,  oraz  ma 
prawo  do  składania  pisemnych  lub  ustnych  wyjaś* 
nień. 

Nieobecność  płatnika  lub  jego  zastępcy  nie 
wstrzymuje  rozpoznawania  sprawy  tylko  w  takim 
wypadku,  gdy  otrzymane  pokwitowanie  z  odbioru 
świadczy,  że  zawiadomienie  zostało  doręczone  w  ter* 
minie  wystarczającym  na  stawienie  się  płatnika 
w  miejscu  urzędowania  komisji. 

Jeżeli  w  dniu  posiedzenia  komisji  nie  otrzyma* 
no  pokwitowania  z  odbioru  i  o  ile  sam  płatnik  lub 
jego  zastępca  nie  stawi  się  na  posiedzenie  komisji, 
sprawa  winna  być  zdjęta  z  porządku  dziennego  po* 
siedzenia. 

Jeżeli  z  otrzymanego  w  następstwie  pokwitowa* 
nia  wyjaśni  się,  że  zawiadomienie  o  posiedzeniu  ko* 

misji  zostało  doręczone  płatnikowi  we  właściwym 
czasie,  to  odwołanie  takiego  płatnika  należy  roz« 
patrzeć  na  najbłiższem  posiedzeniu  komisji,  nie  za* 
wiadamiając  go  ponownie  o  dniu  tego  posiedzenia. 
0  ile  zaś  wyjaśni  się,  że  płatnik  nie  otrzymał  zawia* 
domienia  o  posiedzeniu  we  właściwym  czasie,  wy* 
znaczą  się  nowe  posiedzenie  komisji,  o  którem  płat* 
nik  winien  być  powtórnie  powiadomiony  w  trybie 

przepisanym. 

§  17. 

Do  przedsiębiorstw  obowiązanych  do  składani* 
sprawozdań  publicznych  (sprawozdawczych)  zalicza 
się:  a)  przedsiębiorstwa  handlowe  i  przemysłowe,  na* 
leżące  do  towarzystw  akcyjnych  i  udziałowych,  do 
spółek  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  innych  te* 
go  rodzaju  spółek,  a  w  tej  liczbie  i  do  towarzystw 
spółdzielczych;  b)  akcyjne  banki  handlowe  i  ziem* 
skie,  lombardy;  c)  towarzystwa  kredytowe  miejskie 
1  ziemskie,  oraz  towarzystwa  wzajemnego  kredytu 
i  d)  samorządowe  banki,  lombardy,  towarzystwa! 
i  kasy  pożyczkowo*oszczędnościowe,  oraz  wszystkie 
inne  instytucje  kredytowe,  które  na  zasadzie  ich 
statutów  lub  zastępujących  je  przepisó^w  obowiązane 
są  ogłaszać  sprawozdania  o  swoich  operacjach,  lub 
też  przedstawiać  sprawozdania  do  zatwierdzenia 
walnemu  zgromadzeniu,  albo  innemu  organowi,  po* 
wołanemu  w  myśl  statutu  do  tego  zatwierdzenia. 

§  18. 

Nowo  utworzone  przedsiębiorstwa,  obowiązai<ł 
ne  do  składania  sprawozdań  publicznych,  opłacają 
po  raz  pierwszy  podatek  od  kapitału  i  procentowy 
podatek  od  zysku,  po  przedstawieniu  sprawozdania 
za  pierwszy  ubiegły  rok  operacyjny. 

§  19. 

Przedsiębiorstv/a  nie  obowiązane  do  składania 
sprawozdań  publicznych,  które  na  podstawie  art.  521 
ust.  ros.  przeszły  do  kategorji  przedsiębiorstw,  opła* 
cających  podatek  od  kapitału  i  procentowy  podatek 
od  zysku,  podług  art.  460  do  482  lub  odwrotnie,  po* 
ciąga  się  w  tym  roku,  w  którym  zaszła  zmiana,  nadal 
jeszcze  do  opłaty:  pierwsze  —  procentowego  podat* 
ku  od  zysku  dla  przedsiębiorstw  nieobowiązanych 
do  składania  sprawozdań  publicznych;  drugie  —  po* 
datku  od  kapitału  i  procentowego  podatku  od  zysku 
podług  przepisów  dla  przedsiębiorstw,  obowiązanych 
do  składania  sprawozdań  publicznych. 

O  ile  w  pierwszym  wypadku  rok  operacyjny  nie 
schodzi  się  z  rokiem  kalendarzowym,  lub  o  ile  nie 
nastąpiło  zatwierdzenie  sprawozdania  przed  rozpo* 
częciem  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku 
dla  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do  składania 
sprawozdań  publicznych  (art.  24  ustawy  z  dnia  6  lip* 
ca  1920  r.),  należy  wymierzyć  ten  podatek  na  podsta* 
wie  art.  16 — 34  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.,  z  tem 
zastrzeżeniem,  że  podatek  ten  będzie  zaliczony  na 
poczet  podatków  od  kapitału  i  procentowego  od  zys* 
ku  (art.  460  do  482  ust.  ros.),  które  będą  wymierzone 
po  złożeniu  sprawozdania. 

§  20. 
Banki  prywatne,  które  w  myśl  rozporządzenia 

b.  Jenerał  =  Gubernatorstwa  Warszawskiego  o  po= 
borze  podatku  od  handlu  i  przemysłu  podlegały  na 

obszarze  b.  okupacji  niemieckiej,  b.  Król.  Kongreso' 
wego,  dodatkowemu  podatkowi  przemysłowemu  dla 
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przedsiębiorstw  sprawozdawczych,  podlegają  po= 
cząwszy  od  roku  1920  procentowemu  podatkowi  od 
zysku  dla  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do  skla' 
dania  sprawozdań  publicznych,  w  myśl  postanowień 
art.  15  ustawy  z  6  lipca  1920  r. 

Uiszczone  przez  te  przedsiębiorstwa  kwoty  po= 
datków  od  kapitału  i  procentowego  od  zysku  należy 
zaliczyć  na  poczet  należnego  procentowego  podatku 
od  z>'sku  za  rok  1920,  w  myśl  art.  17  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  r. 

§21. 
Procentowy  podatek  od  z>'sku  dla  przedsię* 

biorstw  nie  obowiązanych  do  składania  sprawozdań 

publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  sa' 
modzielnych,  wolnych  zajęć  zawodowych  z  reguły 

wymierza  komisja  miejscowa  do  spraw  podatku  prze» 
mysłowego  tego  okręgu,  w  którym  zostało  wykupio= 
ne  świadectwo  przemysłowe,  na  wykonN^wanie  przed* 
siębiorstw  i  zajęć  przemysłowych,  względnie  przy  sas 
modzielnych  wolnych  zajęciach  zawodowych,  ko= 
misja  miejscowa  tego  okręgu,  w  którym  osoba  wy= 
konywTjjąca  to  zajęcie  ma  stale  miejsce  zamieszka^ 
nia. 

Przedsiębiorstwom,  które  przeszły  z  okręgu  jed=» 
nego  Urzędu  skarbov/ego  do  drugiego  Urzędu  (art. 
438  ros.  ust.),  wj^mierza  się  procentowy  podatek  od 
zysku  przez  komisję  miejscową  tego  okręgu,  do  któ= 
rego  przedsiębiorstwo  zostało  przeniesione,  jednak 
tylko  w  takim  razie,  gdy  przeniesienie  przedsiębiorą 
stwa  stwierdził  Urząd  skarbowy  przed  1  kwietnia. 

Przedsiębiorstwom  żeglugowym  wymierza  się 
procentowy  podatek  od  zysku  przez  komisję  miej' 
scową  tego  okręgu,  gdzie  się  znajduje  główny  kantor 
tych  przedsiębiorstw,  a  w  braku  tegoż  przez  komisję 

tych  okręgów,  w  których  zostały  v,'ykupione  świa= 
dectwa  przemysłowe  dla  należących  do  przedsiębiorą 
stwa  statków. 

§  22. Handel  jarmarczny  samodzielnie  nie  opłaca  pro' 
centowego  podatku  od  zysku  lecz  obroty  jarmarczne 
biorą  się  w  rachubę  przy  obliczeniu  obrotów  i  zys= 
ków  tych  stałych  przedsiębiorstw  handlowych  lub 
przemysłowych,  których  właściciele  prowadzą  handel 
na  jarmarkach. 

§23. Z  wyjątkiem  wypadków,  przewidzianych  w  art. 
21  i  22  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.,  za  podstawę  do 

wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku  dla  wszyst= 
kich  przedsiębiorstw  i  osobistych  zajęć  przemysło= 
wych  służy  ich  zysk  za  rok,  poprzedzający  rok  po= 
datkowy,  względnie  dla  samodzielnych  wolnych  za= 
jęć  zawodowych  zarobek. 

§  24. Zysk  ten,  względnie  zarobek  oblicza  się  dla  każ= 
dego  przedsiębiorstwa  lub  osobistego  zajęcia  prze= 
myślowego  przez  stosowanie  procentu  średniej  zys= 
kowności  do  obrotu,  ustalonego  w  myśl  art.  495  ros. 
ust.,  dla  każdego  zaś  samodzielnego  wolnego  zaję= 
cia  zawodowego  do  zarobku  brutto,  który  uważa  się 
za  obrót  roczny. 

§  25. Podstawą  do  wymiaru  podatku  dla  noworozpo^ 
czętych  przedsiębiorstw  lub  zajęć  za  pierwszy  rok 

podatkov,y  jcit  zysk,  względnie  zarobek  osiągnięty 
za  tenże  rok. 

O  ile  przedsiębiorstwo  lub  zajęcie,  podlegające 
podatkowi,  trYY^ało  mniej,  niż  12  miesięcy,  to  zysk, 
względnie  zarobek  osiągnięty  w  tym  krótszym  cza» 
sie,  oblicza  się  w  stosunku  do  całego  roku,  przypa= 
dającą  zaś  od  tej  sumy  kwotę  podatku  pobiera  się 
w  wysokości  odpowiadającej  ilości  pełnych  miesię« 
cy,  w  cisgu  których  wykonywano  przedsiębiorstwo 
lub  zajęcie. 

Wymiar  podatku  na  następny  rok  podatkowy  dla 

wyżej  wymienionych  przedsiębiorstw  i  zajęć  usku' 
tecznia  się  na  zasadach  ogólnych,  według  zysku, 
względnie  zarobku  z  roku  ubiegłego. 

§  26. 

Celem  uskutecznienia  wymiaru  procentowego 
podatku  od  zysku  osoby,  w^^nienione  w  art.  492  ros. 
ust.,  oraz  osoby,  wykonywujące  samodzielne  wolne 
zajęcia  zawodowo  powinny  złożyć  deklaracje  według 
wzoru,  załączonego  do  instrukcji  we  właściwym 
Urzędzie  skarbov/ym  w  terminie,  wyznaczonym 
w  tym^że  artykule,  oraz  w  art.  20  ustawy  z  6  lipca 
1920  r.  Wymienione  deklaracje  mogą  również  skła' 
dać  wszystkie  inne  przedsiębiorstwa,  oraz  osoby, 
obowiązane  do  opłacania  tego  podatku. 

Blankiety  deklaracji  wydaje  się  bezpłatnie 
w  Urzędach  skarbowych. 

§27. 

Deklaracje  mogą  być  składane  bezpośrednio 
w  Urzędzie  skarbowym,  albo  też  przesłane  pocztą 
pod  adresem  tego  Urzędu. 

Jako  ostateczny  termin  do  składania  deklaracji 
uważa  się  dzień  1  kwietnia,  a  jeżeli  ten  termin  przy- 

pada na  dzień  świąteczny,  to  pierwszy  dzień  po* 
wszedni  po  1  kwietnia.  Dla  deklaracji  przesyłanych 
pocztą  za  dzień  złożenia  uv/aża  się  ten  dzień,  w  któ» 
rym  deklaracje  otrzymano  w  Urzędzie  pocztowym 
tej  miejscowości,  w  której  znajduje  się  właściwy 

Urząd  skarbowy.  .  * 

Płatnicy  nie  tracą  prawa  podawania  swoich  de- 
IJaracji  i  po  ustanowionym  terminie,  jednak  wniesio= 
ne  po  terminie  deklaracje  mogą  być  przez  komisję 
miejscową  rozpatrywane,  tylko  w  takim  wypadku, 

o  ile  wymiar  podatku  jeszcze  nie  został  uskutecz- niony. 

§28. 

Składający  deklaracje  powinni  odpowiedzieć  na 
wszystkie,  zawarte  w  formularzach  pytania,  wolno 
im  również  dołączać  do  deklaracji  specjalne  objaś* 
nienia,  co  do  obrotu  lub  osiągniętego  zysku,  względ* 
nie  zarobku  oraz  inne  wiadomości,  zdaniem  ich  po= 
trzebne  do  określenia  obrotu  i  zysku,  względnie  za= 
robku. 

§29. 

Płatnicy,  którzy  chcą  opłacać  podatek  procento= 
wy  podług  rzeczywiście  osiągniętego  zysku  powin= 
ni  równocześnie  ze  złożeniem  deklaracji  w  odnośnych 

jej  rubrykach,  wykazać  ten  zysk  i  oświadczyć,  iż  ży=' 
czą  sobie  dla  stwierdzenia  jego  wysokości  przedsta= 
wić  przewodniczącemu  komisji  miejscowej  księgi 
handlowe  w  oryginale  lub  poś  wiadczone  rejentalnie 
wyciągi  z  tych  ksiąg. 
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§  30. izbom  skarbowym  przysługuje  na  uzasadnioną 
prośbę  płatników,  po  poprzedniem  zabezpieczeniu, 
prawo  rozkładania  na  raty  i  odroczenia  terminu  spła= 
ty  zaieglycłi  podatków  i  grzywien  na  termin  sześcio= 
miesięczny,  bez  ograniczenia  wysokości  należności, 
zaś  na  termin  do  jednego  roku,  o  ile  zaległe  sumy  nie 
przewyższają  w  poszczególnym  wypadku  20.00U  mk. 

Odroczenie  i  rozłożenie  na  raty  wyższych  2a= 
ległości  lub  na  czas  dłuższy,  może  nastąpić  tylko  na 
mocy  zezwolenia  Ministerstwa  Skarbu. 

W  wypadkach,  w  których  zostanie  niewątpliwie 
stwierdzone,  że  płatnik  nie  jest  w  możności  uiścić 
przypadającej  należności  podatkowej  z  powodu  po= 
niesionych  bezpośrednich  strat  wojennych,  lub  spo= 
wodowanych  wojną  szkód  elementarnych,  lub  też 

ściągnięcie  należności  podatkowej  z  innych  uzasad- 
nionych przyczyn,  mogłyby  narazić  na  szwank  egzy= 

stcncję  gospodarczą  płatnika,  mogą  być  przyznane 
ulgi  w  postaci  częściowego  lub  zupełnego  umorzenia 
przypadającej  należności  podatkowej,  zależnie  od 
stwierdzonego  stopnia  zniszczenia  lub  sLanu  ekono= 
micznego  płatnika. 

Jeżeli  niemożność  uiszczenia  należności  podatko= 
wej  jest  tylko  przemijająca,  mogą  być  przyznane  je= 
dynie  ulgi  wspomniane  w  części  pierwszej  i  drugiej 
tego  paragrafu. 

Do  przyznania  wymienionych  wyżej  ulg  z  tytułu 
szkód  wojennych  i  spowodowanych  wojną  klęsk  ele= 
mentarnych,  upoważnia  się  Izby  skarbowe  bez  ogra= 
niczenia  terminu  i  wysokości  należności  podatkowej. 
V/  innych  \vypadkach  należy  się  trzymać  przepisów 
kompetencyjnych,  zawartych  w  części  pierwszej  tego 
paragrafu,  tudzież  w  instrukcji. 

§  31. Wobec  obowiązywania  ustawy  z  6  lipca  1920  r., 
od  początku  roku  podatkowego  1920  wszystkie  oso= 
by,  które  wykupiły  już  na  ten  rok  świadectwa  prze= 
mysłowe  na  prowadzenie  handlu,  przemysłu  lub  oso= 
bistych  zajęć  przemysłowych,  z  wyjątkiem  wymie= 
nionych  v/  art.  7  powołanej  wyżej  ustawy,  mają  do= 
płacić  w  terminie  publicznem  obwieszczeniem  wy= 
znaczonym  przez  władze  skarbowe  podwyżkę  zasad= 
niczego  podatku  przemysłowego  wynikłą,  wskutek 
podniesienia  stawek  podatkowych,  wyszczególnio= 
nych  w  art.  5  powołanej  wyżej  ustawy. 

Jeżeli  płatnik  wykupił  na  rok  1920  świadectwo 
przemysłowe  całoroczne,  a  przed  dniem  ogłoszenia 
ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz.  Ust.  Nr.  66,  poz.  437, 

t.  j.  przed  dniem  2  sierpnia  1920  r.  zaniechał  przed-- 
siębiorstwa,  nie  należy  żądać  uiszczenia  przypadając 
cej  dopłaty  za  świadectwo  przemysłowe,  wykupione 
za  ten  rok  podatkowy.  W  przeciwnym  razie  należy 
pobrać  przypadającą  dodatkową  dopłatę,  chociażby 
płatnik  nie  prowadził  już  w  chwili  ściągania  tej  do-- 
płaty  dotyczącego  przedsiębiorstwa. 

§  32. 
Wszystkie  przedsiębiorstwa,  które  na  podstawie 

dotychczas  obowiązujących  przepisów  były  ustawo^ 
wo  wolne  od  opłacania  podatku  przemysłowego, 
a  obecnie  nie  weszły  do  spisu  przedsiębiorstw  uwol' 
nionych  na  zasadzie  art.  9  ustawy  z  6  lipca  1920  r., 
mają  wykupić  na  rok  1920  świadectwo  przemysłowe 
na  zasadzie  przepisów    powołanej    wyżej  ustawy 

w  terminie  wyznaczonym  pri^ez  władze  skarbowe 
w  publicznem  obwieszczeniu. 

§  33. 

O  Ue  w  terminie  oznaczonym  przez  władzę  skar= 
bową  nie  będą  wpłacone  podwyżki  zasadniczego  po* 
datku  przemysłowego,  wymienione  w  §  31  niniejsze 
go  rozporządzenia  lub  nie  zostaną  wykupione  świa' 
dectwa  przemysłowe  dla  przedsiębiorstw  nowowstę= 
pujących  w  obowiązek  podatkowy  (§  32)  mają  wła= 
dze  skarbowe  przystąpić  niezwłocznie  do  egzekucji 
należnych  kwot  w  trybie  przepisanym  dla  ściągnię= 
cia  podatków  bezpośrednich  i  pobrać  jednocześnie 
odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  1%  miesięcznie. 

§  34. 

Celem  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku 
za  rok  1920,  dla  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych 
do  składania  sprawozdań  publicznych,  terminy  do 
składania  deklaracji  (art.  492  ust.  ros.)  do  rozesłania 
nakazów  płatniczych  (art.  24,  ustawy  z  6  lipca  1920  r.) 
do  wnoszenia  reklamacji  (art.  26),  do  uiszczenia  pro= 
centowego  podatku  od  zysku  (art.  29),  zmienia  się 
na  zasadzie  art.  30  ustawy  z  6  lipca  1920  r.  w  .spo= 
sób  następujący: 

1)  termin  do  składania  deklaracji  wyznaczą  Izby 
skarbowe  za  pomocą  pubHcznego  obwieszczenia; 

2)  przewodniczący  każdej  komisji  miejscowej 
ma  ogłosić  w  sposób,  podany  w  art.  25  powołanej 
ustawy,  dzień  rozesłania  nakazów  płatniczych 
w  okręgu  swej  komisji,  wyznaczając  analogicznie  do 

postanowień  art.  26  i  31  termin  miesięczny  do  wno= 
szenia  reklamacji  i  do  wpłaty  wymierzonych  kwot 
procentowego  podatku  od  zysku. 

Powyższe  terminy  należy  również  uwidocznić 
w  nakazach  płatniczych. 

§  35. 

Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  na  rok  po» 
datkowy  1920,  a  o  ile  chodzi  o  zasadniczy  podatek 
przemysłowy,  również  na  rok  podatkowy  1921. 

Warszawa,  dnia  10  grudnia  1920  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 
(Dz.  Ustaw  Nr.  1  z  dn.  5 . 1  1921  r.,  poz.  1). 

50, 

ROZPORZjąkDZENIE 

Ministra  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrem  Kolei 
Żelaznych  celem  wykonania  końcowego  ustępu  art.  6 
nstawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  66  poz.  437) 
VJ  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze  b.  zabos 
ru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przcs: 

myślowym. 

§  1. 

Pod  względem  poboru  zasadniczego  podatku 
pizemysłowego  od  ekspedytorów,  nie  utrzymujących 
oddzielnych  kantorów  i  pomocników  handlowych, 
lecz  trudniących  się  osobiście  na  własny  rachunek 
opłacaniem  ceł  za  towary  w  Urzędach  celnych,  po« 
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łożonych  przy  głównych  lub  bocznych  lin j  ach  kole* 
jowych,  uważa  się  za  główne  linje  Icolejowe  nastę* 
pujące  linje: 

1)  Warszawa  —  Łódź, 
2)  Warszawa  —  Częstochowa  (Herby), 
3)  Warszawa  —  Sosnowiec, 
4)  Warszawa  —  Mława, 
5)  Białystolc  —  Grajewo. 
Wszystkie  inne  linje  kolejowe  uważa  się  za 
boczne.  iriltis^ 

§2. Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Warszawa,  dnia  10  grudnia  1920  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Weinfeld. 

Minister  Kolei  Żelaznych: 

w  z.  ( — )  J.  Eberhardt. 

51. 

_  OBWIESZCZENIE 
[z  dnia  9  grudnia  1920  roku 

w  sprawie  sprostowania  ustawy  z  dn.  6  lipca 
1920  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  ob- 

szarze b.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporzą- 
dzeń o  podatku  przemysłowem  (Dz.  Ust.  R.  P, 

z  1920  r.  N2  66  poz.  437). 

W  art.  19  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 
w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze  b  za- 

boru rosyjskiego  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku 

przemysłowym*)  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nq  66 
poz.  437)  w  wierszu  3-im  od  dołu  (str.  1154)  za- 

miast wyrazów:  „art.  491 — 510"  zamieścić  należy 
wyrazy:  „art.  491—501". 

Marszałek: 

Trąmpczyński 
Prezydent  Ministrów: 

Witos 
Minister  Skarbu: 

Steczkowski 

(Dz.  Ust.  Nr.  117  z  d.  23/XII  1920  r.  poz.  778). 

*)  Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  31  z  d.  31/VIII  1920  r., poz.  456. 

52. 

INSTRUKCJA 

Ministra  Skarbu  z  dnia  10  grudnia  1920,  celem  wy» 
konania  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz.  Ust.  Rz.  P., 
Nr.  66,  poz.  437,  w  przedmiocie  ujednostajnienia 
na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozpo« 

rządzeń  o  podatku  przemysłowym. 

§  1. 
Od  roku  podatkowego  1920  ma  zastosowanie  tyl= 

ko  ustawa  rosyjska  o  państwowym  podatku  przemy= 
słowym  z  roku  1898,  wraz  z  nowelami,  wydanemi  do  ' 
tejże  ustawy,  wymienionemi  w  art.  2  ustawy  z  dnia 

z  lipca  1920  r.,  o  ile  przepisy  to  nie  zostały  zmienio' 
ne  lub  uchylone  ustawą  z  dnia  ó  lipca  1920  r. 

Przepisy,  zawarte  w  rosyjskich  instrukcjach  do 
państwowego  podatku  przemysłowego  mają  zastoso= 
wanie  w  następującem  brzmieniu: 

DZIAŁ  I. 

Postanowienia  ogólne. 

(Art.  JoO  do  3/3  ust.  ros.). 

§2. 

Przedsiębiorstwa  handlowe  i  przemysłov/c,  wy-- 
mienioue  w  ait.  juo  ust.  ro.s.,  iuUziez  oaooisie  zaję- 

cia przemysłowe,  zanczoiie  w  art.  O  ustawy  z  auia 

0  lipca  r.,  uo  kateg.  ii  i  iii,  jak  również  wymie» 
nieiu  w  ustępie  2  art.  lo  lejze  ustawy,  ajenci,  zaii* 
czeni  uo~ivaLeg.  i  V  osobistycli  zajęc  przemysiowycii, 

opiacają  pouacek  przeinysiowy  zasaaniczy  i  dotlat' 
kowy. 

bainodzieixie  wohie  zajęcia  zawodowe,  wyliczone 

w  ustępie  ̂   w  art.  iO  ustawy  z  ó  iipca  1920  r.,  nic 
opłacają  zasadniczego  podatku  przemysłowego,  lecz 
tylko  pouiegają  dotlatkowemu  podatkowi  przemy 
slowemu,  w  postaci  procentowego  podatku  od  zysku. 

Wydawcy  pism  perjodycznyclt  opłacają  zasadni= 
czy  i  dodatkowy  podatek  przemysłowy,  o  ile  wy 

dawnictwo  nie  podpada  pod  wyjątKowe  postanowię^ 
nie  art.  2  noweli  z  dnia  9  stycznia  i9ió  r.,  to  zn.,  o  ile 
wydawca  me  jest  równocześnie  wyłącznym  autoren. 
pisma  perjodycznego,  w  którym  to  wypadku  podlega, 

w  mysi  ustępu  l  art.  10  ustawy  z  6  lipca  iy2l>  r.,  tyi= 
ko  dodatkowemu  podatkowi  przemysłowemu. 

§  3. 

Przy  zastosowaniu  art,  9  ustawy  z  6  lipca  1920  r., 
naieży  w  sprawie  przedsiębiorstw  uwolnionych  od 
opłacania  podatku  przemysłowego,  przestrzegać  na= 
stępujących  przepisów: 

§  4. 

Do  zakładów  naukowych,  podlegających  uwol» 
niemu  od  podatku  przemysłowego  (ustęp  j  art.  9),  za= 
liczą  się  również  wszelkie  szkoły,  pensjonaty,  miesz* 
kama  dla  uczniów  i  inne  zakłady,  utrzymywane 
w  cciacń  wycnowawczycn  i  nauko,v/ych,  warsztaty 
zas  szkolne,  utrzymywane  przez  osoby  prywatne,  nie 

jako  zakiauy  nauKowe  luo  szkoły,  lecz  w  celacii  han* 
dlowych,  podlegają  podatkowi  przemysłowemu,  na 

zasadach  ogolnycn,  jak  zakłady  rzemieślnicze  —  po= 
dług  ilości  robotników,  do  Których  zaliczają  się  za= 
równo  majstrowie,  jak  i  uczniowie  (^rt.  421  ros.  Uśta= 
wy)-  ,  ,  ; 

Od  podatku  przemysłowego  uwolnione  są  wszel* 
kiego  rodzaju  wystawy,  dozwolone  podług  ustano= 
wionycłi  przepisów,  chociażby  na  tych  wystawach 

dopuszczoną  była  sprzedaż  wystawionych  przedmio= 
tów;  urządzane  zaś  przez  osoby  prywatne  na  tery- 
torjum  wystawy  zakłady  handlowe  i  przemysłowe 
podlegają  podatkowi  przemysłowemu,  na  ogólnych 
zasadach. 

§  5. 
Z  ulgi,  zawartej  w  ustępie  6  art.  9  ustawy,  ko« 

rzystają  jedynie  właściciele  i  dzierżawcy  majątków 
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i  gruntów,  albo  właściciele  lasów,  lecz  w  żadnym  ra» 
zie  nie  przedsiębiorcy,  skupujący  produkty  rolnicze 
i  produkty  surowe  gospodarstwa  wiejskiego,  ani  też 

przemysłowcy  leśni,  zajmujący  się  cięciem  na  wy= 
rąb  cudzych  lasów,  ani  handlujący  bydłem  oraz  inne 

osoby,  zajmujące  się  w  celu  zarobku  skupem  i  od= 
sprzedażą  przedmiotów  gospodarstwa  wiejskiego  lub 
leśnego,  chociażby  nie  utrzymywały  w  tym  celu  od= 
dzielnych  składów,  zagonów  na  bydło  i  t.  p.  zakła= 
dów  handlowych  lub  przemysłowych. 

§6. Wszelkie  antrepryzy  i  dostawy,  o  ile  w  każdym 
poszczególnym  wypadku  nie  przekraczają  sumy  1000 
marek  (art.  9  ustęp  11  ustawy)  uwolnione  są  od  opła= 
cania  podatku  przemysłowego.  Od  nabywania  osob= 
nych  świadectw  przemysłowych  uwolnione  są  te  an= 
trepryzy  i  dostawy,  które  wykony  wuj  ą  osoby,  wy= 
mienione  w  art.  415  ros.  ustawy. 

§  7. 
Za  pokoje  umeblowane,  wymienione  w  ustępie 

13  art.  9  ustawy  uważa  się  nietylko  takie  zakłady, 
które  charakterem  swoim  zbliżone  są  do  hotelów, 
zajazdów,  oberży,  domów  zajezdnych  lub  innych 
podobnych  zakładów,  utrzymywanych  jako  przedsię* 

■  biorstwa,  lecz  również  wszelkie  pokoje  umeblowa* 
I    ne,  odpłatnie  odnajmowane  sublokatorom  w  celach 

'  zarobkowych. 
Odnajmowanie  pokojów  ze  stołowaniem  i  sprze* 

dążą  trunków  podlega  w  każdym  razie  podatkowi 
pizemysłowemu  na  zasadach  ogólnych. 

§8. 
Pomieszczenie  składowe,  przeznaczone  do  cza» 

sowego  przechowywania  towarów  i  materiałów  za^ 
kupionych  dla  własnych  zakładów  handlowych 
i  przemysłowych,  aż  do  wysiania  tych  towarów 
i  materjałów  do  wspomnianych  zakładów,  wolne  są 
od  podatku  przemysłowego,  o  ile  w  tych  pomiesz? 
czeniach  nie  odbywa  się  sprzedaż  czasowo  przecho* 
wywanych  towarów. 

Wolne  są  również  od  podatku  przemysłowego 
pomieszczenia  składowe,  utrzymywane  przez  przed« 
siębiorstwa  przemysłowe  (ustęp  14  art.  9  ustawy) 
wyłącznie  w  celu  czasowego  przechowywania  ma» 
szyn  zapasowych,  narzędzi,  surowców,  paliwa,  wyj 
robów  własnych,  lub  też  w  celu  wydawania  zapasów 
żywności  i  niezbędnej  odzieży  swoim  robotnikom 
za  ustanowioną  w  należyty  sposób  opłatą. 

§9. Sprzedaż  hurtowa  towarów  własnego  wyrobu 
jest  wolna  od  podatku  przemysłowego: 

a)  na  wszystkich  giełdach, 

b)  z  własnego  zakładu  przemysłowego,  albo  ze 
znajdującego  się  przy  nim  lub  w  obrębie  tej 
miejscowości,  gdzie  zakład  jest  urządzony, 
jednego  kantoru,  lub  jednego  zakładu  han» 
dlowego  (ustęp  15  art.  9  ustawy);  kantory 
zaś  i  inne  zakłady  handlowe,  urządzone  przez 
przedsiębiorstwa  w  innych  miejscowościach, 
chociażby  w  celu  sprzedaży  swoich  własnych 
wyrobów  podlegają  opodatkowaniu,  zgodnie 
z  art.  419  ust.  ros.,  na  zasadach  ogólnych, 
godlug  rodzaju  prowadzonego  handlu. 

§  10. 

Od  podatku  przemysłowego  uwolnione  są  war* 
sztaty,  utrzymywane  przez  koleje  żelazne,  wyłącznie 
dla  potrzeb  przebudowy  i  eksploatacji  tych  kolei, 
tudzież  pomieszczenia  składowe,  utrzymywane  przez 
przedsiębiorstwa  kolejowe,  żeglugowe  i  przez  wszcl* 
kiego  rodzaju  przedsiębiorstwa  przewozowe,  wresz* 
cie  należące  do  osób  prywatnych -składy,  utrzymy* 
wane  przy  wyżej  wymienionych  przedsiębiorstwach 
w  celu  czasowego  w  nich  przechowywania  przewo* 
żonych  ładunków.  Wszystkie  inne  utrzymywane 
przez  powyższe  przedsiębiorstwa  lub  przy  tych 
przedsiębiorstwach  przez  osoby  prywatne  zakłady 
handlowe  i  przemysłowe,  jak  naprzykład  bufety  na 
stacjach,  elewatory,  prowadzenie  handlu  zbożem  itp., 
podlegają  podatkowi  przemysłowemu  na  zasadach 
ogólnych. 

Składy,  utrzymywane  przez  osoby  prywatne 
w  celu  czasowego  przechowywania  przeznaczonych 
do  wysyłania  ładunków  (ustęp  18  art.  9  ustawy),  wol» 
ne  są  od  podatku  przemysłowego  jedynie  w  takim 
razie,  jeżeli  są  urządzone  przy  przedsiębiorstwach 
kolei  żelaznych,  żeglugi  i  innych  przedsiębiorstwach 
przewozowych,  a  me  oddzielnie  od  nich. 

§  11. 

Przy  zaliczeniu  przedsiębiorstw  handlowych 
i  przemysłowych  do  pewnej  kategorji  celem  ozna» 
czenia  wysokości  zasadniczego  podatku  przemysło= 
wego,  ma  zastosowanie  kiasytikacja  przedsiębiorstw 
handlowych  i  przemysłowych,  zawarta  w  dziale  II 
i  ill  dodatku  do  art.  jb6  ros.  ustawy,  z  uwzględnię* 
niem  noweli  do  tej  ustawy  z  dnia  4  października 
1914  r.  (Nr.  308  Zbioru  Fraw  i  Rozporządzeń  z  ro* 
ku  1914)  oraz  noweli  z  dnia  9  stycznia  1915  r. 
(Nr.  19  Zbioru  . praw  i  rozporządzeń  z  roku  1915) 
i  art.  10  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.,  przyczem 
uwzględnić  należy  postanowienia  art.  4  tejże  ustawy 
co  GO  sposobu  przeliczania  oznaczonej  w  tej  kia&yti* 
kacji  waluty  rublowej,  miar  i  wag  oraz  art.  3  tejże 
ustawy  co  do  podziału  miejscowości  na  klasy. 

Przepis  art.  448  ust.  lOs.,  tudzież  dodatku  do  te» 
go  artykułu  należy  stosować  wyjątkowo  w  tych 
wypadkacń,  gdy  na  podstawie  znamion  zewnętrznych 
wysokość  zasadniczego  poaatku  przemysłowego  mc 
może  oyć  prawiuiowo  OKresiona.  O  iieoy  przy  za» 
stosowaniu  poYi^yzszego  przepisu  kwota  poaatku 
wskutek  podwyższenia  stawek  podatkowych  ustawą 
z  dnia  O  ńpca  ly^o  r.  byia  w  stosunku  do  ustalonego 
zysku  nadmiernie  wysoką,  ma  Urząd  skarbowy  na 
żądanie  płatnika  przed  ściągnięciem  przypadającej 
należności  przedstawić  sprawę  Izbie  skarDowej  do 
decyzji,  izba  skarbowa  może  w  uzasadnionych  wy» 
padkach  zaliczyć  przedsiębiorstwa  handlowe  1  do  111 
i  przemysłowe  1  do  Vii  do  bezpośrednio  niższej  ka= 
tegorji. 

W  analogiczny  sposób  należy  postąpić  w  wypad- 
kach  przeciążenia  podatkowego  antrepryz  i  dostaw 
wskutek  zastosowania  postanowienia  art.  4  ust.  1  d) 
noweli  z  9  stycznia  19i5  r. 

§  12. 

Przedsiębiorstwa,  które  dotychczas  nie  były  za* 
liczone,  względnie  na  zasadzie  art.  371  i  372  ros. 

ustawy  były  wolne  od  oplacania  podatku  przemysło' 
vego,  a  obecnie  nie  weszły  do  spisu  przedsiębiorstw 
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uwolnionych  od  podatku  na  iiasadzie  art.  9  ustawy 
2  O  iipca  1920  r.  zalicza  si<j  w  sposób  następujący: 

1)  zakłady  hygjeniczne  i  lecznicze  oraz  zdroje 
naturalnych  wód  mineralnych  zalicza  się  do 
przedsiębiorstw  handlowych  II  kategorji, 

3)  instytucje  kredytowe  z  wyjątkiem  wymienio- 
nych niżej  w  ustępie  3  z  kapitałem  zakiado= 

wym  do  lUU.OUU  Mk..  zalicza  się  do  przedsię= 
biorstw   handlowych   111   kategorji  (nowela 

z  9  stycznia  1915  r.  Nr.  19  Zb.  pr,  i  rozp.  z  ro= 
ku  1913), 

3)  przeasięoiorstwa  ubezpieczeniowe  i  stowarzy 
szenia  wspoidzieicze  (spożywcze;  kredytowe 

1  t.  p.)  oraz  kasy  pożyczkowo=oszczędnościo= 
we  zalicza  się: 

a)  z  kapitałem  zakładowym  ponad  400,000  Mk. 
do  kategorji  I, 

b>  z  kapuaiem  zakładowym  ponad  100,000  do 
40U,UU0  Mk.  do  kategorji  li, 

c)  z  kapitaiein  zakładowym  ponad  20,000  do 
lOU.uuu  Mk.  do  kategorji  111, 

d)  z  kapitałem  zakładowym  do  20,000  Mk.  do 

Kategorji  lV'  przedsiębiorstw  handlowych; 
4)  Utrzymywanie  pokojów  umeblowanych  bez 

stołowania  i  bez  sprzedaży  trunków,  jeżeli 
iiość  odnajmowanych  pokojów  wynosi  ponad 
2  do  6  zalicza  się  do  przedsiębiorstw  handle 
wych  IV  kategorji, 

5)  domy  noclegowe  zalicza  się  do  przedsiębiorstw 
handlowych  IV  kategorji, 

6)  prywatne  bibljoteki  i  czytelnie  prowadzone 
w  celach  zysku  zalicza  się  do  przedsiębiorstw 

harialo\%'>"Ch  iV  kategorji,  a  jeżeli  obrót  rocz- 
ny przekracza  130,000  /nk.  do  przedsiębiorstw 

handlowych  111  kategorji, 
7)  prowadzone  przez  osoby  prywatne  zakłady 

naukowe  wszelkiego  rodzaju  zalicza  się  do  III 
kategorji  przedsiębiorstw  handlowych, 

8)  prowadzone  przez  osoby  prywatne  przedsię' 
biorstwa  teatralne  zalicza  się  do  przedsię= 
biortsw  handlowych  1,  11  lub  111  kategorji  sto= 
sownie  do  znamion  zawartych  w  ustępach  a), 
h),  c)  art.  1  noweli  z  dnia  9  stycznia  1915  r. 
(Zb.  Praw  i  rozp.  z  roku  1915), 

9)  przedsiębiorstwa  państwowych  kolei  źelaz* 
nych  zalicza  się  do  1  kategorji  przedsiębiorstw 
przemysłowych, 

10)  przedsiębiorstwa  wykonywania  zdjęć  fotogra* 
ficznych  dla  kinematografów  zalicza  się  do 
przedsiębiorstw  przemysłowych  111  kategorji, 

11)  do  kategorji  VIII  przedsiębiorstw  przemysło* 
wych  zalicza  się  również  te  przedsiębiorstwa 
wymienione  w  ustępie  1  tej  kategorji  wedle 

ros.  ustawy,  które  zatrudniają  chociażby  jed» 
nego  najemnego  robotnika, 

12)  ruchome  przedsiębiorstwa  kinematograficzne 
opłacają  świadectwa  przemysłowe  w  cenie 
500  mk., 

13)  prowadzone  zawodowo  ogrodnictwo  i  sadow= 
nictwo  zalicza  się  do  tej  kategorji  przedsię= 
biorstw  przemysłowych,  jaka  odpowiada  ilo* 
ści  zatrudnionych  w  przedsiębiorstwie  robot? 
ników,  dzierżawę  sadów  należy  traktować  ja' 
ko  skup  zawodowy  w  celu  odsprzedaży,  przy= 
czem  czynsz  dzierżawny  stanowi  cenę  skupu 
owoców, 

14)  utrzymywane  w  celach  handlowych  magle 
i  maszyny  do  czesania  wełny  jako  z  charak= 
teru  prowadzenia  najwięcej  zbliżone  są  do 
przedsiębiorstw  wymienionych  w  klasyf.  II 
kategorji  IV  ustęp  9,  zahcza  się  do  IV  kate» 
gorji  przedsiębiorstw  handlowych,  przyczem 
w  myśl  art.  409  ros.  ust.  świadectwo  przemy 
siowe  należy  wykupić  nie  na  każdą  maszynę 
z  osobna,  lecz  tylko  na  zakład,  w  którym  się 
te  maszyny  znajdują, 

15)  biura  porad  prawnych  i  pisania  podań  zalicza 
się  do  przedsiębiorstw  wymienionych  w  klasy= 
fikacji  U  kategorji  II  ustęp  8. 

§  13. O  ile  przedsiębiorstwa,  wchodzące  obecnie  w  obo* 
wiązek  podatkowy  wskutek  ograniczenia  uwolnień, 
lub  też  nowopowstałe  przedsiębiorstwa  nie  mogą  być 
zaliczone  do  pewnej  kategorji  przedsiębiorstw  na 
podstawie  znamion  zawartych  w  ustav/ach  wymienio= 
nych  w  §  11  niniejszej  instrukcji  oraz  na  podstawie 
postanowień  tejże  instrukcji,  mają  Urzędy  skarbo= 
we  podatków  i  opłat  skarbowych  każdy  taki  wypa" 
dek  przedstawić  szczegółowo  za  pośrednictwem  Izby 
skarbowej  Ministerstwu  Skarbu  do  decyzji. 

§  14. 

Zawarte  w  art.  8  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 
uchylenie  poboru  wszelkich  dodatków  państwowych 
do  zasadniczego  podatku  przemysłowego  odnosi  się 
w  szczególności  do  poboru  państwowego  dodatku 
kwaterunkowego  i  na  utrzymanie  sądów  gminnych 
(art.  351  i  533  ros.  ust.)  następnie  dodatku  państwo* 

wego  drogowego,  zawartego  w  dziale  Ul  zatwierdzo= 
nej  opinji  Rady  Państwa  do  ustawy  z  8  czerwca  1898, 
tudzież  do  dodatków  w  postaci  podwyżek  zasadni= 
czego  podatku  przemysłowego  zawartych  w  noweli 
z  dnia  4  października  1914  roku  (Nr.  308  Zb.  praw 
i  rozp.  z  r.  1914). 

DZIAŁ  II. 

Urzędy  i  Komisje  do  spraw  podatku  przemysłoweg< 

(Art.  374  —  408  ros.  ust.). 

§15. 

Z  ustanowionych  w  dziale  II  ros.  ustawy  „o 

urzędach  do  spraw  państwowego  podatku  przemysło= 

wego"  specjalnych  urzędów,  konJsji  i  organów  do 
spraw  państwowego  podatku  przemysłowego,  dzia= 
łają  obecnie  na  odstawie  ustawy  o  organizacji  władz 
i  urzędów  skarbowych  z  dnia  31  lipca  1919  r.  (Dz.  ust. 

Nr.  65)  oraz  art.  14  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  wła* 
dze  i  organa  wymienione  w  paragrafach  17  do  33  ni* 
niejszej  instrukcji,  a  to  wedle  określonych  w  tychże 
paragrafach  norm. 

§  16. 

Ogólny  zarząd  sprawami,  dotyczącemi  państwo* 
wego  podatku  przemysłowego  rozstrzyganie  zażaleń 
na  decyzje  komisji  okręgowych  (art.  33  część  2  usta* 
wy  z  dnia  6  lipca  1920  r.)  oraz  piecza  nad  ścisłem 
i  jednolitem  wykonywaniem  przepisów  wreszcie  roz= 
strzyganie  kwestji  spornych  co  do  stosowania  tych 
przepisów,  należy  do  Ministerstwa  Skarbu.  < 
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§  17. Do  obowiązków  i  kompetencji  Izb  skarbowych 

należy  ogólne  zawiadywanie  na  obszarze  Izby  spra= 
wami  państYi^owego  podatku  przemysłowego,  a  w 
szci-ególności: 

1 )  czuwanie  nad  ścisiem  wykonaniem  wszystkich 
ustaw  i  rozporządzeń,  dotyczących  tego  po= 
datku; 

2)  stały  ogólny  nadzór  nad  prawidłowem  obłożes 
mem  płatników  podatkiem  przemysłowym 
i  nad  terminowym  wpływem  tego  podatku  do 
kas  skarbowych; 

3)  nadzór  nad  celowcm  zaopatrzeniem  podwIad= 
nych  kas  skarbowych  w  dostateczną  ilość 
blankietów  świadectw  przemysłowych  i  bez? 
płatnych  biletów  przemysłowych; 

4)  określanie  terminu  ukończenia  sprawdzania 
przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysłowych 
oraz  osobistych  zajęć  przemysłowych; 

5)  zarządzanie  wydawania  duplikatów  zagubio= 
nycń  świadectw  przemysłowych; 

6)  czuwanie  nad  prawidłowem  tworzeniem  ko= 
misji  miejscowych  do  spraw  podatku  przemy= 
słcwego,  oraz  inicjatywa  w  tworzeniu  komisji 
okręgowych,  przygotowywanie  spraw  na  ich 
posiedzenia,  prowadzenie  biurowości  komisji 
i  wykonywanie  ich  decyzji; 

7)  wzywanie  przedsiębiorstw  sprawozdawczych, 
za  pośrednictwem  właściwych  Urzędów  skar= 
bowych,  do  składania  bilansów  i  rocznych 
sprawozdań,  sprawdzanie  tychże,  jak  również 
obliczeń  podatku  od  kapitału  i  od  czystego 
zysku  dokonanych  przez  te  przedsiębiorstwa, 
wreszcie  nakiadanie  na  nie  grzywien  za  prze= 
kroczenia  przepisów  o  dodatkowym  podatku 
przemysłowym. 

§  18. 
Do  Urzędów  skarbowych  podatków  i  opłat  skar= 

bowych  należy: 
1)  czuwanie  nad  terminowem  i  prawidłowem  wy= 

kupyAvaniem  świadectw  przemysłowych; 
2)  prowadzenie  szczegółowego  rejestru  przedsię= 

biorstw  handlowych  i  przemysłowych,  oraz 

osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodziel= 
nych  wolnycii  zajęć  zawodowych; 

3)  zaznaczanie  na  świadectwach  przemysłowych 
zaszłych  w  przedsiębiorstwach  zmian; 

4)  sprawdzanie  na  miejscu  przez  Naczelnika 

Urzędu  skarbow^ego,  względnie  przez  deiego= 
wanych  przezeń  urzędnitiów,  przedsiębiorstw 
handlowych  i  przemysłowych  oraz  osobistych 
zajęć  przemysłowych; 

5)  sporządzanie  protokółów  i  stwierdzanie  przc= 
kroczeń  przeciwko  przepisom  ustawy,  tudzież 

sekwestrowanie  tow^arów  w  wypadku,  prze= 
widzianym  v/  art.  454  ustawy  rosyjskiej; 

6)  wymierzanie  za  przekroczenia  przepisów  o  za= 
sadniczym  podatku  przemysłowym  grzywien, 
przewidzianych  w  przepisach  ustawy,  sporzą= 
dzanie  odpowiednich  karnych  decyzji  pisem= 
nych  i  doręczanie  odpisów  tych  decyzji  płat= 
nikom; 

7)  przyjmowanie  skarg  na  decyzje  Urzędu  i  prze= 
syłanie  ich  wraz  z  protokółami  i  zaskarżone^ 
mi  decyzjami,  tudzież  z  niezbędnemi  objaś= 

nianiami  za  pośrednictwem  Izby  Skarbowej, 

okręgow^ej  Komisji  do  spraw  podatku  prze« 
myślowego, 

8)  inicjatywa  w  tworzeniu  miejscowych  komisji 
do  spraw  podatku  przemysłowego; 

9)  z  polecenia  Izby  Skarbowej  wzywanie  przed- 
się  biorstw  sprawozdawczych  do  składania  bi' 
lansów  i  rocznych  sprawozdań,  przesyłanie 
ich  Izbie  skarbowej,  doręczanie  przedsiębior= 

stwom  sprawozdawczym  nakazów  płatni'^ 
czych,  a  miejscowym  kasom  skarbowym  rejc= 
strów  poborowych,  otrzymanych  od  Izby 
skarbowej,  przyjmov/anie  odwołań  od  tychże 

przedsiębiorstw  i  przesyłanie  ich  Izbie  skar= 

bowej.  • 

§  19. 

Do  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku  dla 
przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do  składania  spra= 
wozdań  publicznych,  tudzież  od  zysków  i  zarobków, 
osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodzielnych 
wolnych  zajęć  zawodowych,  powołane  są  komisje 
miejscowe  do  spraw  podatku  przemysłowego  (art. 
14  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.). 

Komisje  te  tworzą  się  przy  każdym  Urzędzie 
skarbowym  podatków  i,  opłat  skarbowych  dla  całego 
-okręgu  oznaczonego  urzędu. 

Komisje  składają  się  z  przewodniczącego,  któ= 
rym  jest  Naczelnik  Urzędu  podatków  i  opłat  skar» 
bo^vych  lub  jego  zastępca  i  z  6  członków  powołanych 
z  grona  płatników  procentowego  podatku  od  zysku. 

Dwóch  członków  wybierają  Sejmiki  powiatowe, 
dwóch  reprezentacje  miast  w  siedzibie  komisji, 
dwóch  zaś  członków  mianuje  Dyrektor  właściwej 

Izby  skarbowej  na  wniosek  przewodniczącego  ko= 
misji. 

§20. 

W  okręgach  wyłącznie  miejskich,  z  6=ciu  człon= 
ków  Komisji  czterech  członków  wybierają  Rady 
miejskie,  dwóch  zaś  mianuje,  jak  wyżej  Dy« 
rektor  właściwej  Izby  skarbowej;  przyczem  wybory 
i  mianowania  należy  przeprowadzić,  o  ile  można  w 
ten  sposób,  by  w  skład  komisji  każdego  okręgu 
wchodzili  płatnicy  procentowego  podatku  od  zysku 
z  tegoż  okręgu. 

§  21. Komisje  okręgowe  do  spraw  podatku  przemysło= 
wego  tworzą  się  przy  każdej  Izbie  skarbowej  na 
okrąg  tej  Izby. 

Komisje  te  są  instancjami  apelacyjnemi  do  wszel- 
kich spraw  zasadniczego  i  dodatkowego  podatku 

przemysłowego. 

§22. 

Wymienione  w  poprzednim  paragrafie  komisje 
składają  się  z  przewodniczącego,  którym  jest  Dy 
rektor  właściwej  Izby  skarbowej  łub  jego  zastępca, 
z  trzech  urzędników  tejże  Izby,  mianowanych  przez 
Ministra  Skarbu  na  wniosek  Dyrektora  Izby  skarbo= 
wej  i  z  czterech  członków,  powołanych  z  grona  płat« 
ników  podatku;  po  jednym  z  tych  członków  wybie= 
rają  Rady  wojewódzkie  i  miejskie  w  siedzibie  komi= 
sji,  dwóch  zaś  mianuje  Minister  Skarbu  na  wniosek 

Dyrektora  Izby  skarbowej;  przyczem  jeden  z  człon= 
ków  powołanych  z  grona  płatników  podatku  powi- 

nien być  zastępcą  lub  członkiem  zarządu  przedsię* 
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Mi»^5— 6. 
biorstwa  obowiązanego  do  składania  sprawozdań 
publicznyck. 

§  2a Dla  każdego  z  członków  komisji  miejscowych 
i  okręgowych  należy  powołać  w  sposób  oznaczony 
w  poprzednich  paragralach  po  jednym  zastępcy. 

Na  czionków  komisji  rnogą  być  powołane  jedy= 
nic  osoby,  Korzystające  z  pelni  praw  cywilnych,  a  li= 
czącc  me  mniej,  niż  z5  lat  wieku. 

Przy  wyborach  i  mianowaniu  czionków  komisji 
należy  uważać,  by  reprezentowane  byiy,  o  ile  można, 
handel,  przemysi,  osobiste  zaj<jcia  przemysłowe  i  sa« 
modzieinc  wolne  zajęcia  zawodowe. 

§  25. Celem  utworzenia  komisji  mają  Dyrektorowie 
Izb  skarbowych,  względnie  Naczemicy  Urzędów 
skarbowych  wezwać  pisemnie  wymienione  w  po= 
przednich  paiagraiach  mstytucje  do  przeprowadzenia 
w  oznaczonym  terminie  wyborów  czionKow  komisji 
okręgowej,  względnie  miejscowych  i  ich  zastępców 

l:'o  nadesłaniu  list  wyoranych  czionków  komisji 
i  ich  zastępców  należy  uskutecznić  w  przepisanym 
trybie  nominację  resziy  czioukow  i  ich  zastępców. 

O  iie  bejmiki  powiatowe,  Kady  miejskie,  wzgięd= 
nie  wojewódzkie,  me  przeprowadzą  w  wyznaczonym 
terminie  .wyborów  iub  wybiorą  mniejszą  od  przepisa= 
nej  ilość  członków  komisji  i  ich  zastępców,  wóv,'czas 
wiadze  skarbowe  powoiają  same  brakujących  czlon» 
ków  i  ich  zastępców  w  myśl  przepisów  zawartych 
w  poprzednicn  paragrafach,  a  w  szczególności  Mini- 

ster bkarbu  zamianuje  brakujących  czionków  i  ich 

zastępców  do  komisji  okręgowych  na  wniosek  prze-= 
wodniczących  tych  komisji  —  Dyrektor  zaś  wlaści= 
wej  Izby  skarbowej  do  komisji  miejscowych  na 
wnioski  przewodniczącycn  komisji  miejscowych. 

§  26. Przewodniczący  zwoiuje  komisję,  kieruje  jej 

czynnościami,  wykonywa  jej  uchwaiy  i  jest  odpo= 
wiedzialny  za  należyte  zastosowanie  oboy/iązują^ 
cych  przepisów. 

W  razie  czasowej  przeszkody  w  pełnieniu  przez 
przewodniczącego  obowiązków,  przewodnictwo  obej« 
muje  jego  zastępca,  który  jednocześnie  wchodzi 
w  prawa  i  obowiązki  przewodniczącego. 

§  27. O  ikażdem  posiedzeniu  komisji  przewodniczący 
zawiadamia  pisemnie  wszystkich  członków  komisji. 

W  miejsce  członków  nie  mogących  przybyć  na 
posiedzenie,  należy  zaprosić  ich  zastępców. 

Zastępcy  zaproszeni  wstępują  w  prawa  i  obo= 
wiązki  członków  Komisji. 

§  28. Od  członków  komisji  nie  będących  urzędnikami 
państwowymi,  przewodniczący  odbiera  na  wstępie 
ich  urzędowania  przyrzeczenie,  że  przy  rozprawach 
komisji  będą  postępować  według  najlepszej  wiedzy 
i  sumienia  i  że  zachowują  w  ścisłej  tąjemnicy  wszyst= 
kie  przedstawiane  w  komisji  wiadomości,  dotyczą- 

ce stosunków  majątkowych,  obrotów  i  zyskó.w  płat* 
alków. 

Przy  tej  sposobności  należy  zwrócić  uwagę  człon» 
ków  komisji  na  postanowienia  karne  za  niedotrzy* 
manie  tajemnicy,  zawarte  w  art.  546  kodeksu  karne» 

go  obowiązującego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyj  = skiego. 

§  29. 

Do  ważności  uchwał  komisji  potrzeba,  oprócz 
przewodniczącego  obecności  przynajmniej  połowy 
członków. 

Jeżeli  na  pierwsze  posiedzenie  nie  stawi  się 
zdolna  do  powzięcia  uchwały  ilość  członków,  wów- 

czas wyznacza  się  drugie  posiedzenie  z  zastrzeżeniem, 
że  na  tem  drugiem  posiedzeniu  zapadną  prawomoc= 
nie  uchwały  bez  względu  na  ilość  obecnych. 

Gdyby  na  drugie  posiedzenie  komisji  miejsco- 
wej nie  przybyło  przynajmniej  dwóch  członków, 

względnie  ich  zastępców,  wówczas  przewodniczący 

powołuje  takąż  ilość  z  grona  płatników  procentowe- 
go podatku  od  zysku. 

S  30. 

Uchwały  w  komisjach  zapadają  bezwzględną 
większością  głosów  obecnych  członków. 

Przewodniczący  glosuje  tylko  w  razie  równości 
głosów.  .  w     )  _  j 

Jeżeli  przy  glosowaniu  nad  wysokością  pewnej 
cyfry  nie  można  osiągnąć  bezwzględnej  większości 

głosów,  to  należy  głosy  za  cyirą  najiiiekorzystniej= 
szą  dla  podatnika  doliczać  tak  długo  do  głosów  za 
cyirą  najbliższą  dla  podatnika  korzystniejszą,  aż  nią 
okaże  większość. 

§  31, 

Z  każdego  posiedzenia  komisji  powinien  być  spo- 
rządzony protokół,  który  podpisują  przewodniczący 

lub  jego  zastępca  i  przynajmniej  dwóch  z  obecnych 
na  posiedzeniu  członków  komisji  lub  ich  zastępców. 

i  32. 

Przewodniczący  oraz  członkowie  komisji  lub  ich 

zastępcy  nie  mogą  brać  udziału  w  posiedzeniach  pod- 
czas obrad  nad  opodatkowaniem  przedsiębiorstw 

handlowych  i  przemysłowych,  oraz  osobistych  zajęć 

przemysłowych  i  samodzielnych  wolnych  zajęć  za* 
wodowych  wykonywanych:  a)  osobiście  przez  nich 

samych,  b)  przez  ich  małżonki  i  krewnych,  albo  po- 
winowatych w  linji  wstępnej  lub  zstępnej  i  do  trze= 

ciego  stopnia  linji  bocznej,  c)  przez  osoby  znajdu- 
jące się  w  ich  opiece,  d)  przez  towarzystwa,  spółki 

i  osoby  prywatne,  o  ile  biorą  udział  w  administracji 
ich  interesami  iub  o  ile  są  ich  pełnomocnikami  sami 
członkowie  komisji  osobiście,  albo  ktokolwiek  z  wy- 

mienionych wyżej  krewnych  lub  powinowatych. 
Przewodniczący  w  podobnym  wypadku  oddaje 

przewodnictwo  swemu  zastępcy. 

W  razie  stosowania  przepisów  niniejszego  para- 
grafu okoliczność  tę  należy  uwidocznić  w  protokóle 

posiedzenia. 

§  33. 

Rozpoznawanie  spraw  w  komisji  okręgowej  ma 

odbywać  się  jawnie  w  myśl  postanowień  art.  543 
ustawy  ros.  oraz  art.  14  cz^ść  dru^a  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1929  r. 
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Przewodniczący  komisji  okręgowej  zawczasu 

przesyła  płatnikowi,  za  pokwitowaniem  odbioru  pi= 
semne  zawiadomienie  o  dniu  rozpoznawania  jego 
sprawy. 

Płatnik  iub  jego  zastępca  prawny  może  być  obec^ 
nyra  w  czasie  referowania  jego  sprawy  oraz  ma  pra* 
wo  do  składania  pisemnycłi  lub  ustnycłi  wyjaśnień. 

Nieobecność  płatnika  lub  jego  zastępcy  nie 
wstrzymuje  rozpoznawania  sprawy  tylko  w  takim 
wypadku,  gdy  otrzymane  pokwitowanie  z  odbioru 
świadczy,  że  zawiadomienie  zostało  doręczone  w  ter= 
minie  wystarczającym  na  stawienie  się  płatnika 
w  miejscu  urzędowania  komisji. 

Jeżeli  w  dniu  posiedzenia  komisji  nie  otrzyma= 
no  pokwitowania  z  odbioru  i  o  ile  sam  płatnik  lub 
jego  zastępca  nie  stawi  się  na  posiedzenie  komisji, 
sprawa  winna  być  zdjęta  z  porządku  dziennego  pO' 
sdedzenia. 

Jeżeli  z  otrzymanego  w  następstwie  pokwitowa= 
nia  wyjaśni,  że  zawiadomienie  o  posiedzeniu  komisji 
zostało  doręczone  płatnikowi  we  właściwym  czasie, 
to  odwołanie  takiego  płatnika  należy  rozpatrzeć  na 
najbliższem  posiedzeniu  komisji  nie  zawiadamiając 
go  ponownie  o  dniu  tego  posiedzenia.  O  ile  zaś  się 
wyjaśni,  że  płatnik  nie  otrzymał  zawiadomienia  o 
posiedzeniu  we  właściwym  czasie,  wyznacza  się  no= 
we  posiedzenie  komisji,  o  którem  płatnik  winien 
być  powtórnie  powiadomiony  w  trybie  przepisanym. 

DZIAŁ  III. 

Zasadniczy  podatek  przemysłowy. 

(art.  368  z  dodatkiem  do  tego  artykułu  i  art.  409 
do  459  ros.  ust.). 

§  34. 
Zasadniczy  podatek  przemysłowy  opłaca  się 

przez  wykupienie  należytego  świadectwa  przemysło= 
wego  na  każdy  poszczególny  zakład  handlowy  lub 
przemysłowy,  pomieszczenie  składowe,  na  każdy 
statek  oraz  na  każdy  poszczególny  przemysł  lub  po» 
szczególne  osobiste  zajęcie  przemysłowe,  podlega* 
jące  temu  podatkowi  (art.  409  ust.  ros.). 

Świadectwo  przemysłowe  daje  prawo  osobie  lub 
kilku  osobom  posiadającym  jeden  i  ten  sam  zakład 
lub  przedsiębiorstwo  (współwłaścicielom),  jak  rów 
nież  towarzystwu,  spółce  handlowej  lub  przemysło- 

wej, albo  instytucji,  na  których  imię  wykupione  zo= 
stało  świadectwo,  utrzymywać  ten  tylko  zakład  han= 
dlowy  lub  przemysłowy,  pomieszczenie  składowe, 
statek,  oraz  prowadzić  to  tylko  przedsiębiorstwo  lub 
zajęcie  przemysłowe,  jakie  wskazane  są  w  świadec» 
twie  (art.  430  ust.  ros.). 

§36. Jeżeli  w  jednym  i  tym  samym  zakładzie  handle 
wym  lub  przemysłowym,  albo  przez  jedną  i  tę  samą 
osobę  prowadzi  się  kilka  oddzielnych  przedsię= 
biorstw,  dla  których  ustanowione  są  różne  znamiona 
i  normy  zasadniczego  podatku  przemysłowego,  to  na 
każde  z  tych  przedsiębiorstw  powinno  być  wykupio= 

ne  oddzielne'  świadectwo  przemysłowe,  chociażby zakład  należał  do  jednej  i  tej  samej  osoby  i  byl 

utrzymywany  w  jednem  i  t*m  samem  pomi«s«e«emiu 
(art.  422  ust.  ros.). 

§  37. 

Świadectwo  przemysłowe  wyższej  katcgorji  daje 

prawo  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa  tego  same= 
go  rodzaju  niższej  kategorji  (art.  429  ust.  ros.). 

Opodatkowanie  przedsiębiorstw  handlowy ck. 

(Art.  409,  4il,  4i9  i  420  kłasyf.  Ii,  kategorj*  I  do  IV, 
ustępy  1). 

§  38. 

Za  handel  hurtowy,  podlegający  opodatkowaniu 

podług  1  icategorji  przedsiębiorsiw  handlowych  uwa- 
ża się  sprzedaż  wszelkiego  rodzaju  towarów  prze= 

ważnie  partjami,  głownie  kupcom  i  przemysłowcom, 

tak  na  giełdach,  jak  i  z  zakiadów  handlowych,  stat= 
ków  i  innych  pomieszczeń,  bez  względu  na  to,  gdzi« 
się  te  jpomieszczenia  znajdują. 

§  39. 
Za  sprzedaż  detaliczną,  podlegającą  opodatko* 

waniu  podiug  li  kategorji  przedsięoiorstw  handio= 
wycn  uważa  się  sprzedaż  towarów  w  mniejszych  ilo» 
ściach,  a  nie  partjami,  tak  drobnym  Kupcom,  jak 

i  spożywcom.  1-iandei  ten  nie  może  się  odbywać  n* 
giełdach  i  wogóie  znacznemi  partjami. 

§  40. 

Za  handel  drobny,  podlegający  opodatkowaniu 
podiug  iii  kategorji  przedsięoiorstw  handlowych 
uważa  s^ię  drobną  sprzedaż  tylko  spożywcom,  a  ni© 
kupcom  towarów  z  wyjątkiem  wymienionych  w  do= 
datku  do  ustępu  1,  kategorji  iii,  klasytikacji  II,  do 
art.  368  ust.  ros.  Oprócz  tego,  zakłady  handlowe 
iii  kategorji  nie  mogą  mieć  więcej,  jak  jeden  pokój, 

przy  którym  wolno  utrzymywać  najwyżej  dwa  po= 
mieszczenia  składowe  (jedno  —  bezpłatne,  drugie 
płatne).  _j 

W  zakładach  III  kategorji  nic  można  zatrudniać 
więcej,  niż  jednego  dorosłego  (w  wieku  ponad  lat  17), 

najętego  subjekta. 

I  41. 

W  zakładach  handlowych  IV  kategorji  dozwo* 
loną  jest  jedynie  sprzedaż  drobna,  wyłącznie  towa= 
rów,  wymienionych  w  spisie  dołączonym  do  art.  371 
ust.  ros. 

Spis  ten  ma  zastosowanie  do  kategorji  IV  przed* 
siębiorstw  handlowych,  oraz  do  prowadzonegiO 
w  miastach  handlu  obnośiiego,  który  wobec  ograni* 
czenia  uwolnień  ustawą  z  dnia  6  lipca  1920  r.,  podle* 
ga  obecnie  zasadniczemu  podatkowi  przemysłowemu, 
podług  kategorji  Vb. 

Zakład  IV  kategorji  może  się  składać  tylko 
z  niewielkich  wymiarów  stałego  pomieszczenia,  nie 
mającego  wyglądu  i  przeznaczenia  pokoju. 

Przedsiębiorstwom  handlowym  IV  kategorji, 
w  myśi  art.  426  ros.  ust.  wolno  zatrudniać  po  jednym 

najemnym  subjekcis;  przedsiębiorstwom  tejże  ka* 
tegorji,  wymienionym  w  art.  '124  ustawy  ros.,  dozwa= 
la  się  utrzymywanie  jednego  pomieszczenia  skład** 
wago. 
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§  42. Zakłady  haudlowe  niższych  kategorii,  które 
prł:ekroczyiy  chociażby  jeden  z  ustawowych  warun= 
ków,  ograniczających  tę  kategorję,  powinny  być  za* 
opatrzone  w  świadectwa  przemysłowe  wyższej  kate- 
gorji,  odpowiednio  do  znamion  tych  zakładów. 

§  43. Zakłady  handlu  hurtowego,  urządzone  przez 

przedsitjbiorstv/a  przemysłowe  poza  obrębem  miej  = 
scowosci,  gdzie  te  przedsiębiorstwa  się  znajdują,  jak 
również  zakłady  handlowe  handlu  detalicznego  łub 
drobnego  tychże  przedsiębiorstw,  bez  względu  na  to, 
gdzie  się  te  zakłady  znajdują,  powinny  być  zaopa= 
trzone  w  świadectwa  przemysłowe  dla  przedsię= 
biorstw  handlowych,  na  zasadach  ogólnych,  podług 
rodzaju  prowadzonego  handlu,  chociażby  handel 

w  tych  zakładach  prowadzony  był  wyłącznie  wyro= 
bami  własnej  fabrykacji. 

§  44. Jeżeli  towarzystwa  akcyjne,  spółki  udziałowe 
i  inne  przedsiębiorstwa,  obowiązane  do  składania 
sprawozdań  publicznych  nie  mają  wcałe  innych  za= 
kładów  handlowych  lub  przemysłowych,  oprócz  kan= 
torów  zarządów,  to  dla  kantorów  tych  powinny  być 

wykupione  świadectwa  przemysłowe  podług  odpo= 
biedniej  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych. 

Opodatkowanie  skupu  towarów  w  celu  odsprzedaży, 
lub  wywozu  zagranicę. 

(Klasyf.  II,  Kateg.  I  d  IV,  ustępy  2). 

§  45. Skup  towarów  bez  utrzymywania  w  tym  celu 
kantorów,  zakładów  handlowych  i  pomieszczeń  skła= 
dowych,  podlega  zasadniczemu  podatkowi  przemy= 
słowemu,  tylko  w  tym  razie,  jeżeli  się  odbywa  dla  za= 

robku  w  celu  odsprzedaży  wewnątrz* Państwa,  lub 
też  w  celu  wywozu  zagranicę;  przyczem  przemysł 
ten  opodatkowuje  się  według  miejsca  skupu,  a  gdy= 
by  się  to  okazało  nicmożliwem  —  według  miejsca  za= 
mieszkania  skupującego. 

Utrzymywanie  pomieszczeń  składowych  dozwo= 
łone  jest  przy  skupie  przedmiotów,  wymienionych 
w  art.  426  ros.  ust. 

§  46. Skup  towarów,  na  podstawie  świadectw  prze= 
myślowych  I  do  IV  kategorji  przedsiębiorstw  han= 
dlowych,  może  się  odbywać  wszędzie,  byleby  war= 
tość  skupionych  w  ciągu  roku  przedmiotów  nie  prze= 
wyższaia  sumy  odpowiedniej  do  wykupionego  śv/ia= 
dectwa  przemysłowego. 

Przedsiębiorstwom,  prowadzącym  na  podstawie 
świadectv/  II  kateg.,  skup  przedmiotów,  wymicnio« 
nych  V/  ustępie  2  b)  klasyf.  II,  kateg.  II,  wołno  sprze^ 
dawać  je  również  i  na  giełdach. 

§  47. Jeżeli  działalność  skupującego  rozciąga  się  na 
miejscowości,  zaliczone  celem  obliczenia  zasadnicze* 
go  podatku  przemysłowego  do  różnych  klas,  to  świas 
dectwo  przemysłowe  na  skup  towarów  podług  II, 
III  i  IV  kateg.,  powinno  być  wykupione  podług  tej 

miejscowości,  która  zaliczona  jest  do  najwyższej  kia* 
sy,  w  myśl  art.  3  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 

§  48. 

Na  podstawie  świadectw  przemysłowych  I  i  II 
kategorji  dozwolony  jest  skup  towarów,  tak  w  celu 
odsprzedaży  wewnątrz  państwa,  jak  również  i  dla 
wywozu  zagriinicę;  na  podstawie  zaś  świadectw 
Iłl  kategorji  skupem  towarów  w  celu  ich  wywozu 

zagranicę,  mcgą  się  zajmować  tylko  mieszkańcy  po-- 

graniczni. Za  mieszkańców  pogranicznych  uważa  się  oso= 
by,  mające  stałe  zamieszkanie  w  30  kilometrowym 
pasie  pogranicznym,  ciągnącym  się  wzdłuż  polskiej 
granicy  z  obcemi  państwami. 

Na  podstawie  świadectw  Ły  kategorji,  skup  to= 
warów  w  celu  wywozu  zagranicę  nie  jest  dozwolony. 

Opodatkowanie  iasŁytucji  kredytowych. 

(Klasyf.  II,  kategorja  I  do  IV,  ustępy  3  i  Kategorja  I, 

ustęp  4  z  „uwagą",  oraz  §  12,  ustęp  2  niniejszej  in^ strukcji). 

§  49. 

Instytucje  kredytowe  opłacają  zasadniczy  po* 
datek  przemysłowy  podług  sumy  ich  kapitału  zakła- 

dowego, udziałowego,  składkowego  lub  zastępując 
cych  je  kapiiatów,  jak  np.  w  towarzystwach  .wza= 
jemnego  kredytu  —  podług  ich  kapitaiu  obrotowego 
(art.  403  i  465  ustawy  ros.).  W  instytucjach  kredyto= 
wych,  nic  mających  podobnych  kapitałów,  lecz  wy= 
puszczających  hsty  zastawne  lub  obligacje,  za  kapi^ 
tał  zakładowy  przyjmuje  się  dziesiątą  część  listów 
zastawnycii  lub  obligacji,  wypuszczonych  w  obieg 
przez  te  instytucje  (art.  464  ros.  ustawy/. 

§50. 

Oddziały,  kantory,  agentury  i  kantory  komiso= 
we  instytucji  kredytowych  podlegają  zasadniczemu 
podatkowi  przemy slov/emu  podług  tej  kategorji 

przedsiębiorstw  łiandlowych,  podług  której  wyku= 
pione  zostało  świadectwo  przemysłowe  dla  ich  za= 
kładów  centralnych. 

§  51. 

Zawodowe  zajmowanie  się  interesami  bankier= 
śkiemi  i  wogóle  operacjami  z  kapitałami  pieniężne^ 
mi,  tak  na  giełdzie,  jak  w  innych  miejscach,  cho= 
ciażby  bez  utrzymywania  w  tym  celu  zakładów  ban' 
kierskich,  uważa  się  za  przemysł  bankierski,  który 
podlega  zasadniczemu  podatkowi  przemysłowemu, 
podług  1  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych. 

Opodatkowanie  przedsiębiorstw  ubezpieczeniowych 
i  stowarzyszeń  wspóldzielczych. 

(Klasyf.  II,  kateg.  I  do  III,  ustępy  5  i  §  12  ustęp  3  ni= 
niejszej  instrukcji). 

§  52. 

Przedsiębiorstwa  ubezpieczeniowe  i  stowarzy 
szenia  współdzielcze  opodatkov/uje  się  podług  sumj 
ich  kapitału  zakładowego  lub  też  innego  podobnegc 

kapitału,  zastępującego  kapitał  zakładowy. 
Oddziały,  główne  agentury  i  kantory  przedsię 

biorstw    ubezpieczeniowych,    wykupujących  świa 
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dectwa  przemysłowe  I  kategorji,  opłacają  zasadniczy^ 
podatek  przemysłowy  podług  II  kategorji  przedsię^i 
biorstw  handlowych,  jeżeli  mają  charakter  zarz^Ą 
dów  okręgowych,  które  za\viadują  w  określonych  re=; 
jonach  operacjami  ajentów  przedsiębiorstw  ubezpie=.. 
czeniowych. 

W  innvch  z&ś  -wypadkach  ajenci  przedsiębiorstw 
ubezpieczenio\v>'ch  mają  wykupić  odpowiednie  świa= 
dectv7a  na  osobiste  zajęcia  przem.ysłowe,  podług 
IV  kategorii  (art.  6  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.)- 

Oddziały  i  filje  stowarzyszeń  wspóldzielczych 
opłacają  zasadniczy  podatek  przemysłowy  podług 
tej  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych,  podług 
której  wyliupione  zostały  świadectwa  przemysłowe 
dla  ich  zakładów  głównych. 

Opodatkowanie  przedsiębiorstw  komisowych  i  trans* 
portowych. 

(Klasyf.  II,  katcg.  I,  ustęp  6,  kateg.  II,  ustępy  6,  7,  8). 

§  53. 
Zasadniczy  podatek  przemysłowy  opłacają  za= 

równo  domv  komisowe  i  transportowe,  oraz  ich 
główne  kantory,  jak  r  wszelkiego  rodzaju  zakłady 
i  przedsiębiorstwa  komisowe  i  transportowe. 

Domv  komisowe  i  transportowe  oraz  ich  główne 

kantory  podlefają  zasadniczemu  podatkowi  przemy- 
słowemu  podług  I  kategorji  przedsiębiorstw  handIo= 
wych,  a  oddziały  i  agentury  tych  domóv;  i  kanto= 
rów  —  podług  II  kategorji. 

Wszystkie  inne  samodzielne  kantory  i  zakłady 
przedsiębiorstw  komisowych  i  transportowych  opla* 
caią  zasadniczy  podatek  przemysłowy  podług  II  ka= 
teeorji  przedsiębiorstw  handlowych,  a  to:  komiso= 
we  —  jak  zakłady  do  pośrednictwa  handlowego, 
transportowe  —  jak  przedsiębiorstwa  przewozowe, 
według  klasyfikacji  II,  kategorji  II,  ustępy  7  i  8. 

Opodatkowanie  elewatorów. 

(Klasyf.  II,  kateg.  I,  ustęp  8  i  kateg.  II,  ustęp  9). 

§  54. 
Elewatory  podlegają  zasadniczemu  podatkowi 

przemysłowemu  odpowiednio  do  ich  objętości,  po» 
dług  I  lub  II  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych. 

^  JeżeH  wartość  czynszowa  pomieszczenia,  zajęte=> 
Igo  przez  zakład  restauracyjny,  nie  jest  wiadoma, 
i  oblicza  się  tę  wartość  podług  istniejących  miejsco*  *) 

'wych  cen  najmu  odpowiedniego  pomieszczenia. 

'i 

I  §  57. 
Bufety  na  wszystkich  pierwszorzędnych,  czyli 

'.'łownych  stacjach  kolei  żelaznych  powinny  być  z,io» 
patrzone  w  świadectwa  przemysło\\*e,  na  przedsię* 
bioTstwa  handlowe  II  katsgorji;  bufety  zaś  na 
wszystkich  innych  stacjach  kolei  żelaznych  wolno 
utrzymywać  na  podstr.wie  świadectw  przemysło= 
wych  III  kategorji  (klas.  II,  kateg.  III,  ustęp  7). 

§  58. 

Zakłady  restauracyjne,  które  prowadzą  również 

v/yszynk  trunków  na  kieliszki,  mogą  być  utrzym5'Ava' 
nc  tylko  na  podstawie   świadectwa  przemysłowego 

I  lub  II  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych,  sto= 
sownie  do  znamion  ustaiiowionych  dla  zakładów  re= 
stauracyjnych. 

§  59. Oberże,  zajazdy,  karczmy  oraz  pokoje  umeblo= 
v/ane  i  domy  zajezdne,  v.'ynajmowane  ze  stołowa' 
niem,  jeżeli  jeden  właściciel  yv'ynaimtije  v/ięcej.  niż 
dwa  pokoje,  zalicza  się  do  zakładów  przemysłu  rc 
stauracyjnego,  a  jeżeli  się  znajdują  w  miastach,  pod= 
legają  zasadniczemu  podatkowi  przemysłowemu  na- 
równi  z  zakładami  restauracyjnemi;  oberże  zaś  i  za= 
jazdy  poza  obrębem  mi-łst  bez  sprzedaży  napojów 
v/Ą7skokowych,  tytoniu  i  v/yrobów  tabacznych,  oraz 
domy  noclegowe,  opodatkowuje  się  wyłącznie  po= 
dług  IV  kategorji  przedsiębiorstw  haadlowych  (klas. 
II  kateg.  IV,  ustęp  5  i  §  12  ustępy  4  i  5  niniejszej 
instrukcji). 

Opodatkowanie  zakładów  do  sprzedaży  lemoniady 
i  innych  napojów  chłodzących. 

(klas.  II,  kateg.  IV.  ustęp  7). 

§  60. 
Wszystkie  tego  rodzaju  zakłady  podlegają  za' 

sadniczemu  podatkowi  przemysłowemu  podług  IV 
kategorji  przedsiębiorstv/  handlowych  bez  względu 

na  to,  czy  sprzed.iż  napojów  odbywa  się  na  zew= 
nątrz,  czy  też  napoje  spożywa  się  na  miejscu. 

Opodatkowanie  przemysłu  restauracyjnego. 

(Klasyf.  II,  kateg.  I,  ustęp  9,  kateg.  II,  ustęp  10,  ka= 
teg.  III,  ustęp  7,  kateg.  IV,  ustęp  5). 

§  55. 
Przy  obciążeniu  zasadniczym  podatkiem  prze= 

mysłowym  zakładów  restauracyjnych,  stosuje  się  to 
ze  znamion,  wskazanych  w  klasyfikacji  II,  które  wy= 
maga  wykupienia  świadectwa  przemysłowego  wyż= 
szej  kategorji. 

§56. Przy  określeniu  komornego  lub  wartości  czynszowej 
pomieszczeń,  zajętych  przez  zakłady  przemysłu  re= 
stauracyjnego,  nie  bierze  się  w  rachubę  wartości 
mieszkania,  zajętego  przez  właściciela  zakładu  i  jego 
rodzinę. 

Opodatkowanie    sprzedaży   wyrobów  tytuniowycli 
i  trunków. 

(Klas.  II,  kateg.  I  ustęp  10,  kateg.  II,  ustępy  12  i  13 
i  kateg.  III,  ustępy  11  i  12). 

§61. 
Ze  względu  na  obecny  ustrój  m.onopolu  tytunio= 

wego  hurtowa  sprzedaż  zagranicznych  wyrobów  ty= 
tuniowych  pozamonopolowych  zalicza  się  do  I  kate= 
gorji  przedsiębiorst^y  handlowych.  Sprzedaż  wy= 
łącznie  wyrobów  tytuniowych  przydzielonych  przez 
Zarząd  monopolowy  zalicza  się  do  II,  względnie  III 
kategorji  przedsiębiorstw  handlowych  stosownie  do 
tego,  czy  sprzedaż  jest  hurtowa  i  detaliczna,  czy  też 

tylko  drobna. 
Nie  wymaga  się  wykupienia  osobnego  świade= 

ctwa  prezmysłowego  III  kategorji  na  drobną  sprze= 
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djM)  wyrobów  tytaniowych  (klas.  II,  kateg.  III,  ustęp 
11),  jeżeli  ta  sprzedaż  odbywa  się  w  tern  samem 
pomieszczeniu,  w  którem  prowadzi  się  handel  inne= 
mi  towarami  na  podstawie  wykupionego  świadectwa 

przemysłowego  przynajmniej  III  kategorji  przedsię= 
biorstw  handlowych. 

§  62. 
Składy  hurtowe  spirytusu  podlegają  za9adnicze= 

mu  podatkowi  przemysłowemu  podług  Il^ej  katego* 
rji  przedsiębiorstw  handlowych  niezależnie  od  tego, 

czy  odbywa  się  w  nich  hurtowa  sprzedaż  do  zakla= 
dów  sprzedaży  detalicznej  napojów  wyskokowych, 
czy  też  osobom  prywatnym.  Handel  win  połączony 
ze  sprzedażą  wszelkiego  rodzaju  innych  napojów  wy= 
skokowych,  jak  również  zakłady  do  ̂ vyrobu  i  sprze= 
dąży  wina  rodzynkowego,  wolno  jest  utrzymywać 
na  podstawie  świadectw  przemysłowych  przynaj' 
mniej  II=ej  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych. 

Zakłady  detalicznej  sprzedaży  wyłącznie  spiry 
tusu  i  wódki  w  zamkniętych  naczyniach,  jak  również 
hurtowe  składy  piwa,  miodu  lub  kraiowych  win, 
opłacają  zasadniczy  podatek  przemysłowy  podług 
III  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych. 

Opodaikowanie  antrepryz  i  dostaw. 

(Art.  415  }  433  ros.  ust.  i  art.  4  ustęp  1  d)  noweli 
z  9  stycznia  1915  r.). 

§  63. 
Antrepryzy  i  dostawy  podlegają  zasadniczemu 

podatkowi  przemysłowemu  niezależnie  od  tego  w  ja^ 
kiej  formie  i  w  jaki  sposób  zawarta  została  umowa; 
przyczem  każda  taka  umowa  (jeżeli  zawiera  sie  i.n 
na  sume  większa  od  1000  mk.)  uważa  się  za  oddziel= 
ne  przedsiębiorstwo,  na  które  powinno  bvć  wyku= 
pione  oddzielne  świadectwo  przemysłowe  odpowied= 
nio  do  STimv  zobowiązaria  oprócz  wypadków,  wska' 
zanych  w  art.  415  ros.  ust. 

§  64. 
.Tężeli  antrepryza  lub  dostawa  trwa  lat  kilka 

i  w  umowie  nie  będzie  oznaczona  suma,  przvpadają= 
ca  antreprenerowi  odzielnie  za  kaźdv  rok,  iak  rów' 
nież  jeżeli  suma  antreprvzv  w  umowie  wcale  nie 
jest  wskazaną,  lecz  może  być  określona  dopiero  po 
ukończeniu  samej  operacii,  to  antreprenerowi,  na 
mocv  świadectAva  instvtiicji,  z  która  zawarł  umowę, 

wydaje  sie  zamiast  świadectwa  nrzemysłoweęfo,  bez= 
płatnv  bilet  przemvsłowy:  prz^^5adaiącv  zaś  za  ta= 
ką  antrepryzę  zasadniczy  podatek  przemysłowy  pła= 
ci  się  po  upływie  każdego  roku  odpowiednio  do  su= 
my  tej  części  zoboy/iazania,  która  w  ciągu  roku  zo= 
stała  wykonana  (art.  433  ros.  ustawy). 

§  65. 
Obliczenie  wskazanej  wyżej  sumy  podatku,  jak 

również  potrącenie  jej  z  należnei  antreprenerowi 

kwoty  odpowiednio  do  ceny  śy/iadectwa  przemysło= 
wego,  jakie  należałoby  wykupić  na  tę  antrepryzę  lub 
dostawę  i  wpłacenie  potrąconej  sumy  do  kasy  skar= 
bowej,  jest  obov/iazkiem  instytucji  rządowych,  sa= 
morządow>'ch  i  publicznych,  z  któremi  zawarte  zo= 
stały  umowy,  w\'konywane  na  podstawie  bezpłat= 
nych  biletów  przemysłowych. 

—
 i 

o  uskutecznionej  wpłacie,  jak  również  o  wyso«' 
kości  sumy  tej  części  zobowiązania,  która  została 
wykonana,  wzmiankowane  instytucje  mają  niezwło- 

cznie zawiadomić  właściwy  Urząd  skarbowy. 

§  66. 

Dzierżawa  różnego  rodzaju  opłat  np.  dzierżawa 
od  Skarbu  Państwa  i  Związków  samorządnych  na* 
leżnego  im  prawa  pobierania  specjalnych  opłat:  mo- 

stowej i  drogowej,  za  użytkowanie  przystani,  pla= 
ców,  wag  targowych,  miejsc  do  pojenia  bydła  i  t.  p. 
traktuje  się  pod  względem  opłaty  zasadniczego  po- 

datku przemysłowego,  jak  wyżej  wymienione  do- 
stawy i  antrepryzy. 

Opodatkowanie  przedsiębiorstw  przemyslowycli. 

(Art.  412,  413,  420,  421,  422,  428  klas.  III).  <  i §67.  I 

Do  przedsiębiorstw  przemysłowych  opłacających 
zasadniczy  podatek  przemysłowy  podług  ilości  ro- 

botników, pomiędzy  innemi  należą:  drukarnie,  zakłajt 
dy  litograficzne,  fotograficzne,  pralnie  i  tym  podob-S 
ne  zakłady  przemysłowe  i  rzemieślnicze,  oraz  za4 

trudniające  robotników  przedsiębiorstwa  rybne  i  za«' 
kłady    przewozowe   z   wyjątkiem  wymienionych 
w  klasyf.  II,  kateg.  I,  ustęp  6  i  kateg.  II,  ustępy  6  i  7. 

§  68. 
Przy  opodatko',vaniu  fabryk  i  zakładów  fabrycz= 

nych  podług  ilości  robotników,  ilość  ta  z  wyjątkiem 
robotników  czasowych,  wskazanych  w  art.  421  ros. 
ust.  powinna  być  określona  podług  imiennych  list 
robotników,  które  się  prowadzi  w  fabrykach,  zakła- 

dach i  przedsiębiorstwach  górniczych;  przyczem  za 
podstawę  do  opodatkowania  przyjmuje  się  ilość 
wszystkich  robotników,  zajętych  tak  przy  głównej 
fabrykacji  i  wszystkich  warsztatach  pomocniczych, 
jak  również  i  pracujących  poza  obrębem  zakładu 
lub  też  w  domu  dla  tegoż  zakładu  niezależnie  od  te 
go,  czy  ci  robotnicy  pracują  stale,  czy  tylko  przea 

pewną  część  roku. 

§69. Dla  kantorów  rozdawczych,  zajmujących  si< 

rozdawaniem  materjałów  do  obrabiania  osoborrt 
trudniącym  się  przemysłem  domowym,  powinno  być 
wykupione  świadectwo  przemysłowe,  jak  dla  przed 

siębiorstw  przemysłowych,  —  podług  ilości  robot 
ników,  zatrudnionych  tak  w  sam.ym  kantorze,  jako- 
też  otrzymujących  z  kantoru  materjały  surowe  w  cc 
lu  przerobienia  ich  dla  kantoru  w  domu;  majstrowie 
zaś  pracujący  dla  kantorów  rozdawczych  podlegają 

zasadniczemu  podatkowi  przemysłowemu,  albo  po^ 
dług  ilości  robotników  —  jeżeli  utrzymują  swoim 
kosztem  oddzielne  zakłady  przemysłowe  (klas.  III), 

albo  jeżeli  takich  zakładów  nie  utrzymują  jako  po- 
średnicy handlowi  (§  6  kat.  IV  ustawy  z  6  lipc 1920  r.). 

§70. 

W  przedsiębiorstwach  przemysłowych  opłacaj^ 
cych  zasadniczy  podatek  przemysłowy  podług  ilości 
wyprodukowanych  wytworów,  podlegających  akcy^ 
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ńe.  wytwory  te  oblicza  się  podłus  ksiąg  skarbowych 
kontroli  fabrycznej,  a  w  przedsiębiorstwach  prze* 
mys?owo=górniczych  —  podług  ksiąg  prowadzonych 
przez  te  przedsiębiorstwa  na  podstawie  obowiązują= 
eych  przepisów. 

§  71. Utrzymujący  przedsiębiorstwa  przemysłowe 
obowiązani  są  \vykup\"wać  świadectv/a  przemysłowe 
albo  podług  największej  ilości  robotników,  jaką  za* 
mierzaja  w  ciąfu  roku  trzymać  w  zakładzie,  albo 
też  w  tych  wypadkach,  gdy  świadectwa  wykupuje 
się  podług  ilości  wydobywanego  materjału  surowego, 
albo  wyprodukowanych  wytworów  podług  naiwięk* 
szej  ilości  spodziewanej  w  ciągu  roku  produkcji; 
w  razie  zaś  powiększenia  w  ciągu  roku  ilości  robot' 
ników  albo  ilości  produkcji  powinno  być  wykupione 
świadectwo  przemysłowe  wyższej  kategorji  z  zali' 
czeniem  uiszczonej  już  kwoty  za  poprzednie  świa* 
dectwo  przemysłowe  zgodnie  z  art.  428  ros.  ustawy. 

W  ten  sam  snosób  należy  postąpić  przy  niespo* 
dziewanem  powiększeniu  produkcji  materjału  suro= 
wego  w  ciągu  roku. 

5  72. Gdy  w  jednam  zakładzie  przemysłowym  Jest 
połączonych  kilka  znajdujących  się  w  bezpośrednim 
związku  fabrykacji,  to  dla  takiego  zakładu  powinno 

być  wydane  jedno  świadectwo  przemysłowe  z  za= 
chowaniem  przepisów,  wyłuszczonych  w  art.  422 
ros.  ust. 

Za  bezpośrednio  związane  z  sobą  fabrykacje 
uz;naje  się  oddzielne  stopnie  obróbki  jednego  i  tego 

samego  materjału  jak  np.  przędzenie  bawełny,  tka^ 
nie  i  farbowanie  tkanin,  albo  wyrób  stali  i  walcowa^ 
nie  szyn,  oraz  fabrykacje  pomocnicze  przy  głównej 
fabrykacji,  jak  np.  zakład  gazowy  przy  fabryce, 
urządzony  specjalnie  do  jej  oświetlenia,  warsztaty 
remontowane  i  t.  n.  Podobne  zakłady  winny  być 

opodatkowane  według  najwyższej  normy,  jaka  wy= 
nadnie  podług  ogólnej  ilości  robotników  w  zakładzie 
lub  też  podług  którejkolwiek  z  pojedynczych  jego 
fabrykacji.  Tak  np.:  jeżeli  w  oddziale  przędzalnia 
nym  jest  2D0  robotników,  w  tkackim  800,  w  farbiar* 
skim  100  i  w  fabryce  gazowej  10.  ogółem  1110  robot= 
ników,  to  świadectwo  przemysłowe  powinno  być 
wykupione  podług  ogólnej  liczby  robotników  I  kate= 

gorji  za  25000  mk.,  ponieważ  dla  każdej  p'6szczegól= 
nej  fabrykacji  normy  podatku  byłyby  niższe  od  tej 

sumy.  '  '  "  "  '"""'^i^ 

§  73. Za  przedsiębiorstwa  wodociągowe  i  oświetlenia 
gazowego,  wymienione  w  ustępie  19  kateg.  II  klas. 
III  uważa  się  zakłady  do  zaopatrywania  w  wodę 
i  w  gaz  miast  lub  innych  miejscowości;  za  zakłady 
zaś  gazowe  i  v/odociągowe  wspomniane  w  ustępie 
18  kateg.  IV  i  w  ustępie  17  kateg.  V  klas.  III  uważa 
się  zakłady  przemysłowe  (fabryki  lub  warsztaty  rze= 
mieślnicze),  zajmujące  się  układaniem  rur  i  ustawia» 
niem  urządzeń  do  zaopatrzenia  w  wodę  i  gaz. 

§  74. Funkcjonujący  przy  zakładzie  przemysłowym 
lub  w  obrębie  miejscowości,  gdzie  zakład  taki  się 
znajduje,  jeden  kantor  lub  jeden  zakład  handlowy 

do  sprzedaży  hurtowej  wyrobów  własnej  fabryMacUi 
(ustęp  15  artykułu  9  ustawy  z  6  lipca  1920)  nie  podle* 
ga  zasadniczemu  podatkowi  przemysłowemu,  jednak 
w  celach  rejestracji  na  wzmiankowane  zakłady  i  kan* 
tory  powinny  być  wybrane  bezpłatne  bilety  przemy 
słowe.  Jeżeli  zaś  ze  wspomnianego  kantoru  lub 
zakładu  handlowego  odbywa  się  sprzedaż  nie  tylko 
swoich,  lecz  i  cudzych  wyrobów,  to  w  tym  wypadku 

powinno  być  wykupione  należyte  świadectwa  prze« 
myślowe,  zgodnie  z  art.  420  ros.  ust. 

Opodatkowanie  pomieszczeń  składowfcfi. 

(Art.  410  i  uwaga  do  tego  artykułu  i  art.  414,  423  t  434). 

§  75.  _ 
W  pomieszczeniach  składowych  przeznaczonych 

wyłącznie  do  przechowywania,  suszenia,  oczyszcza' 
nia,  sortowania,  rozsypywania,  brakowania,  przeła* 
dowywnia  i  pakowania  towarów,  nie  może  odbywać 
się  sprzedaż,  lecz  tylko  wysyłanie  towarów. 

W  razie  zaś  bezpośredniej  sprzedaży  towarów 
z  pomieszczeń  składoy/ych,  pomieszczenia  te  uważa 
się  narówni  z  zakładami  handlowemi,  a  zatem  pod= 
legają  one  opłacie  zasadniczego  podatku  przemyrfo« 
Wego  na  zasadach  ogólnych. 

§76. 

Zakładom  handlowym  I  i  II  kategorji  dozwala 

się  utrzymywać  niezależnie  od  pomieszczeń  składo= 
wych  wolnych  od  zasadniczego  podatku  przemysło' 
wego  (w  I  kategorji  —  trzech,  a  w  II  kategorji  — 
dwóch)  —  nieograniczoną  liczbę  pomieszczeń  skła= 
dowych  płatnych  z  obowiązkiem  wykupienia  na  każ» 
de  z  nich  odpowiedniego  świadectwa  przemyslo» 
wego. 

Przy  zakładach  handlowych  III  kategorji  nie 

moga  być  utrzymv<A^ane  więcej,  jak  dwa  pomieszczę' 
nia  składowe,  z  których  jedno,  wolne  od  zasadnicze^ 
go  podatku  przemysłowego,  może  być  utrzymywane 
za  biletem  przemysłowym  bezpłatnym,  a  drugie  po" 

winno  być  zaopatrzone  w  -.tstanowione  świadectwo 
przemysłowe  na  pomieszczenie  składowe  III  kate-" 

gorji.  "  .  " Zakładom  handlowym  IV  kategorji  utrzymywa= 
nie  pomieszczeń  składowych  jest  niedozwolone:  wy» 
jatki  od  tych  zasad  zawiera  art.  424  ust.  ros.,  jednak 

tylko  dla  przedsiębiorstw  v/  tym  artykule  wymienio* 

nych. 

§  77. 

Jednej  piwnicy  lub  lodowni  utrzymywane!  nrzy 
zakładzie  handlowym  do  nrzechow>^ania  przedmio- 

tów, pod1e<^ajacych  szybkiemu  zepsuciu  nie  uważa 
się  za  oddzielne  pomieszczenie  składowe  bez  wzglę" 
du  na  kategorję  tego  zakładu. 

§  78. 

Przy  zakładzie  przemysłowym  może  by^S  utrzy* 
mywana  bez  opłacania  zasadniczego  podatku  prze« 
mysłov.'ego  nieograniczona  liczba  wskazanych 
w  ustępie  14  artykułu  9  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 

pomieszczeń  składowych  z  obowiązkiem  w^zięcia  na 
każde  z  nich  jedynie  oddzielnega  bezpłatnego  bile= 
tu  przemysłowego.  W  takie  same  bilety  bezpłatne 
powinny  być  również  zaopatrzone  pomieszczenia 
składowe,  utrzymywane  przez  przedsiębiorstwa  że= 
glugi  i  wszelkiego  rodzaju  przedsiębiorstwa  prztwo* 
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zowe  podlegające  zasadniczemu  podatkowi  przemy- 
slowemu  (art.  9  ustęp  18  ust.  z  dnia  6  lipca  1920  r.)- 

§  79. Utrzymywanie  pomieszczeń  składowych  przez 
dostawców  i  antreprenerów  podlega  przy  obłożeniu 
tych  pomieszczeń  zasadniczym  podatkiem  przemy= 
slowym  ogólnym  przepisom  ustanowionym  dla 
przedsiębiorstw  handlowych  (art.  410  i  423  ros.  ust.). 

Opodatkowanie  handlu  na  jarmarkach, 

(art.  417). 

§  80. Na  każde  przedsiębiorstwo  handlu  hurtowego 
lub  detalicznego  na  jarm.^rkach,  trwających  dłużej, 
niż  1  dzień  powinno  być  wykupione  świadectwo 
przemysłowe,  odpowiednio  do  rodzaju  handlu  jar= 
maarcznerto  —  hurtowego  lub  detalicznego. 

Za  oddzielne  przedsiębiorst-sva  handlowe  na  jar' 
markach  uważa  się  magazyn,  sklep,  spichlerz,  stra= 
gan  lub  inne  otwarte  dla  kupujących  pomieszczenia 
do  sprzedaży  towarów. 

Pomieszczenie  skladov/e,  składające  się  z  kilku 
połączonych  ze  sobą  wewnątrz  ubikacji  jeżeli  han= 
del  prowadzi  się  w  niem  towarami  jednego  i  tego 
samego  rodzaju,  należącemi  do  jednego  i  tego  sa= 
mego  właściciela  uważa  się  za  jeden  zakład  han- 
dlowy. 

§  81. Pomieszczenie  składowe  na  jarmarkach,  urzą= 
dzonvch  przez  kupców  i  przemysłowców  w  celu 
sprzedaży  w  nich  przyvaezionvch  towarów,  uważa 

się  za  zakłady  handlowe,  dla  których  należy  wyku= 
pić  świadectwa  przemysłowe  odpowiednio  do  rodza= 
ju  prowadzonego  w  nich  handlu. 

Oddziałv  instytucji  kredytowych,  otwierane  na 
czas  iarmarków,  podlegają  opodatkov/aniu,  jak. 
przedsiębiorstwa  handlu  hurtowego. 

Osoby,  które  prowadza  nadal  w  czasie  jarmar= 
ków  sv/ój  stałv  stały  handel  na  podstawie  ustano= 
winnvch  świadectw  przemysłowych  w  zakładach, 
znajduiacych  się  na  terytorjum  jarmarcznem,  nie 
są  obowiązane  do  v.'yk'jpywania  dla  tego  handlu  od= 
dzielnych  świadectw,  jeżeli  sprzedaż  odbywa  się 
w  tych  samych  pomieszczeniach. 

Opodatkowanie  handlu  obnośnego  i  rozwozOwego. 

§  82. 
"Wobec  uchylenia  uv/olnienia  z  ustępu  30  art. 

371  ust.  ros.  handel  obnośny  w  miastach  towarami, 
wymienionemi  w  dodatku  do  tego  artykułu,  zaś  poza 
obrębem  miast  towarami,  ^''/ymienionemi  w  dodat= 
ku  do  art.  416  ust.  ros.  podbga  opłacie  zasadnicze^ 
go  podatku  przemysłowego  według  kategorii  Vb). 

Handel  obnośny  towarami,  nie  wymienionymi 
w  powyższych  dodatkach  nie  jest  dozwolony. 

Handel  rozwozowy,  który  dozwolony  jest  tylko 
poza  obrębem  miast  towarami,  wymienionymi  w  do* 
datku  do  art.  416  vist.  ros.  podlega  opłacie  zasadni= 
czego  podatku  przemysłowego  według  kategorji  V  a 
(^  132  niniejszej  instrukcji). 

Opodatkowanie  przedsiębiorstw  żeglugi 

(Art.  5  ustęp  d)  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  roku). 

§  83. 

Statki  i  żaglowce  opłacają  zasadniczy  podatek 
przemysłowy  oddzielnie  za  każdy  statek  w  miejscu 
znajdowania  się  ich  kantorów. 

Opodatkowanie  ekspedytorów,  maklerów  giełdowych 
i  notarjuszów  giełdowych. 

(Art.  6  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  roku  kateg.  II  i  III). 

§  84. 

Ekspedytorów  opodatkowuje  się  podług  II  ka= 
tcgorji  osobistych  zajęć  przemysłowych  tylko  wte= 
dy,  gdy  nie  utrzymuje  oddzielnych  kantorów  eks^ 
pedytorskich  i  subjektów  najętych,  lecz  zajmują  się 
rami  osobiście  opłatą  ceł  w  urzędach  celnych  od  to= 
v,'arów  otrzymwanych  z  zagranicy  na  imię  innych 
osób.  Jeżeli  zaś  ekspedytorzy  w  tym  celu  utrzy= 
rauią  jakiekolwiek  zakłady  albo  zatrudniają  najętych 
subjektów,  lub  też  sprowadzają  na  swoje  imię  z  za= 

anicy  towary,  to  podlegają  opodatkowaniu  podług 
I  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych  (klas.  II, 
kateg.  I,  ust.  7). 

§  85. 

Do  wykupienia  świadectwa  przemysłowego  w  ce« 
nie  7500  Mk.  obowiązani  są  ekspedytorzy,  zatrud= 
nieni  przy  Urzędach  celnych  znajdujących  się  przy 
głównych  linjach  kolei  żelaznych,  za  które  uważa 
się  na  obszarze  obov/iązywania  ustawy  następujące lin  je: 

Warszawa  —  Łódź. 
Warszawa  —  Częstochowa  (Herby). 
Warszawa  —  Sosnowiec.  j 
Warszawa  —  Mława.  J 

Białystok  —  Grajewo.  I 

Ekspedytorzy  zatrudnieni  przy  Urzędach  cel= 
nych,  znajdujących  się  przy  bocznych  liniach  kolei 
żelaznych,  za  które  uważa  się  wszystkie  inne  linje 

prócz  wyżej  AvyTOienionvch,  opłacaia  zasadniczy  po' 
datek  przemysłowy  w  kv/ocie  5250  Mk 

-  Ekspedytorzy  zatrudnieni  przy  Urzędach  cel« 
iivch,  znajdujących  się  przy  pozostałych  linj^łch  ceh 
pych,  opłacają  powyższy  podatek  w  kwocie  4250  Mk. 

§  86. 

Maklerzy  giełdowi  opłacają  zasadniczy  podatek 
przemysłowy  podług  III  kategorji  osobistych  zajęć 
przemysłowych. 

Opodatkowanie  inspektorów,  agentów  i  innych  pos 
średników  handlowych. 

(Art.  6  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  kat.  IV), 

§  87. 

Do  osób,  które  podlegają  opłacie  zasadniczego 

podatku  przemysłowego  podług  IV  kategorji  osobi' 
stych  zajęć  przemysłowych  pomiędzy  innemi  należą: 

a)  inspektorowie  i  ajenci  towarzystw  ubezpie= 
czeń,  przedsiębiorstw  żeglugi  i  innych  zakła= 
dów  przewozowych  i  komisowych  oraz  insty* 
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tucji  kredytowych,  o  ile  prowadzą  operacje 
bez  utrzymywania  oddzielnych  kantorów  lub 
filji  głównego  przedsiębiorstwa,  wskazanych 
w  §§  50,  52  część  druga  i  53  część  druga  ni= 
niejszej  instrukcji,  chociażby  przy  tych  oso= 
bach  znajdowali  się  do  pomocy  w  zajęciach 
architekci,  kanceliści,  oraz  woźni  i  robotnicy; 

b)  wszelkiego  rodzaju  pośrednicy  handlów,  jak 
np.:  ajenci,  komisjonerzy  i  faktorzy,  zajmu= 
jący  się  zawodowo  pośrednictwem  osobiście, 
bez  utrzymywania  specjalnych  zakładów  po- 

średnictwa i  płatnych  subjektów; 
c)  majstrowie  nie  utrzymujący  oddzielnych  za= 

kładów,  lecz  zajmujący  się  w  domu  rozdawa= 
niem  otrzymanych  od  fabrykantów  materja= 
łów  osobom  trudniącym  się  przemysłem  do= 
mowym,  w  celu  przerobienia  tychże  na  wyro= 
by  oraz  przyjmowaniem  tych  wyrobów  i  od= 
dawaniem  ich  fabrykantom. 

§  88. 
Inspektorowie,  ajenci  i  komisjonerzy,  którzy  wy= 

kupili  na  swoje  imię  świadectwa  przemysłowe  po= 
dług  IV  kategorji  osobistych  zajęć  przemysłowych, 
mogą  się  zajmować  swoim  przemysłem  w  różnych 
przedsiębiorstwach  bez  wykupywania  na  zajęcie 

w  każdem  przedsiębiorstwie  oddzielnego  świadec= 
twa. 

Opodatkowanie  subjektów  podróżujących  (komiwos 
jażerów). 

(Art.  426  ros.  ust.  kateg.  VI  i  art.  6  ustawy  z  dnia 
6=go  lipca  1920  r.). 

§  89. Utrzymywanie  podróżujących  subjektów  dozwo= 
lone  jest  tylko  przedsiębiorstwom  handlowym  i  prze= 
myślowym,  opłacającym  zasadniczy  podatek  prze= 
mysłowy  przy  przedsiębiorstwach  handlowych  co- 
najmniej  w  kwocie  6250  Mk.,  a  przy  przedsiębior= 
stwach  przemysłowych  2500  Mk. 

Opodatkowanie  przedsiębiorstw  kinematograficznych. 

(Art.  7  noweli  z  dnia  4  października  1914  Nr.  308 
Zb.  Praw  i  Rozp.  z  1914  r.). 

§  90. Przy  obciążeniu  zasadniczym  podatkiem  prze= 
myślowym  przedsiębiorstw  kinematograficznych  sto- 

suje się  to  znamię,  które  wymaga  wykupienia  świa= 
deętwa  wyższej  kategorji. 

Przykład: 

Przedsiębiorstwo  kinematograficzne  opłacające 
komorne  6000  Mk.  rocznie,  a  posiadające  550  miejsc 
dla  widzów,  zaliczyć  należy  do  I  kategorji  przedsię= 
biorstw  handlowych  ze  względu  na  ilość  miejsc  dla 
widzów,  jakkolwiek  na  podstawie  wysokości  komor= 
nego  mogłoby  być  zaliczone  do  kategorji  II. 

Przeniesienie  przedsiębiorstw  do  innych  miejscowos 
ści  lub  odstąpienie  ich  innym  właścicielom. 

(Art.  428  i  438  ust.  ros.). 

§  91. Jeżeli  przedsiębiorstwo  przed  upływem  terminu 
ważności  świadectwa  przemysłowego   będzie  prze= 

niesione  do  innej  miejscowości,  albo  do  innego  po= 
mieszczenia  znajdującego  się  w  tej  samej  klasie 
miejscowości,  to  właściciel  przedsiębiorstwa  winien 
o  tem  zawiadomić  w  terminie  miesięcznym  od  dnia 
przeniesienia  tak  właściwy  Urząd  skarbowy  podat= 
ków  i  opłat  skarbowych  dotychczasowego  miejsca 
wykonywania  przedsiębiorstwa,  jakoteż  właściwy 
Urząd  skarbowy  miejsca  przeniesienia  przedsiębior= 
stwa,  przyczem  pierwszy  Urząd  ma  stwierdzić  na 
odwrotnej  stronie  świadectwa  przeniesienie  przed= 
siębiorstwa,  jak  również  okoliczność,  czy  przenie= 
sione  przedsiębiorstwo  było  w  roku  bieżącym  po= 
ciągnięte  do  opłaty  procentowego  podatku  od  zysku. 

Po  zaznaczeniu  na  świadectwie  przemysłowem 
przeniesienia  przedsiębiorstwa  do  innego  okręgu, 
pierwszy  Urząd  skarbowy  przesyła  niezwłocznie  do 
właściwego  Urzędu  skarbowego  mejsca  przeniesie= 
nia  zakładu,  deklarację  złożoną  w  myśl  art.  435 
ust.  ros. 

§  92. 

Wskazane  wyżej  doniesienie  o  przeniesieniu 
przedsiębiorstwa  do  innej  miejscowości  nie  jest  wy= 
magane,  jeżeli  świadectwo  przemysłowe  zostało  wy= 
kupione,  zgodnie  z  należytą  deklaracją  (art.  435  ust. 
ros.)  dla  zakładu  handlowego  na  bazarach  (tygodnio= 
wych  targach)  o  ile  ten  zakład  przenosi  się  stale 
z  jednego  bazaru  na  drugi. 

§  93. 

Jeżeli  przedsiębiorstwo  przed  upływem  terminu 
ważności  świadectwa  przemysłowego  będzie  sprze= 
dane  lub  w  inny  sposób  przejdzie  na  innego  właści= 
cielą,  to  o  tem  należy  zawiadomić  najpóźniej  w  ter= 

minie  miesięcznym  od  dnia' przejścia  właściwy  Urząd 
skarbowy,  który  okoliczność  tę  ma  stwierdzić  na 
odwrotnej  stronie  świadectwa  przemysłowego,  po 
otrzymaniu  dokładnych  wiadomości  od  właściwej 
kasy  skarbowej,  że  wszystkie  zaległości  państwowe* 
go  podatku  przemysłowego  ciążące  na  poprzednim 
właścicielu  z  tytułu  tego  przedsiębiorstwa  zostały 
uiszczone. 

§  94. 

Bez  uiszczenia  zaległości,  wymienionych  w  po= 
przednim  paragrafie,.  Urząd  skarbowy  nie  może 
stwierdzać  na  świadectwie  przemysłowem  przejścia 
przedsiębiorstwa  na  innego  właściciela;  świadectwo 
zaś  przemysłowe  odstąpione  nowemu  właścicielowi, 
bez  potwierdzenia  Urzędu  skarbowego  uważa  się  za 
nieważne,  a  osoba  utrzymująca  na  mocy  takiego 
świadectwa  zakład  ulega  takiej  karze,  jak  za  niepo= 
siadanie  właściwego  świadectwa. 

O  szyldach  na  zakładach. 

(Art.  439  ust.  ros.). 

§  95. 

Szyld,  w  który  powinien  być  zaopatrzony  każdy 
zakład  handlowy  lub  przemysłowy  i  pomieszczenie 
składowe,  może  być  różnej  formy  i  z  odpowiednie* 
mi,  podług  miejscowych  obyczajów  napisami,  byle= 
by  tylko  wskazywał  istnienie  zakładu  lub  pomiesz= 
czenia  składowego.  Szyld  nie  jest  konieczny  w  tych 

wypadkach,  gdy  już  sam  wygląd  zewnętrzny  zakła= 
du  świadczy  należycie  o  istnieniu  przedsiębiorstwa, 

np.:  przy  młynach  i  t.  p. 
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Sposób  wydawania  świadectw  i  bezplaixydi  biletów 
przemysłowyck. 

(Art.  430  do  439  ust.  ros.). 

§  96. 
Świadectwa  przemysłowe  dla  •  przedsiębiorstw 

handlowych  i  przemysłowych  i  na  osobiste  zajęcia 
przemysłowe,  tudzież  bezpłatne  bilety  przemysłowe 
wydają  miejscowe  Kasy  skarbowe  podług  bliższych 
wskazówek  właściwych  Urzędów  skarbowych  podat^ 
ków  i  opłat  skarbowych. 

Wydawanie  świadectw  przemysłowych  Izba  skarbo- 
wa może  według  własnego  uznania  poruczyć  w  poszcze- 

gólnych miejscowościacli  także  kasom  związków  samo- 
rządowych, wydajęc  w  tyra  celu  stosowne  wskazówki. 

§  97. Izby  skarbowe  mają  czuwać  by  podwładne  im  Ka- 
sy skarbowe  były  w  odpowiednim  czasie  zaopatrzone  w 

dostateczną  ilość  blankietów  świadectw  przemysłowych 
i  bezpłatnych  biletów  przemysłowych. 

§  98. Świadectwa  i  bezpłatne  bilety  przemysłowe  wydaje 
się  z  góry  na  rok  i  odnawia  się  przed  1-ym  stycznia  każ- 

dego roku  w  ciągu  ostatnich  dwóch  miesęcy  (listopada 
i  grudnia)  roku  poprzedniego. 

Dla  nowo  powstających  przedsiębiorstw,  albo  na 
nowo  rozpoczęte  osobiste  zajęcia  przem.ysłowe  można 
wykupywać  świadectwa  i  bilety  w  ciągu  całego  roku, 
przyczem  dla  przedsiębiorstw  i  zajęć  rozpoczętych  przed 
1-ym  lipca  wydaje  się  tylko  świadectwa  roczne,  dła 
przedsiębiorstw  zaś  i  zajęć  rozpoczętych  w  drugim  pół- 

roczu świadectwa  półroczne.  Świadectwa  półroczne 
mogą  być  wydawane  na  drugie  półrocze  nie  wcześniej 
jak  pierwszego  czerwca.  Świadectwa  półroczne  na  pro- 

wadzenie wszelkiego  rodzaju  robót  budowlanych,  ziem- 
nych i  innych,  trwających  nie  dłużej  jałc  pół  roku,  mogą 

być  wydawane  w  ciągu  całego  roku. 

Narówni  z  prowadzeniem  robót  budowlanych,  ziem- 
nych i  innych  należy  traktować  przedsiębiorstwa  o  cha- 

rakterze sezonowym  działające  nie  dłużej  niż  pół  roku, 
jak  np.  ślizgawki,  kioski  do  sprzedaży  napojów  chło- 

dzących, zakłady  do  wypieku  i  sprzedaży  macy.  Dla  tych 
przedsiębiorstw  mogą  być  v/ydawane  świadectwa  pół- 

roczne i  w  pierwszej  połowie  roku. 

§  99. Na  antrepryzy  i  dostawy  mogą  być  wydawane  tyl-. 
ko  roczne  świadectwa  przemysłowe  niezależnie  od  czasu 
wykupienia  świadectwa  i  czasu  trwania  w  danym  roku 
antrepryzy  lub  dostawy. 

§  100. 
Świadectwa  przemysłowe  na  handel  jarmarczny  mo- 

gą być  wydawane  w  ciągu  roku,  lecz  tylko  w  czasie 
trwania  tych  jarmarków,  na  które  świadectwa  się  wyku- 

puję, łub  najprędzej  na  miesiąc  przed  terminem  otwar- 
cia jarmarku. 

§  101. Świadectwa  przemysłowe  i  bezpłatne  bilety  przemy- 
słowe powinny  być  podejmowane  w  Kasie  skarbowej  te- 

go okręgu,  w  którym  ma  być  wykonywane  przedsiębior- 
stwo, lub  w  którym  znajduje  się  pomieszczenie  skła- 

dowe. 

§  102. 

świadectwa  przemysłowe  na  handel  rozwozowy  lub 
obnośny  należy  wykupić  w  Kasie  skarbowej  tego  okrę- 

gu, w  którym  prowadzący  ten  handel  ma  swoj«  miejsce 
zamieszkania  lub  stałego  pobytu. 

§  103. 
Subjekci  podróżujący  (komiwojażerowie)  powinni 

wykupić  świadectwa  przemysłowe  w  Kasie  skarbowej 
tego  okręgu,  w  którym  znajduje  się  zatrudniające  ich 
przedsiębiorstwo,  lub  w  którym  rozpoczynają  sw§  dzia- łalność. 

§  104. 

Świadectwa  przemysłowe  na  antrepryzy  i  dostawy 

wybiera  się  przy  zawieraniu  umów  —  podług  miejsca 
ich  wykonania,  a  w  tych  wypadkach,  gdy  wykonanie  an- 

trepryzy lub  dostawy  odbywa  się  w  laiku  powiatach  — 
podług  miejsca  przyjęcia  zobowiązania. 

§  105. 
Jeżeli  przedsiębiorstwo  ma  być  prowadzone  w  kil- 

ku miejscowmvościach,  zaliczonych  do  różnych  klas  (na- 
przykład  skup  towarów,  utrzymywanie  bufetów  na  stat- 

kach, sklepy  —  wagony  i  t.  p.),  to  świadectwo  przemy- 
słowe powinno  być  wykupione  podług  najwyższej  kla- 

sy miejscowości. 

§  106. 
Ważność  tak  rocznych,  jak  i  półrocznych  świadectw 

dla  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysłowych,  oraz 
na  osobiste  zajęcia  przemysłowe,  jak  również  bez- 

płatnych biletów  przemysłowych,  kończy  się  31  grudnia 
tego  roku,  na  który  świadectwa  i  bilety  zostały  wyku- 

pione. Świadectwa  półroczne,  wykupione  w  ciągu  roku  na 

prowadzenie  różnego  rodzaju  robót  budowlanych,  ziem- 
nych i  innych,  trwających  nie  dłużej  jak  pół  roku,  oraz 

dla  przedsiębiorstw  o  charakterze  sezonowym  są  ważne 
tylko  na  przeciąg  sześciu  miesięcy  od  daty  ich  wydania. 
(Część  druga  §  98  niniejszej  instrukcji). 

§  107. 
Śwadectwa  przemysłowe  i  bezpłatne  bilety  przemy- 

słowe wydaje  się  tak  na  imię  pojedyńczych  osób  i  współ- 
właścicieli przedsiębiorstw  jak  również  na  mię  osób 

prawnych  np.  wszelkiego  rodzaju  towarzystw,  spółek 
i  mstytucji  handlowych,  do  których  zalicza  się  również 

zarządy  konkursowe,  komisje  likwidacyjne,  administra- 
cje, oraz  nstytucje  państwowe,  samorządowe  i  pu- bliczne. 

§  108. 

Na  świadectwach  i  bezpłatnych  biletach  przemysło- 
wych, wydawanych  dła  przedsiębiorstw  należącycłi  do 

domów  handlowych  oznacza  się  tylko  firmę  bez  wymie^ 
nienia  członków  należących  do  spółki. 

§  109. 
Osoby,  pragnące  otrzymać  świadectwa  i  bezpłatni 

bilety  przemysłowe,  obowiązane  są  dokładnie  wypełnić 
deklaracje  podług  załączonych  do  niniejszej  instrukcji 
wzorów  o  każdym  poszczególnym  zakładzie  handlowym 
lub  przemysłowym  albo  pomieszczeniu  składowem  o 
każdej  antrepryzie,  lub  dostawie,  o  każdem  statku  lub 
osoblstem  zajęciu  przemyslowem,  na  które  wybiera  się 
dokument  przemysłowy. 
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§  110. We  wszystkich  Urzędach  skarbowych  padatków  i 
opłat  skarbowych,  jak  również  i  w  Kasach  skarbowych 
powinny  się  zawsze  znajdować  w  dostatecznej  ilości 
blankiety  wyż  wymienionych  deklaracji  w  celu  bez- 

płatnego ich  wydawania  osobom,  wybierającym  doku- 
menty przemysłowe. 

§  111. 
Osoby,  wykupujące  dokumenty  przemysłowe  po- 

winny powyższą  deklarację  złożyć  we  właściwej  Kasie 
skarbowej,  która  po  obliczeniu  i  pobraniu  łącznej  sumy 
należności  zasadniczego  podatku  przemysłowego  i  przy- 

padających od  niego  dodatków,  wydaje  odpowiednie 
świadectwo  przemysłowe;  złożone  zaś  przez  płatników 
deklaracje  po  uwidocznieniu  na  nich  kategorji  i  ceny 
wydanych  świadectw  przemysłowych  Kasa  przesyła 
właściwemu  Urzędowi  skarbowemu  stale  po  upływie 
każdego  tygodnia. 

Kasy  skarbowe  prowadzą  według  załf  .onego  wzo- 
ru księgę  świadectw  i  bezpłatnych  biletć  /  przemysło- 

wych, do  której  wpisuje  się  każde  wydane  świadectwo 
i  bezpłatny  bilet  przemysłowy. 

Numer  bieżący  księgi  i  datę  wydania  notuje  się  na 

"wydanych  dokumentach  przemysłowych  i  na  odnośnych deklaracjach  płatników. 

Oprócz  tego  o  otrzymanym  zapasie  i  ilości  wyda- 
nych dokumentów  przemysłowych  Kasy  skarbowe  pro^ 

wadzą  według  załączonego  wzoru  pamiętnik,  który  wi- 
nien być  zamknięty  z  końcem  każdego  miesiąca  celem 

wykazania  pozostałego  zapasu. 

21amówienia  na  wymieniono  wyżej  dokumenty  prze- 
mysłowe Kasy  skarbowe  uskuteczniają  według  załączo- 

nego wzoru  przez  właściwe  Izby  skarbowe. 

§  112. 
Od  wykupujących  dokumenty  przemysłowe,  z  wyjąt- 
kiem wypadków,  wskazaznych  niżej  w  paragrafach  113 

do  119  niniejszej  instrukcji  nie  żąda  się  przedstawienia 
świadectw  tożsamości  osoby  lub  istnienie  towarzystw, 
spółek  i  instytucji,  ani  żadnych  innych  dokumentów  na 
prawo  otrzymywania  świadectw  lub  bezpłatnych  bile^ 
tów  przemysłowycli. 

§  113. 
Dokumenty  przemysłowe  mogą  być  wydawane  tak 

bezpośrednio  tym,  na  których  imię  zostały  wystawione, 
jak  również  z  polecenia  tych  ostatnich  innym  osobom* 
po  okazaniu  przez  nie  ogólnego  lub  specjalnego  pełno- 

mocnictwa, albo  pisemnego  do  tego  upoważnienia  na 
deklaracji,  złożonej  w  myśl  art.  435  ros.  ust. 

§  114. 
Dokumenty  przemysłowe  na  imię  towarzystw  ackyj- 

nych,  oraz  wszelkiego  rodzaju  spółek  udziałowych,  wy- 
daje się  albo  jednemu  z  dyrektorów  albo  osobie,  która 

będzie  do  tego  upoważniona  w  sposób  wskazany  w  po- 
przednim paragrafie. 

Dokumenty  prezmysłowe  na  imię  spółek  firmowych 
lub  firmowo-komandytowych  wydaje  się  kierownikowi 
spcMki  lub  też  osobie,  której  to  będzie  powierzone. 

§  115. 
Małoletni  i  osoby,  pozostające  pod  opieką,  mogą 

otrzymywać  na  swoje  imię  dokumenty  przemysłowe  tyl- 
ko ra  pośrednictwem  swoich  opiekunów. 

§  116. 

Subjekci  podróżujący  (komiwojażerowie)  wykupu- 
jący dla  siebie  świadectwa  przemysłowe  obowiązani  są 

przedstawić  w  oryginałach  lub  w  należycie  uwierzytel- 
nionych odpisach,  świadectwa  przemysłowe,  dające  pra- 

wo ich  mocodawcom  do  utrzymywania  subjektów 
podróżujących. 

§  117. 
Wykupienie  świadectwa  przemysłowego  nie  daje 

jeszcze  prawa  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa  handlo- 
wego lub  przemysłowego  w  następujących  wypadkach: 

1)  jeżeli  świadectwo  przemysłowe  wykupiła  osoba 
ograniczona  w  prawach  (np.  niewypłacalny  dłużnik 
i  t.  p.); 

2)  jeżeli  świadectwo  przemysłowe  wykupiono  dla 
takiego  przedsiębiorstwa  lub  zajęcia,  którego  w  myśl 
obowiązujących  przepisów  wcale  nie  wolno  wykonywać; 
^  3)  jeżeli  bez  posiadania  specjalnego  pozwolenia  lub 

koncesji,  wykupiono  świadectwo  przemysłowe  dla  takie- 
go przedsiębiorstwa  lub  zajęcia,  które  na  podstawie 

obowiązujących  przepisów  prowadzić  można  tylko  po 
uzyskaniu  takiego  pozwolenia  łub  koncesji. 

W  razie  wykupienia  świadectwa  przemysłowego 
wbrew  powyższym  przepisom,  płatnik  nie  może  żądać 
zwrotu  kwot  pieniężnych  wpłaconych  za  to  świadectwo. 

§  118. 
Świadectwa  przemysłowe  na  pomieszczenia  składo^ 

we  płatne  i  bezpłatne,  tudzież  na  istniejące  przy  przed- 
siębiorstwach przemysłowych  wolne  od  podatku  kantory 

lub  zakłady  handlowe  do  sprzedaży  hurtowej  swoich 
wyrobów,  wydaje  się  tylko  po  okazaniu  w  oryginale 
lub  w  uwierzytelnionych  odpisach  świadectw  przemysłom 
v/ych  dla  samych  przedsiębiorstw  handlowych  lub  prze- 

mysłowych, do  których  należą  wyż  wymienione  po- 
mieszczenia składowe,  kantory  lub  składy  handlowe. 

§  119. 
Na  antrepryzy  i  dostawy,  których  suma  zobowiąza- 

nia nie  może  być  zgóry  określoną,  wydaje  się  bilety  prze- 
mysłowe bezpłatne,  jednak  tylko  po  przedstawieniu  świa^ 

dectwa  od  właściwych  instytucji  rządowych,  samorządo- 
wych i  publicznych  o  przyjęciu  antrepryzy  lub  dostawy 

na  sumę  nieokreśloną  wogóle,  lub  na  dany  rok  podat- kowy. 

Instytucje  te  we  wskazanych  wyżej  wypadkach  są 
obowiązane  z  wypłat,  przypadających  dostawcom  lub 
antreprenerom,  zatrzymać  sumę,  odpowiadającą  war- 

tości ustanowionego  świadectwa  przemysłowego  łącznie 
z  dodatkami  samorządowemi,  zakomunikować  o  tern 
właściwemu  Urzędowi  skarbowemu,  a  zatrzymaną  sumę 
wpłacić  do  tej  Kasy  skarbowej,  która  wydała  bezpłatny 
bilet  przemysłowy  na  antrepryzę  lub  dostawę. 

§  120. 
Wydawanie  dokumentów  przemysłowych  należy 

uskuteczniać  bez  względu  na  zaległości  w  innych  po- 
datkach. 

§  121. 
świadectwa  przemysłowe  roczne  i  półroczne  w  cza- 

sie ich  ważności,  mogą  być  ̂ vymieniane  na  tego  samego  - 
rodzaju  świadectwa  przemysłowe  wyższej  kategorji,  lub 

wyższej  Idasy  miejscowości  z  odpowiednią  dopłaty  za- 
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sadniczego  podatku  przemysłowego  oraz  wszystkich  dof 
datków  saraorządowycli  z  zachowaniem  warunków  na- 
stępujących: 

a)  świadectwa  przemysłowe  dla  przedsiębiorstw 
handlowych  II,  III  i  IV  kategorji  oraz  na  należące  do 
nich  pomieszczenia  składowe  mogą  być  wymieniane  na 
świadectwa  dla  tego  samego  rodzaju  przedsiębiorstw 
podług  wyższej  kategorji  lub  klasy  miejscowości; 

b)  świadectwa  dla  przedsiębiorstw  przemysłowych 
od  II  do  VIII  kategorji  dozwala  się  wymieniać  na  świa- 

dectwa dla  tego  samego  rodzaju  przedsiębiorstw  podług 
wyższej  kategorji  lub  klasy  miejscowości; 

c)  świadectwa  na  handel  obnośny  mogą  być  wymie- 
niane na  świadectwa  na  handel  rozwozowy; 

d)  świadectwa  jarmarczne  na  handel  detaliczny  do- 

z\\''ala  się  wymieniać  na  świadectwa  jarmarczne  na  han- 
del hurtowy; 
e)  świadectwa  na  osobiste  zajęcia  przemysłowe,  na 

świadectwa  do  prowadzenia  zajęć  tego  samego  rodzaju 
lecz  wyższej  ceny  i  W7ższej  klasy  miejscowości. 

Żądanie  wymiany  świadectw  przemysłowych  należy 

zgłosić  w  tej  Kasie  skarbowej  w  litórej  piei^wotne  świar- 
dectwo  zostało  wykupione. 

§  122. 
W  razie  przeniesienia  przedsiębiorstwa  z  niższej 

klasy  miejscowości  dio  wyższej,  należy  postąpić  w  myśl 
§  91  niniejszej  instrukcji  z  tem,  że  ewentualna  dopłata 
ma  być  uslaiteczniona  w  Kasie  skarbowej  tego  okręgu, 
do  którego  przedsiębiorstwo  się  przenosi. 

Kontrola  świadectw  przemysłowych, 

(Art.  440  do  459  ros.  ust.j. 

§  123. 
Kontrola  handlu,  przemysłu  i  osobistych  zajęć  prze- 

mysłowych ma  na  celu: 
1)  sprawdzenie,  czy  zasadniczy  podatek  przemysło- 
wy został  opłacony  w  należytej  wysokości  stosownie  do 

obowiązujących  przepisów; 

2)  zebranie  wszystkich  wiadomości,  poti^zebnych  do 
wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku. 

§  124. 
Przeprowadzenie  wyż  wymienionej  kontroli  należy 

do  obowiązku  naczelnika  Urzędu  skarbowego  podatków 
i  opłat  skarbowych.  W  tym  celu  może  on  również  dele- 

gować w  razie  potrzeby,  swego  zastępcę  lub  innych  pod- 
władnych mu  urzędników. 

§  125. 
Urzędmicy  przeprowadzający  kontrolę  mają  być  zao^ 

patrzeni  przez  Urząd  skarbowy  w  odpowiednie  legity- 
macje i  korzystają  z  prawa  do  szczegółowych  oględzin 

wszystkich  zakładów  handlowych  i  przemysłowych,  po- 
mieszczeń składowych  i  innych  miejsc  gdzie  prowadzi 

się  handel  łub  przemysł. 
W  razie  niedopuszczenia  urzędnika  do  przeprowa- 

dzenia wymienionych  wyżej  oględzin  należy  sporządzić 
0  tem  protokół  i  przedłożyć  go  Urzędowi  skarbowemu, 
któi7  przesyła  sprawę  właściwemu  Sądowi  celem  ukara- 

nia winnych  na  zasadzie  art.  143  kodeksu  karnego,  obO'- 
wiązującego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 

§  126. 
Za  podstawę  do  sprawozdania  handlu,  przemysłu 

1  osobistych  zajęć  przemysłowych  służą  przedewszyst- 

kiem  deklaracje  samych  płatników  zasadniczego  podatku 
przemysłowego,  złożone  w  myśl  art.  435  ros.  ust. 

W  celu  zaś  prawidłowego  obciążenia  przedsię- 
biorstw handlowych  i  przemysłowych  państwowych  po^ 

datkiem  przemysłowym  ustanawia  się  obowiązkowe  dlo^ 
starczenie  następujących  wiadomości: 

A)  od  wszystkich  miejscowych  rządowych,  samo- 
rządowych i  publicznych  instytucji  i  urzędów  —  o  an- 

trepryzach  i  dostawach. 
Wiadomości  o  antrepryzach  i  dostawach  powinny 

zawierać: 

1)  nazwisko,  imię  i  miejsce  zamieszkania  antrepre- nera  lub  dostawcy; 

2)  przedmiot  i  termin  antrepryzy  lub  dostawy; 
3)  sumę  antrepryzy  lub  dostawy; 
4)  miejsce  jej  wykonania; 
5)  czas  zawarcia  kontraktu  lub  umowy; 

6)  na  podstawie  jakiego  świadectwa  przemysłowe- 
go, gdzie  i  kiedy  wykupionego,  została  antrepryza  lub 

dostawa  przyjęta. 

Wiadomości  tych  dostarczają  wyżej  wymienione  in- 
stytucje bezzwłocznie  po  zawarciu  umów  właściwym 

Izbom  skarbowym  lub  Urzędom  skarbowym  podatków 
i  opłat  skarbowych. 

B)  Od  Urzędów  celnych  —  o  eksporterach  i  ekspe- 
dytorach przy  komorach  i  osobach,  sprowadzających  to- 

wary z  zagranicy. 
Wiadomości  o  eksporterach  powinny  zawierać  nar 

stępujące  szczegóły: 
1)  nazwisko,  imię  i  miejsce  zamieszkania  wywożą- 
cego towary; 

2)  rodzaj  i  ilość  wywożonych  towarów; 
3)  wartość  tych  towarów. 
Wiadomości  o  ekspedytorach  powinny  zawierać  na- 

stępujące dane: 
1)  nazwisko,  imię  i  miejsce  zamieszkania  ekspedy- 

tora, 

2)  czy  utrzymują  kantory  i  subjektów,  czy  też  zaj- 
mują się  przemysłem  ekspedytorskim  osobiście; 

3)  na  podstawie  jakiego  świadectwa  przemysłowe- 
go, gdzie  i  kiedy  wykupionego,  prowadzą  przedsiębior- 

stwo ekspedytorskie. 

Oprócz  tego  Urzędy  celne  powinny  również  komu- 
nikować wiadomości  o  osobach,  sprowadzających  z  za- 

granicy towary  w  znacznej  ilości. 
Wiadomości  o  ekspedytorach  dostarczają  Urzędy 

Celne  właściwym  Urzędom  skarlDowym  za  każde  pólro- 

^  Cze  (1-go  lutego  i  1-go  siei-pnia)  a  o  osobach,  wysyłają- 
cych i  sprowadizających  towary  po  upływie  każdego  mie- 

siąca. 

§  127. 

Naczelnicy  Urzędów  skarbowych  podatków  i  opłal 
skarbowych,  ich  zastępcy  i  delegowani  przez  nich 
urzędnicy  mają  prawo,  celem  przeprowadzenia  prawi- 

dłowej kontroli  handlu  i  pa-zemysłu: 
a)  robić  wszelkie  niezbędne  wyciągi  z  aktów  i  ksiąg 

oprócz  podlegających  tajemnicy,  w  instytucjach  rządo- 

wych, samorządowych  i  publicznych,  -■ 
■  b)  przy  pomocy  administracji  kolei  żelaznych  i  fun- 

kcjonarjuszów  żeglugi  przedsiębiorstw  transportowych 

i  ubezpieczeniowych,  sporządzać  wyciągi  z  ksiąg  kolei' 
żelaznych  i  wyż  wymienionych  przedsiębiorstw  o  wysy- 

łanych, odbieranych  i  ubezpieczanych  ładunkach. 

Sporządzanie  tych  wyciągów  ma  nastąpić  po  porot 
:  nieniu  się  wyżej  wymienionych  urzędników  z  instytur 

cjami  rządowemi,  publicznemi  i  samorządowemi,  oraz 
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z  administrację  kolei  żelaznych,  przedsiębiorstw  żeglu- 

gi, transportowych  i  ubezpieczeniowych. 
Jeżeli  funkcjonariusze  kolei  żelaznych  prywatnych 

i  wymienionych  w  poprzedinim  paragrafie  przedsię- 
biorstw odmówią  urzędnikom,  sprawdzającym  handel  i 

przemysł,  przedstawienia  ksiąg  dla  poczynienia  z  nich 
niezbędnych  wyciągów,  urzędnicy  ci  powinni  o  tem  zlo^ 
żyć  szczegółowe  pisemne  sprawozdanie  swojej  najbliż- 

szej władzy  przełożonej,  która  skierowuje  sprawę  do 
właściwego  Sądu  celem  skazania  winnych  na  zasadzie 

"rt.  143  kodeksu  karnego  obowiązującego  na  obszaize 
b.  zaboru  rosyjskiego. 

§  128. 
Sprawdzanie  handlu  i  przemysłu  odbywa  się  w  cią- 

gu całego  roku,  lecz  Izba  skarbowa  stosownie  do  obsza- 
ru okręgów  i  ilości  przedsiębiorstw  określa  dla  okręgu 

każdego  podwładnego  Urzędu  skarbowego  termin,  do 
którego  powyższa  kontrola  ma  być  ukończona. 

§  129. 
Sprawdzenie  powinno  odbywać  się  w  obecności 

właścicieli  zakładów  lub  zastępujących  wlaścicieU  człon- 
ków ich  rodziny,  albo  w  obecności  osób  zarządzających 

zakładami.  W  razie  nieobecności  wyż.  wymienionych 

csób,  należy  dokonać  kontroli  powołując  dwóch  świad- 
ków. 

§  130. Przy  kontroli  należy  w  szczególności  sprawdzić: 
1)  czy  przedsiębiorstwo  jest  wykonywane  przez  te 

same  osoby,  na  których  imię  wydane  zostały  dokumenty 
przemysłowe; 

2)  czy  zakład  znajduje  się  w  tem  samem  miejscu, 
które  je.st  wskazane  w  świadectwie  lub  bezpłatnym  bile- 

cie przemysłowym; 

3)  czy  świadectwo  przemysłowe  stosownie  do  obo- 
wiązujących przepisów  zostało  wykupione  odpowiednio 

do  stwierdzonych  przy  kontroli  znamion  przedisiębior- 
stwa; 

4)  czy  dokumenty  przemysłowe  są  wystawione  w  za- 
kładzie na  miejscu  widocznem; 

5)  czy  znajduje  się  odpowiedni  szyld  na  zakładzie 
handlowym  lub  przemysłowym  ałbo  na  poOTeszczeniu 
skladowem. 

§  131. Przy  sprawdzaniu  zakładów  handlowych  trzeciej 
i  czwartej  kategorji  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na 
to,  czy  w  zakładzie  nie  prowadzi  się  handlu  towarami, 

któiych  sprzedaż  z  zakładów  III  i  IV'  kategorji  nie  jest 
dozwolona  i  czy  w  przedsiębiorstwach  III  kategorji  nie 
jest  zatrudniony  więcej  niż  jeden  dorosły  subjekt. 

§  132. 
Przy  sprawdzaniu  handlu  rozwozowego  i  obnośne- 

go  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to: 
a)  czy  targ  prowadzi  się  w  obrębie  miast,  czy  też 

osad  wiejskich; 
b)  jeżeli  towary  roznosi  się  w  celu  sprzedaży 

w  obrębie  miast,  czy  handel  ten  jest  prowadżony  towa- 
rami, wymienionemi  w  spisie  dołączonym  do  art.  371 

ustawy  rcs.; 

c)  jeżeli  zaś  handel  obnośny  lub  rozwozowy  pro- 
wadzi się  w  osadach  wiejsldch,  czy  sprzedawane  są  tyl- 

ko towary  wymienione  w  spisie,  dołączonym  do  art. 
416  ros.  ust.  i 

§  133. 
Przy  wywozie  towarów  zagranicę  bez  wykupywa- 
nia świadectw  przemysłowych,  należy  sprawdzić: 

a)  czy  wywożone  są  tylko  towary,  wymienione 
w  art.  9  ustęp  12  pod  a)  i  b)  ustawy  z  dnia  6  lipca 1920  r.; 

b)  czy  w  tym  celu  nie  utrzymuje  specjalnych  kanto- 
rów łub  zakładów  i  składów  handlowych, 

§  134. 
Sprawdzanie  nie  powinno  przeszkadzać  prowadze- 

i  iprzemysłu  przekroczeniu  przepisów,  żagrożonem 
przytem  właściciele  przedsiębiorstw  albO'  osoby  zarzą- 

dzające niemi  dopuszczając  kontrolujących  urzędników 

do  obejrzenia  i  sprawdzenia  znamion,  na  zasadzie  któ- 
rych wykupione  zostały  świadectwa  przemysłowe,  nie 

są  obowiązani  do  wyjawiania  tajemnic  technicznych  fa- 
brykacji, długów  przedsiębiorstwa  lub  też  innych  ta- 

jemnic handlowych. 

§  135. 
O  każdem  wykryłem  przy  sprawdzaniu  handlu 

i  przemysłu  przekroczeniu  przepisóv/  ■  żagrożonem 
grzywnami  w  myśl  art.  526  do  532  ros.  ust.,  powinien 

być  sporządzony  specjalny  protokół  w  trybie,  okreśłor 
nym  w  artykułach  451  do  458  tejżą  ustawy. 

§  136. 
W  razie  wykrycia  w  jednym  i  tym  samym  zakładzie 

kilku  przekroczeń,  protokół  sporządza  się  jeden,  lecz  z 
takiemi  szczegółami,  by  w  zupełności  sądzić  było  można 

0  każdem  wykroczeniu  zosobna,  celem  wymierzenia  odf- 
dzielnej  kary  pieniężnej  za  każde  poszczególne  przekro- 
o.enie  (art.  536  ros.  ust.). 

Przy  spisywaniu  protokółu  o  prowadzeniu  bez  na- 
leżytego świadectwa  przemysłowego  handlu  z  rucho- 

mych pomieszczeń,  jalc  również  handlu  rozwowego  lub 
ol^nośnego,  ałbo  handlu  prowadzonego  przez  komiwoja- 

żerów podług  próbek  towarów,  —  należy  zażądać  od 
obwinionego  odpowiedniej  kaucji  na  zabezpieczenie 
grzywny  (art.  454  ust.  ros.),  zaznaczając  tę  okoliczność 
w  protokóle.  Kaucja  powinna  być  złożona  bezzwłocznie 
do  właściwej  kasy  skarbowej  jako  depozyt  skarbowy, 

a  kwit  łącznie  z  protokółem  przedstawiony  do  właści- 
wego Urzędu  skarbowego. 

W  razie  niezłożenia  przez  obwinionego  kaucji  w  su- 
mie odpowiadającej  najwyższej  normie  grzywny,  może 

być  nałożony  areszt  na  znalezione  przy  obwinionym  to- 
wary, które  po  sporządzeniu  ich  spisu  i  szacunku  oraz 

po  ich  opieczętowaniu  (uwaga  do  art.  454  ros.  ust.)  na- 
leży oddać  w  przechowanie  do  właściwego  Urzędu  skar- bowego. 

§  137. 
Protokół  ma  być  sporządzony  z  taką  dokładnością, 

ażeby  można  było  bez  zbiei-ania  dodatkowych  wiado- 
mości sądzić  tak  o  samem  wykroczeniu  jak  i  o  okolicz- 

nościach zwiększających  lub  zmniejszających  winę 
oskarżonego. 

§  138. 
Jeżeli  obwiniony  w  uzupełnieniu  objaśnienia  ustne- 
go, zapisanego  do  protokółu  przedstawi  jeszcze  wy- 

jaśnienia na  piśmie,  to  te  ostatnie  powinny  być  dołączo- 
ne do  protokółu. 

§  139. 
W  należyty  sposób  sporządzone,  odczytane  obecnym 

1  podpisane  przez  nich  protokóły  powinny  być  bezr 
zwłocznie  złożone  do  Urzędu  skarbowego  podatków 
i  opłat  skarbowych. 
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§  140. O  dokonancra  sprawdzeniu  każdego  świadectwa 
przemysłowego,  lub  bezpłatnego  biletu  przemysłowego, 
należy  zrobić  na  nim  adnotację  przez  zamieszczenie 

słów  „sprawdzono  dnia"  i  podpisu  sprawdzającego. 

§  141. O  zakończeniu  w  swoim  okręgu  kontroli  wszystkich 
zakładów  handlowych  i  przemysłowych,  oraz  osobistych 
zajęć  przemysłowych,  ma  Urz^d  skarbowy  donieść 
właściwej  Izbie  skarbowej. 

O  zamknięciu  zakładów. 

§  142. 
Zamknięcie  zaldadu  handlowego  lub  przemysłowe- 
go, podlegającego  opłacie  zasadniczego  podatku  przemy- 

słowego jest  dopuszczalne  tylko  w  takim  razie,  jeżeli 
na  utrzymanie  zakładu  nie  zostanie  v/cale  wykupione 
świadectwo  przemysłowe. 

§  143. 
W  protokółach,  spis5'wanych  w  przedsiębiorą 

stwach,  utrzymywanych  bez  świadectw  przemyslos 
wych,  należy  zaznaczyć,  że  jeżeli  należyte  świadec* 
two  przemysłowe  nie  będzie  wykupione  najpóźniej 
w  terminie  dwutygodniowym  od  dnia  sporządzenia 
protokółu,  to  zakład  na  podstawie  art.  456  ust.  ros. 
będzie  niezwłocznie  po  tym  terminie  zamknięty. 

§  144. Zamknięcie  przedsiębiorstwa  zarządza  Urząd 
skarbowy  przez  delegowanego  w  tym  celu  urzędnika. 

Zamknięcie  uskutecznia  się  przez  nałożenie  pies 
częci  urzędowych  na  wejścia  do  zakładu  lub  w  inny 
sposób,  jaki  podług  miejscowycli  warunków  uznany 
będzie  za  najdogodniejszy  dla  wstrzymania  w  za« 
kładzie  prowadzenia  handlu  łub  przemysłu. 

Ponowne  otwarcie  zamkniętego  przedsiębiorstwa 
powinno  być  dokonane  przez  ten  sam  Urząd  skar* 
bowy  niezwłocznie  po  okazaniu  świadectwa  przemy? 
słowego. 

Tak  z  czynności  zamknięcia,  jak  i  ponownego 
otwarcia  przedsiębiorstwa  należy  spisać  krótki  pros 
tokóL 

DZIAŁ  IV. 

Dodatkowy  podatek  przemysłowy  od  przedsiębiorstw 
obowiązanych  do  składania  sprawozdań  publicznych. 

(art.  460  do  482  ust.  ros.). 

Obowiązek  podatkowy. 

§  145. 
Podatek  od  kapitału  i  procentowy  podatek  Od 

zysku  opłacają:  a)  przedsiębiorstwa  obowiązane  do 
składania  sprawozdań  publicznych,  wymienione 
w  art.  460  ust.  ros.  i  b)  przedsiębiorstwa  wymienio* 
ne  w  art.  521  ust.  ros.,  jeżeli  ich  właściciele  wykażą 
wysokość  swoich  kapitałów  zakładowych  i  wyrażą 
chęć  opłacania  dodatkowego  podatku  przemysłowe^ 
go  w  sposób  ustanowiony  dla  przedsiębiorstw,  obos 
wiązanych  do  składania  sprawozdań  publicznych. 

§  146. Do  przedsiębiorstw  obowiązanych  do  składania 
sprawozdań  publicznych  (sprawozdawczych)  zalicza 

fię:  a)  przedsiębiorstwa  handloir*  i  prremyW»^»,  aa; 
leżące  do  towarzystw  akcyjnych  ł  udziałowych,  do 
spółek  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  innych 
tego  rodzaju  spółek,  a  w  tej  liczbie  i  do  towarzystw 
spółdzielczych;  b)  akcyjne  banki  handlowe  i  ziem* 
skie,  lombardy;  c)  towarzystwa  kredytowe  miejskie 
i  ziemskie,  oraz  towarzystwa  wzajemnego  kredytu 
i  d)  samorządowe  banki,  lombardy,  towarzystwa 
i  kasy  pożyczkowososzczędnościowe  oraz  wszystkie 
inne  instytucje  kredytowe,  które  na  zasadzie  ich  sta* 
tutów  lub  zastępujących  je  przepisów  obowiązane 

są  ogłaszać  sprawozdania  o  swoich  operacjach  lub  ̂ 
też  przedstawiać  sprawozdania  do  zatwierdzania 
walnemu  zgromadzeniu  albo  innemu  organowi,  po« 
wołanemu  w  myśl  statutu  do  tego  zatwierdzenia. 

§  147. 
Nowo  utworzone  przedsiębiorstwa,  obowiązan* 

do  składania  sprawozdań  publicznych,  opłacają  po 
raz  pierwszy  podatek  od  kapitału  i  procentowy  po» 
datek  od  zysku  po  przedstawieniu  sprawozdania  za 
pierwszy  ubiegły  rok  operacyjny. 

§  148. 
Przedsiębiorstwa  nie  obowiązane  do  składania 

sprawozdań  publicznych,  które  na  podstawie  art.  521 
ust.  ros.  przeszły  do  kategorji  przedsiębiorstw,  opła* 
cających  podatek  od  kapitału  i  procentowy  podatek 
od  zysku  podług  art.  460  do  482,  lub  odwrotnie,  pot 
ciąga  się  w  tym  roku,  w  którym  zaszła,  zmiana,  na= 
dal  jeszcze  do  opłaty:  pierwsze  —  procentowego 
podatku  od  zysku  dla  przedsiębiorstw  nie  obowią* 
zanych  do  składania  sprawozdań  publicznych,  dru* 
gie  —  podatku  od  kapitału  i  procentowego  podatku 
od  zysku  podług  przepisów  dla  przedsiębiorstw  obo« 
wiązanych  do  składania  publicznych  sprawozdań. 

O  ile  w  pierwszym  wypadku  rok  operacyjny 
nie  schodzi  się  z  rokiem  kalendarzowym,  lub  o  ile 
nie  nastąpiło  zatwierdzenie  sprawozdania  przed  roz* 
poczęciem  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku 
dla  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do  składania 
sprawozdań  publicznych  (art.  24  ustawy  z  6  lipca 
1920  r.),  należy  wymierzyć  ten  podatek  na  podstawie 
art.  16  —  34  ustawy  z  6  lipca  1920  r.,  z  tem  zastrze* 
żeniem,  że  podatełc  ten  będzie  zaliczony  na  poczet 
podatków  od  kapitału  i  procentowego  od  zysku 
(art.  460  do  482  ust.  ros.),  które  będą  wymierzone  po 
złożeniu  sprawozdania. 

§  149. 
Banki  prywatne,  które  w  myśl  rozporządzenia 

b.  GenerałsGubernatorstwa  Warszawskiego  o  pobo* 
rze  podatku  od  handlu  i  przemysłu  podlegały  na 

obszarze  b.  okupacji  niemieckiej,  b.  Kr.  Kongr.,  do= 
diłtkowemu  podatkowi  przemysłowemu  dla  przedsię* 
biorstw  sprawozdawczych,  podlegają,  począwszy  od 
roku  1920,  ijrocentowemu  podatkowi  od  zysku  dla 
przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do  składania  spas 
wozdań  publicznych  w  myśl  postanowień  art.  15 
ustawy  z  6  lipca  1920  r. 

Uiszczone  przez  te  przedsiębiorstwa  kwoty  po* 
datków  od  kapitału  i  procentowego  od  zysku  należy 
zaliczyć  na  poczet  należnego  procentowego  podatku 
od  zysku  za  r.  1920  w  myśl  art.  17  ustawy  z  6  lipca 
1920  r. 

§  150. 
Przedsiębiorstwa,  obowiązane  do  składania  spra» 

wozdań  publicznych,  którd  się  znajdują  w  admini" 
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>tr»cji  przymusowej,  lub  też  vr  likwidacji,  prowa* 
dząc  w  dalszym  ciągu  swe  operacje,  opłacają  po* 
datek  przemysłowy  na  zasadach  ogólnych. 

Obowiązki  zarządu  przedsiębiorstwa,  dotyczące 
podatku  przemysłowego  przechodzą  na  administra* 
cj^  względnie  komisję  likwidacyjną. 

Sporządzanie  sprawozdań  i  bilansów. 

§  151. Sprawozdania  i  bilanse  przedsiębiorstw,  obowią? 
zanych  do  składania  sprawozdań,  publicznych,  pos 
winny  być  sporządzone  za  każdy  ubiegły  rok  opera* 
cyjny.  Rok  ten  liczy  się  od  1  stycznia  do  31  grud- 

nia włącznie,  jeżeli  w  statucie  przedsiębiorstwa  nie 
wskazano  ściśle  innego  czasokresu  do  obliczania  ro< 
ku  operacyjnego. 

§  152. 
Bilansowi  zamknięcia  rachunków  za  ubiegły  rok 

operacyjny  powinny  odpowiadać  w  sprawozdaniu 
oddzielne  rachunki  (konta),  układane  z  taką  dokład* 
nością  i  tak  szczegółowo,  ażeby  z  nich  było  widocz* 
nc:  a)  jakie  mianowicie  operacje  i  w  jakim  rozmia» 
rze  każdą  z  nich  dokonywano  w  ciągu  roku  opera* 
cyjnego;  b)  jakie  rezultaty  (zysk  czy  stratę)  otrzy* 
mano  z  każdej  operacji  i  c)  jakie  pozycje  zamknię* 
cia  każdego  rachunku  przeniesiono  do  aktywów  i  pa* 
sywów  bilansu,  który  powinien  ściśle  wyrażać  stan 
przedsiębiorstwa  w  dniu  zamknięcia  jego  sprawo= 
zdawczego  roku  operacyjnego. 

§  153. 
Niespłacone  wierzytelności  i  przedsiębiorstwa 

(dłużników)  wykazuje  się  w  aktywach  na  ten  dzień, 
w  którym  bilans  został  sporządzony  podług  nominał* 
nej  sumy  zobowiązań;  co  do  wątpliwych  wierzytel* 
ności,  w  bilansie  należy  wskazać  ich  cenę  prawdo* 
podobną,  a  wierzytelności  nieściągalne  powinny  być 

umorzone.  * 

§  154. 
Wartość  pozostających  papieróv/  procentowych 

wykazuje  się  w  bilansie  w  aktywach  podług  ceny 
ich  kupna,  a  jeżeli  ta  cena  jest  wyższa  od  ceny  gieł* 
dowej,  to  podług  ceny  giełdowej  tego  dnia,  w  któ* 
rym  zamyka  się  rok  operacyjny  przedsiębiorstwa. 

§  155. 
Towary,  wyroby  i  wogóle  wszystkie  inne  przed* 

mioty,  przeznaczone  do  zbytu,  jak  również  mat  er* 
jały  fabrykacji  wykazuje  się,  jako  pozostałość  w  ak* 
tywach  bilansu  podług  ostatnich  kosztów  ich  fabry* 
kacji,  lub  cen  ich  nabycia;  w  razie  zaś  przeszaco* 

wania'  tych  remanentów  z  powodu  zmniejszenia  się 
ich  wartości,  ta  ostatnia  okoliczność  winna  być  na* 
leżycie  udowodnioną. 

§  156. 
Grunta,  lasy  i  inne  nieruchomości,  jak  również 

urządzenia,  inwentarz,  narzędzia  i  wszelkie  wogóle 
przedmioty  nie  przeznaczone  do  zbytu,  wykazuje  się 
w  aktywach  bilansu  podług  kosztów  ich  nabycia, 
albo  urządzenia,  poniesionych  przez  przedsiębior* 
atwo,  włączając  do  tych  kwot  również  koszta  takiego 
remontu,  który  powiększa  wartośó  tyck  majątków 
podług  bilansu. 

§  157. 

Kapitał  zakładowy  (akcyjny,  składkowy,  udzia* 
łowy  i  t.  p.),  zapasowy  i  rezerwowy,  kapitał  amor* 
tyzacyjny  i  wszystkie  inne  kapitały  specjalne,  na* 
leżące  do  przedsiębiorstwa,  albo  znajdujące  się 

w  jego  rozporządzeniu,  tudzież  kapitał  obligacyj- 
ny —  wykazuje  się  w  pasywach  bilansu  podług  su* 

my  nominalnej  tych  kapitałów. 
Wszelkiego  rodzaju  zobowiązania  przedsiębiorą 

stwa  wykazuje  się  również  w  pasywach  bilansu  po* 
dług  nominalnej  sumy  zobowiązań. 

Bilans  zamyka  się  wykazaną  oddzielnie  różnicą 
pomiędzy  ogólną  sumą  aktywów  i  pasywów,  jako 
zysk  lub  strata  ubiegłego  roku  operacyjnego. 

Podatek  od  kapitału. 

§  158. 
Do  podlegającego  podatkowi  kapitału  zakłado* 

wego,  zalicza  się  spadkowy,  udziałowy  i  inne  tym 
podobne  zastępujące  go  kapitały.  W  towarzystwach 
wzajemnego  kredytu  za  kapitał  zakładowy  uważa  się 
rzeczywiście  wpłacony  przez  członków  tych  towa* 
rzystw  kapitał  obrotowy. 

Za  kapitał  zakładowy  przyjmuje  się  sumę  no* 
minalną  tegoż,  figurującą  w  bilansie  zamknięcia  ra* 
chunków  za  ubiegły  rok  operacyjny. 

W  przedsiębiorstwach,  które  na  zasadzie  swoich 
statutów  amortyzują  częściowo  swój  kapitał  zakła* 
dowy  (art.  470  ustęp  1  punkt  i,  ust.  ros.)  dla  oblicze* 
nia  podatku  od  kapitału  przyjmuje  się  nieumorzoną 
część  tego  kapitału,  figurującą  w  bilansie  zamkuięcia 
rachunków  przedsiębiorstwa. 

§  159. 
Jeżeli  w  przedsiębiorstwach,  należących  do  to* 

warzystw  i  spółek,  których  siedziba  znajduje  się  po* 
za  obszarem  obowiązywania  ustawy,  kapitał  zakłado= 
wy  dla  operacji  na  obszarze  obowiązywania  ustawy 
nie  został  wydzielony,  to  Izba  skarbowa  sprawdza* 
jąca  sprawozdanie  tych  przedsiębiorstw,  przedstawia 
do  Ministerstwa  Skarbu  sprawę  celem  okrcilenia  wy* 
sokości  kapitału  zakładowego  dla  tych  operacji  (art. 
465  ust.  ros.). 

§  160. Przy  obliczaniu  podatku  od  kapitału  zaracho* 
wuje  się  na  poczet  tego  podatku  <j'j.n\\\.i  suma  za* 
sadniczego  podatku  przemysłowego,  iapłacona  za 
ten  sam  rok  podatkowy  za  wszystkie  należące  do 
przedsiębiorstwa  zakłady  i  pomieszczenia  składowe. 

Procentowy  podatek  od  zysku. 

§  161. 
Za  podstawę  do  wymiaru  procentowego  podat* 

ku  od  zysku  służy  czysty  zysk  przedsiębiorstwa,  za 
który  uważa  się  różnicę  obliczoną  podług  sprawo* 
zdania  za  ubiegły  rok  operacyjny  pomiędzy  sumą 

dochodu  „brutto",  a  rzeczywistemi  wydatkami  i  po* 
trąceniami  za  tenże  rok. 

Podatkowi  procentowemu  od  zysku  przedsię* 
biorstw  wspomnianych  w  art.  465  ros.  ustawy  podlega 

jedynie  czysty  zysk,  osiągnięty  z  operacji,  prowadzo* 
nych  przez  te  przedsiębiorstwa  na  obszarz*  oóowlą* 
ay wania  ustawy. 
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§  162. Do  dochodu  brutto  zalicza  się  następujące  wpłys 
wy  w  ciągu  roku  operacynego: 

1)  sumy  otrzymane  ze  sprzedaży  wszelkiego  ro# 
dzaju  wyrobów,  materjałów  surowycb.  towarów 
i  ninych  przedmiotów  zbytu  handlowego,  oraz  sumy 
należne  za  te  przedmioty,  sprzedane  jia  i^rtdyt; 

2)  sumy,  otrzymane  z  eksploatacji  njleżących 
Ho  przedsiębiorstwa  albo  dzierżawionych  przez  nie 
gruntów,  budowli,  środków  przewoi(>wych  i  innych 
uiządzeii,  jak  również  sumy  doliczane  podług  rachuns 
ków  kontrahentów  i  klijentów  przedsiębiorslwa  za 
korzystanie  ze  wspomnianego  wyżej  majątku  rucho* 
mego  i  nieruchomego; 

3)  suma  otrzymanych  i  przepadających  za  rok  . 
sprawozdawczy  procentów  i  ilvw;dcncl  od  należą* 

cych  do  przedsiębiorstwa  "kapitałów  (w  papierach procentowych  i  na  rachunkaci:  bieżących); 
4)  suma  wpłat  terminowych  (rat),  przypadają* 

cych  za  rok  sprawozdawczy  w  instytucjach  kredytu 
długoterminowego; 

5)  suma  procentów,  przypadających  za  rok  ope* 
racyjny  od  wszystkich  aktywnych  operacji  instytucji 
kredytowych,  niezależnie  od  czasu  otrzymania  tych 
procentów; 

6)  nadwyżka  sumy,  otrzymanej  z  losowania  po* 
nad  wartość  według  bilansu  wylosowanych  papierów 
procentowych,  należących  do  przedsiębiorstwa; 

7)  suma  wygranych,  otrzymanych  z  losowania 
papierów  procentowych,  stanowiących  własność 
przedsiębiorstwa; 

8)  nadwyżka  sumy,  otrzymanej  przy  sprzedaży 
wypuszczonych  przez  przesiębiorstwo  akcji,  udzia* 
łów  i  obligacji  ponad  sumę  ich  wartości  emisyjnej; 

9)  nadwyżka  sumy  wynagrodzenia,  otrzymanego 
od  towarzystwa  ubezpieczeń  ponad  wartość  według 
bilansu  należącego  do  przedsiębiorstwa  majątku,  któ* 
ry  uległ  pożarowi,  gradobiciu  i  t.  p.  klęskom  elemen* 
tarnym; 

10)  nadwyżka,  jaka  pozostanie  z  sumy,  otrzyma* 
nej  ze  sprzedaży  należącego  do  przedsiębiorstwa  ma* 
jątku  ruchomego  i  nieruchomego,  nie  stanowiącego 
przedmiotów  zbytu  handlowego,  po  potrąceniu  od 
tej  sumy  niezakortyzowanej  jeszcze  części  kwot,  uży* 
tych  na  nabycie  tego  majątku; 

11)  suma,  która  wpłynęła  na  spłatę  zapisanych 
na  stratę  w  ciągu  poprzednich  lat  niepewnych 
długów; 

12)  suma  ustępstw,  dokonanych  na  korzyść 
przedsiębiorstwa  przez  jego  wierzycieli  i  kontr ahen* 
tów  przy  obrachunkach  z  nimi; 

13)  suma,  otrzymana  przez  przedsiębiorstwo,  ja* 
ko  subsydjum,  oraz  inne  formy  zapomóg  bezzwrot* 
nych,  otrzymanych  przez  przedsiębiorsJ:wo; 

14)  sumy  wszelkich  wynagrodzeń  komisowych, 
otrzymanych,  jak  również  należnych; 

15)  wszelkiego  rodzaju  nie  wymienione  wyżej 
nadzwyczajne  wpływy  na  dochód  przedsiębiorstwa. 

§  163. 
Przy  potrąceniu  z  dochodu  „brutto"  rzeczywi* 

stych  wydatków,  potrąceń  i  odliczeń  za  sprawozdaw* 
czy  operacyjny  rok  przestrzega  się  między  innemi 
przepisów,  zawartych  w  następujący  cli  paragrafach: 

§164. Za  potrącalne  z  dochodu  brutto  wynagrodzenie 
osób  wymienionych  w  art.  470  ustęp  1  a)  ustawy  ros. 
(z  uwzględnieniem  ustępu  1  art.  13  ustawy  z  6  lip* 

ca  1920  r.)  uważa  się  wszelkiego  rodzaju  wynagrodzę* 
nia  w  pieniądzach,  otrzymane  w  ciągu  roku  jednora* 
zowo  łub  perjodycznie  za  służbę  i  zajęcia  w  przedsię* 
biorstwie,  chociażby  to  wynagrodzenie  było  wyda* 
wane  z  czystego  zysku  po  zamknięciu  rachunków 
pod  warunkiem  jednak,  że  ogólna  suma  wynagro* 
dzenia,  otrzymanego  przez  wszystkie  wyż  wymienio* 
ne  osoby,  nie  może  przenosić  5%  kapitału  zakłado* 
wego  przedsiębiorstwa 

§  165. 
Do  osób  wyższej  administracji  przedsiębiorstwa 

w  myśl  ustępu  1  art.  13  ustawy  z  6  lipca  1920  zalicza 
się  w  centralnych  zarządach  osoby,  należące  z  wy* 
boru  lub  z  najmu  do  składu  zarządów,  rad,  komi* 
tetów  dyskontowych  i  nadzorczych  i  komisji  rewi* 
zyjnych,  jak  również  zarządzających  dyrektorów, 
kierujących  przedsiębiorstwem  i  pełnomocników, 
a  z  innych  funkcjonarjuszów  takich,  którzy  korzy* 
stają  z  prawa  samodzielnego  zastępstwa  wyż  wymię* 
nionych  osób  w  granicach,  przyznanych  tym  osobom 

pełnomocnictw. 
Oprócz  tego  w  przedsiębiorstwach  asekuracyj* 

nych  do  osób  wyższej  administracji  w  centralach  za* 
liczą  się  również  osoby,  stojące  na  czele  poszczegól* 
nych  działów  asekuracyjnych,  jak  np.  asekuracji  od 

ognia  i  od  nieszczęśliwych  wypadków,  tudzież  ase= 
kuracji  życia,  transportów,  statków  i  t.  p.,  po  jednej 
osobie  na  każdy  dział,  oraz  pomocników  wyżej  wy* 
rnienionych  osób,  posiadających  prawo  samodzielne* 
go  zastępstwa  swych  szefóv/  w  granicach  przyzna* 
nycli  im  pełnomocnictw. 

§  16Ó. 
Za  osoby,  wymienione  w  ustępie  1  art.  13  usta* 

wy  z  6  lipca  1920,  uważa  się  następnie  między  in* 
nemi: 

a)  w  przedsiębiorstwach  miejskich  kolei  żdaz* 
nych,  zarządzających  siecią  kolejową  całego  miasta; 
w  przedsiębiorstwach  zaś  podmiejskich  kolei  żelaz* 
nych,  zarządzających  oddzielnemi  linjami,  jeżeli  tym 
osobom  powierzono  oprócz  administracyjnego  rów* 
nież  i  dział  liandłowy; 

b)  w  przedsiębiorstwach  żeglugi,  zarządzających 
głównemi  oddziałami  przedsiębiorstw  pod  względem 
administracyjnym  i  liandlowym; 

c)  w  przedsiębiorstwach  transportowych,  zarżą* 
dzającycłi  oddziałami,  kantorami  i  agenturami  przed* 
siębiorstwa  w  Warszawie  i  w  miejhicowościach  I  kia* 
sy  oraz  w  znaczniejszych  punktach  handlowo  *  prze* . 
myślowych;  ; 

d)  w  ekspedytorskich  przedsitbiorstwŁJcli,  zarząrf 
dzających  oddziałami,  kantoiami  i  agenturami  przedsi 
siębiorstwa  przy  urzędach  celnych,  znajdujących  si^ 
przy  linjach  kolejowych;  j 

e)  w  cukrowniach,  fabrykach  i  innych  pr/cdsię* 
biorstwach  przemysłowych,  zarządzaj ącycyh  działem 

technicznym,  jak  ró 'Ymcz  i  handlowym  przedsiębiorą 
stwa,  chociażby  osoby  te  nie  były  odpowiedzialne  2ś 
przedsiębiorstwa  pr/tJ  nadzorem  fabryczne  *  ])r7e* 

myślowym,  guinii^zyni  i  akcyzowym;  za  zarząd  d-ziai 
lem  handlowym  przedsiębiorstwa  uważa  się  prrwa' 
dzenie  chociażby  w  grarTcaoh,  zakrcślonycli  przez  za* 
rząd  zakupu  materjałów,  niezbędnyclr  do  fabrykacji 

lub  prowadzenia  sp''.:t.!aży  przcdiniut.  w  produkcji. 
f)  w  przed >'ębior>r»v.icn  handlowych,  zat/ą  i/aja' 

cych  oddziałami  i  kaiitoiumi,  w  których  zi?rodk.o» 
wuje  się  zarząd  zakładów  handlowych  pewnego  re* 
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jonu  oraz  przyjmuje  się  obstalunki  i  prowad/i  się 

sprzedaż  hurto>^'n: 
g)  w  instytucjach  kredytowych,  zarządzających 

oddziałami. 

Zastępców,  wymienionych  w  ustępach  a)  do  g), 
osób  oraz  ich  pomocników  i  prokurentów,  zalicza  się 
do  wyższej  administracji  (ustęp  1  art.  13  ustawy 
z  dn.  6  lipca  1920),  w  takim  tylko  razie,  gdy  każdy 
z  nich  samodzielnie,  a  nie  wespół  z  innemi  osobami 
ma  prawo  zastępstwa  w  całej  pełni  zarządzających 
dyrektorów  i  t.  p.,  wyszczególnionych  w  powjłanych 
wyżej  ustępach  niniejszego  paragrafu. 

Dd"  osób  wyższej  administracji  w  towarzystwach 
asekuracyjnych  nie  zalicza  się  agentów  i  inspekto? 
rów,  chociażby  posługujących  się  mianem  głównych, 
generalnych,  pełnomocnych  i  t.  p. 

§  167. 
Za  podstawę  do  sprawdzenia  funkcji  i  obowiąz? 

ków  osób,  pracujących  w  przedsiębiorstwach,  mogą 
służyć  nietylko  pełnomocnictwa  wydawane  przez  za* 
rząd,  lecz  również  instrukcje  i  akta,  które  przedstas 
wiają  przedsiębiorstwa  władzy  skarbowej,  powołanej 
do  sprawdzania  bilansów  i  sprawozdań. 

§  168. 
Na  rachunek  płacy  zarobkowej  i  uposażenia 

urzędników  i  robotników  najemnych  w  zakładach 
i  pomieszczeniach  składowych  przedsiębiorstwa  (art. 
470  ustęp  1)  zalicza  się  również  pensje  dodatkowe 
i  wszelkiego  rodzaju  wynagrodzenia  tych  osób,  bez 
względu  na  to,  czy  zostały  im  wydane  perjodycznie, 
czy  jednorazowo,  czy  przed  zamknięciem  rachunków, 
czy  też  po  ich  zamknięciu  z  zysków  przedsiębior* 
stwa. 

§  169. 
Do  wydatków,  wyszczególnionych  w  art.  470 

ustęp  l<c)  nie  wlicza  się  wydatków  na  kupno  ksią* 
żek  i  prenumeraty  gazet,  pism  perjodycznych;  na* 
tomiast  można  potrącić  np.  wydatki,  połączone 
z  udziałem  w  zjazdach  zawodowycli, 

§  170. 
Do  wydatków  na  uprawę  użytków  rolnych  (art. 

470  ust.  l*d)  nie  wlicza  się  znacznych  nakładów  na 
meljoracje  gruntów,  powiększających  ich  wartość 
według  bilansu. 

Do  wydatków  na  opał,  światło  i  zaopatrzenie 
w  wodę  (art.  470  ustęp  l«g)  nie  wlicza  się  znacznych 
w  tym  celu  nakładów,  wskutek  których  zwiększa  się 
wartość  majątku  przedsiębiorstwa  według  bilansu. 

§  171. 
Przy  stratach  wskutek  pożaru,  gradobicia  i  in« 

nych  klęsk  elementarnych  (art.  470  ustęp  Ish)  potrąs 
ca  się  tylko  tę  sumę,  która  przewyższa  wynagrodzę? 
nie,  otrzymane  lub  należne  od  towarzystwa  ubez* 
pieczeń. 

xMajątek  wycofany  z  użycia  z  powodu  niezdat* 
ności,  może  być  zapisany  do  strat  w  tej  części  jego 
pierwotnej  wartości,  która  jeszcze  nie  została  za? 
niurtyzowana;  przy  sprzedaży  zaś  majątku  do  strat 
zapisuje  się  różnicę  pomiędzy  niezamortyzowaną  czę? 
ścią  jego  pierwotnej  wartości,  a  sumą,  otrzymaną 
przy  sprzedaży. 

§  172. 
Straty  na  dłużnikach,  jak  również  na  kursie  przy 

zobowiązaniach  w  walucie  obcej  (ustęp  3  część  2  art. 
13  ustawy  z  6  lipca  1920  r.),  które  albo  już  nastąpiły, 
albo  których  się  należy  spodziewać,  jako  prawdo* 
podobnego  wyniku  stosunków  przedsiębiorstwa,  są 

potrącalne  z  dochodu  „brutto",  pod  warunkiem  jed* 
nak,  że  odpisania  na  te  cele  zostały  przelane  do  spe* 
cjalnych  funduszów  rezerwowych.  Fundusze  te  mas 
ją  być  przeznaczone  na  pokrycie  ubytków  i  strat 
ściśle  oznaczonego  rodzaju,  a  to:  w  pierwszym  wy* 

padku  jako  „rezerwa  strat  na  dłużnikach",  w  drugim 
zaś  wypadku,  jako  „rezerwa  różnic  kursowych  przy 

zobowiązaniach  w  obecnej  walucie". 
Przedsiębiorstwa,  które  utworzyły  specjalne  fun* 

dusze  rezerwowe,  wymienione  w  poprzednim  para* 
giafie,  mają  zawiadomić  o  tem  właściwą  władzę  skar* 
bową  i  przedłożyć  specyfikację  wątpliwych  wierzy? 
telności,  oraz  zobowiązań,  opiewających  )na  obcą 
walutę. 

Stosowność  wysokości  uskutecznionych  odpisań 

względnie  rezerw  ma  władza  skarbowa  w  razie  w^ąt* 
pliwości  ustalić  w  drodze  odpowiednich  dochodzeń, 

przy  pomocy  rzeczoznawców. 
Władza  skarbowa  ma  prowadzić  dla  każdego 

przedsiębiorstwa,  które  utworzyło  wyżej  wymienione 
specjalne  fundusze  rezerwowe,  zapisek,  w  którym 
należy  dokładnie  uwidocznić  sumy  zarezerwowane 
lub  odpisane. 

§  174. 
W  razie  użycia  na  inne  cele  specjalnych  fundu* 

szów  rezerwowych,  wymienionych  w  poprzednim  pa* 
rsgrafie,  lub  też  ściągnięcia  wątpliwych  wierzytelno? 
ści,  albo  w  razie  ustalenia  kursu,  wedle  którego  zo» 
bo  wiązania,  opiewające  na  obcą  walutę,  zostaną  ure? 
gulowane,  należy  zwolnione  rezerwy  opodatkować 
przez  doliczenie  ich  do  zysku  podatkowego,  ustało? 
nego  już  za  ten  rok  operacyjny,  z  którego  one  po? 

chodzą.  ,     :  '   I  •  ' 
W  tym  wypadku  należy  wyprowadzić  procen? 

towy  stosunek  całego  na  nowo  ustalonego  zysku 
podatkowego  od  kapitału  zakładowego  za  odnośny 
rok  podatkowy  i  zastosować  tę  stopę  procentową 

podatku,  jaka  przypada  w  stosunku  od  kapitału  za? 
kładowego  całego  zysku,  a  nie  tylko  sumy  dodatko? 
wej,  pochodzącej  z  odnośnego  funduszu  rezerwo? 
wego. 

§  175. 

Na  nowy  całkowity  wymiar  procentowego  po? 
datku  od  zysku  należy  płatnikowi  doręczyć  nowy 
nakaz  płatniczy,  z  wezwaniem  wyrównania  wynikłej 
nadwyżki  podatkowej. 

Przeciw  dodatkowemu  wymiarowi  podatku  mo? 
że  płatnik  wnieść  skargę  do  komisji  okręgowej,  za 
pośrednictwem  Izby  skarbowej,  w  terminie,  ozna* 
czonym  w  art.  481  ros.  ust.  Skarga  ta  jednak  nie 
może  odnosić  się  do  pierwotnego  już  prawomocnie 
wymierzonego  podatku. 

§  176. 
Za  bezpośrednie  straty  wojenne  (część  trzecia 

ustępu  ,3  art.  13  ustawy  z  6  lipca  1920),  uważa  się 
straty  me  w  dochodzie,  lecz  w  przedmiotach  mająt? 
kowych,  bezpośrednio  związanych  z  przedsiębior? 
stwem,  wynikłe  z  tytułu  zniszczeń  wojennych  ma? 
jątku  nieruchomego  lub  ruchomego  przedsiębiorstwa, 
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z  rekwizycji,  wywłaszczeń,  sprzedaży  przymusowych 
tych  przedmiotów  majątkowych  i  t.  p. 

Ogólna  suma  nic  umorzonych  odraza  strat,  do* 
puszczahia  do  amortyzacji  w  równych  ratach  przez 
lat  dziesięć,  nie  może  w  żadnym  poszczególnym  wy* 
padku  przewyższać  rzeczywiście  poniesionych  kosz; 
tów  nabycia  lub  odbudowy  straconych  przedmiotów 
majątkowych. 

Straty  tc  winny  być  szczegółowo  wykazane  wo« 
bcc  władz  skarbowych,  które  mają  dokładnie  zbadać, 
ezy  straty  wojenne  rzeczywiście  zostały  poniesione 
w  majątku  przedsiębiorstwa  i  czy  majątek  ten  jest 
ściśle  związany  z  prowadzeniem  danego  przedsięs 
biorstwa,  jak  również,  czy  przedsiębiorstwo  nie  otrzyj 
mało  całkowitego  lub  częściowego  odszkodowania  za 
straty  wojenne,  wreszcie  czy  podana  wysokość  tych 
atrat  odpowiada  rzeczywistości,  a  w  każdym  razie, 
czy  nie  przewyższa  kosztów,  potrzebnych  na  odbus 
dowę  w  czasie  rozpoczęcia  amortyzacji,  lub  też  kosz* 
tów  wcześniejszej  faktycznej  odbudowy. 

O  ile  w  swoim  czasie  otrzymano  całkowite  od* 
■zkodowanie  za  poniesione  straty  wojenne,  nie  moż^ 
na  sumy  tych  strat  amortyzować,  chociażby  ceny 
przedmiotów  majątkowych,  za  które  już  wypłacono 
odszkodowanie,  później  wzrosły. 

W  razie  wypłacenia  częściowego  odszkodowania 
potrąca  się  kwotę  otrzymaną  od  ogólnej  sumy  strat, 
podlegającej  amortyzacji. 

Z  chwilą  uzyskania  odszkodowania,  należy  zwol* 
nione  rezerwy  opodatkować  w  sposób,  wskazany 
w  §  174  niniejszego  rozporządzenia. 

§  177. 
Do  wydatków  na  opłatę  procentów  z  rachuns 

ków  bieżących  przedsiębiorstwa  (art.  470  ustęp  14) 
wchodzą  między  innemi  w  instytucjach  kredytowych 
procenty  od  przyjętych  przez  te  instytucje  wszelkie* 
fio  rodzaju  wkładów. 

Wydatki  na  spłatę  procentów,  przenoszące  S% 
rocznie,  są  potrącalne  tylko  w  razie  ich  szczególo* 
wego  udowodnienia  (  ustęp  4  art.  13  ustawy  z  6  lip* 
ca  1920  r.). 

§  178. 
Odliczenia  na  własny  kapitał  ubezpieczeniowy 

przedsiębiorstwa  nie  należą  do  potrącalnych  wydat* 
ków  na  ubezpieczenie  należącego  do  przedsiębior* 
stwa  majątku  ruchomego  i  nieruchomego  (art.  470 
ustęp  2*a). 

§  179. Do  wydatków  na  remont  majątku  przedsiębior* 
stwa  (art.  470  ustęp  2*b)  zalicza  się  sumy,  uiszczone 
lub  należne  za  rzeczywiście  dokonany  w  roku  spra* 
wozdawczym  remont;  natomiast  nie  mogą  być 
uwzględnione  kwoty,  przeznaczone  lub  zarezerwowa* 
ne  na  dokonanie  remontu  w  przyszłości. 

Również  może  być  uwzględniony  tylko  remont  rze- 
czywiście niezbędny  do  utrzymania  majątku  w  stanie  ko- 

niecznym, do  prowadzenia  przedsiębiorstwa,  a  nie  taki 

kapitalny  (znaczny)  remont,  który  ma  na  celu  zwiększe- 
nie wartości  majętku  lub  rozszerzenie  przedsiębiorstwa. 

Wydatki  na  remont  należy  w  każdym  poszczegól- 
nym wypadku  szczegółowo  zbadać,  celem  ustalenia  po- 

trącalności  tych  wydatków. 

§  180. 
Odpisanie  na  amortyzację  majątku  w  granicach 

norm,  wskazanych  w  art.  470,  ustęp  2  c.  ust.  ros., 
z  uwzględnieniem  art.  13,  ustęp  5  ustawy  z  6  lipca 
1920  r.,  może  być  dokonany  jedynie  od  sumy  pierwotnej 
wartości  poszczególnego  majątku  i  kapitalnego  ren;on- 
tu  tegoż,  zawartej  w  aktywach  bilansu  zamknięcia  za 
dany  rok  operacyjny. 

Amortyzacja  powinna  być  przeprowadzona  dla 
każdego  przedmiotu  majątkowego  oddzielnie  tylko  cd 

chwili  zupełnego  zamortyzowania  pierwotnej  jego  wai-- tości. 

Odpisania  na  amortyzację  wyższą  ponad  ustawo^ 

wą  normę,  mogą  być  uwzględnione  tylko  w  razie  szcze- 
gólowego ich  umotywowania  i  udowodnienia,  oraz  po 

należytem  w  każdym  wypadku  zbadaniu,  że  odpisania 

te,  wywołane  specjalnemi  wypadkami  lokalnemi,  są  be2:- 
względnie  konieczne  i  odpowiadają  rzeczywistości 
(ustęp  5,  art.  13  ustawy  z  6  lipca  1920  r.). 

Niedopusczalne  są  odpisania  na  amortyzację  ma- 
jątku, którego  wartość  już  została  całkowicie  zamorty- 

zowana nawet  w  wypadkach  późniejszego  przeszaco- 
v/ania  tego  majątku,  jak  również  liczenie  kwot  amorty- 

zacyjnych powtórnie  w  postaci  wydatków  na  reperacje 

przedmiotów. 

§  181. 
Nie  potrąca  się  odpisań  na  amortyzację  wartości: 

a)  gruntów,  z  wyjątkiem  wskazanych  w  art.  470, 
ustęp  2  c.  ust.  ros.,  i  b)  materjalów  fabrykacji,  wyro- 

bów, towarów  i  innych  przedmiotów  obrotu  handlo- wego. 

Jeżeli  od  wartości  jednego  przedmiotu  majątkowe- 
go odpisano  na  amortyzację  sumę,  przenoszącą  ustawo- 
wą normę,  a  odpisanie  na  amortyzację  drugiago  przed- 

miotu majątkowego  nie  dosięga  tej  sumy,  to  z  dochodu 
brutto  w  pierwszym  wypadku  potrąca  się  amortyzację 
w  kwocie  ustawowo  najwyższej  dopuszczalnej,  w  dru- 

gim zaś  wypadku  w  kwocie,  w  bilansie  wykazanej.  ̂  
,  §  182. 

Z  dochodu  brutto  mogą  być  potrącane  ofiary  na  ta- 
kiego rodzaju  cele  dobroczynne,  które  są  przewidziane 

w  statutach  przedsiębiorstw  (art.  470,  ustęp  3  b.  ust 
ros.),  jak  również  na  cele  ogólno  państwowe  i  na  zlat 
godzenie  klęsk  żywiołowych  (art.  13,  ustęp  6  ustawj 
z  6  lipca  1920  r.).  , 

§  183. 
Z  dochodu  brutto  przedsiębiorstw,  należących  d< 

towarzystw  i  spółek,  które  posiadają  przedsiębiorstwi 
również  i  poza  obszarem  obowiązywania  ustawy,  nie 
mogą  być  potrącane  wydatki  lub  odpisania  na  straty, 
odnoszące  się  do  operacji,  prowadzonych  przez  te  ta- 
waizystwa  i  spółki  w  przedsiębiorstwach,  znajdujących 
się  poza  obszarem  obowiązywania  ustawy. 

§  184. 
Przy  określeniu  zysku,  podlegającego  procentow^ 

mu  podatkowi,  dolicza  się: 

a)  do  sumy  dochodu  brutto  przedsiębiorstwa,  war- 
tość w  końcu  sprawozdawczego  roku  operacyjnego  tych 

remanentów  materjalów,  towarów  i  wyrobów,  które 
wykazano  w  bilansie  zamknięcia; 

b)  do  sumy  wydatków,  potrącanych  z  dochodii, 

wartość  tychże  remanwitów  z  początkiem  roku  sprawo- zdawczego. 
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§  183. 

Po  obliczeniu  w  sposób,  wskazany  w  poprzednich 

paragrafach  zysku  za  ubiegły  rok  operacyjny,  podlega- 
jącego procentowemu  podatkowi  za  bieżący  rok  podat- 
kowy, określa  się  stosunek  procentowy  tego  zysku  do 

sum*  kapitału  zakładowego  (§  158  niniejszej  instrukcji). 

§  186. 

O  ile  zysk  nie  przewyższa  3%  kapitału  zakładowe- 
go, nie  wymierza  się  wcale  procentowego  podatku  od 

zysku. 
O  ile  zysk  przenosi  3%  kapitału  zakładowego, 

w  całości  podlega  procentowemu  podatkowi  od  zysku 
podług  następującej  skali  (art.  467  ust.  ros.  z  uwagą  do 
tego  artykułu  i  z  uwzględnieniem  noweli  z  4  paździer- 

nika 1Q14  r.). 
Przy  zysku  w  wysokości  większej,  niż 
3%  —  4%  kapitału  zak!adov/ego,  stopa  podatko- 
wa 4.5%, 
4%  —  5%  kapitału  zakładowego,  stopa  podat- 

kowa 6%, 

5%  —  6%  kapitału  zakładowego,  stopa  podatko- 
wa 7.5%, 

6%  —  7%  kapitału  zakładowego,  stopa  podatko- 
wa 8.25%, 
7%  —  8%  kapitału  zakładowego,  stopa  podatko- 
wa 9%, 

8%  —  9%  kapitału  zakładowego,  stopa  podatko- 
wa 9.75%, 

1  9%  —  10%  kapitału  zakładowego,  stopa  podatko- 
j  wa  10.5%, 

10% 
datkowa 

-  11% 
11.25%, 

kapitału 
zakładowego. 

stopa 

po- 

11% 
datkowa 

—  12% 
12%, kapitału 

zakładowego. 
stopa 

po- 

12% 
datkowa 

—  13% 
12.75%, 

kapitału zakładowego. stopa 

po- 

13% 
datkowa 

—  14% 
13.5%, 

kapitału zakładowego. 
stopa 

po- 

14% 
datkowa 

-  15% 
14.25%, 

kapitału zakładowego. 
stopa 

po- 

15% 
datiiowa 

—  16% 
15%, kapitału zakładowego. stopa 

po- 

16% 
datkowa 

■7  17% 
16.5%, 

kapitału zakładowego, 
stopa 

po- 

17% 
datkowa 

-  18% 
18%, kapitału zakładowego, stopa 

po- 

18% 
datkowa 

—  19% 
19.5%, 
—  20% 

kapitału 
zakładowego, stopa 

pa 

19% kapitału zakładowego. 
stopa 

po- 

|i  datkowa  21%. 
I  Te  przedsiębiorstwa,  które  osiągnęły  zysk  ponad 
20%  sv/ego  kapitału  zakładowego,  opłacają  procentowy 
podatek  w  wysokości  21%  całej  sumy  osiągniętego  zys- 

,  ku  i  oprócz  tego  15%  tej  części  zysku,  która  przewyż- 
I  sza  20%  kapitału  zakładowego,  z  tern  jednak  zastrzeże- 

niem, że  podatek  nie  może  wynosić  więcej,  jak  30%  car 
[  itgo  zysku  przedsiębiorstwa. 

Terminy  płatności. 

§  187. 
Dodatkowy  podatek  przemysłowy,  przypadający  od 

■  przedsiębiorstw,    obowiązanych  do  składania  sprawo^ 
zdań  publicznych,  t.  j.  podatek  od  kapitału  i  procentowy 

j;  l>odatek  od  zysku  należy  wpłacić  do  kasy  skarbowej  naj- 

później w  terminie  miesięcznym  od  dnia  zatwierdzenia 
sprawozdania  przez  ogólne  zebranie  lub  odpowiedni 
organ  zastępczy. 

Przy  towarzystwach  i  spółkach  zagranicznych  po- 
wyższy termin  wynosi  2  miesiące  od  daia  aatwierdzania 

sprawozdania. 

§  188. Przedsiębiorstv/a,  których  sprawozdania  nie  hędą 
zatwierdzone  w  terminie,  wskazanym  w  ich  statutach, 
są  obowiązane  najpóźniej  w  dv/a  miesiące  po  upływie 
tego  terminu  wpłacić  do  Kasy  skarbowej  procentowy 
podatek  od  zysku  w  sumie,  jaka  przypadła  od  nich  za 
poprzedzający  rok  operacyjny,  z  którego  sprawozdanie 
było  zatwierdzone,  a  następnie  po  upływie  miesiąca  od 
zatwierdzenia  sprawozdania  mają  dopłacić  różnicę, 

względnie,  w  razie  wpłacenia  podatku  w  kwocie  wyż- 
szej, mogą  prosić  o  zwrot  nadpłaconej  sumy  lub  o  zali- 

czenie jej  na  poczet  przyszłych  należności  podatkowych. 

Sprawdzanie  rocznych  sprawozdań  i  bilatsów. 

§  189. Przedstawione  do  Izby  skarbowej  sprawozdania, 

bilanse,  odpisy  protokółów,  oraz  dodatkowe  wiadomo- 
ści, wyjaśnienia  i  załączniki  do  nich,  powinnny  być  pod- 

pisane przez  zarząd  w  takim  składzie,  jakiego  wymaga 
statut  przedsiębiorstwa  do  podpisywania  zobowiązań, 

wydawanych  w  jego  imieniu  i  prócz  tego  kontrasygno- 
wane  przez  buchaltera  przedsiębiorstwa.  Sprawozda- 

nia i  wyż  wymienione  dokumaoty  przedsiębiorstw,  na- 
leżących dó  towarzystw  i  spółek,  któiych  zarządy  mają 

swoją  siedzibę  poza  obszarem  obowiązywania  ustawy, 
podpisuje  główny  ich  agent,  albo  odpowiedzialny 
przedstawiciel  na  obszarze  obowiązywania  ustawy, 
a  kontrasygnuje  buchalter  oddziału  (filji,  agentury). 

§  190. Do  przedstawionych  Izbie  skarbowej  sprawozdań 
należy  dołączyć: 

1)  obrachunek,  podług  którego  zapłacony  został 
przez  przedsiębiorstwo  podatek  od  kapitału  i  procento- 

wy podatek  od  zysku  za  sprawozdawczy  rok  operacyjny 
wraz  z  odnośnemi  kwitami  Kasy  skarbowej; 

2)  wykaz  świadectw  przemysłowych,  wykupionych 

w  ciągu  roku  sprawozdawczego  dla  wszystkich,  należą- 
cych do  przedsiębiorstwa  zakładów  i  pomieszczeń  skłar 

dowych. 
Wykaz  ten  ma  zawierać  następujące  wiadomości: 

a)  rodzaj  i  miejsce,  gdzie  się  znajduje  każdy  zakład  lub 
pomieszczenie  składowe,  dla  którego  wykupione  zostało 
świadectwo,  suma  zapłaconego  za  nie  zasadniczego  po- 

datku przemysłowego;  b)  urzędy,  które  wydały  świadec- 
twa, i  c)  data  i  numer  świadectw; 

3)  lista  osób,  wchodzących  w  skład  zarządu,  rady 

nadzorczej,  komitetu  dyskontowego,  komisji  szacunko- 
wych i  rewizyjnych,  oraz  zarządzających  przedsiębior- 

stwem, ich  zastępców  i  pełnomocników,  ze  wskazaniem 
wypłaconej  każdemu  z  nich  w  ciągu  rolcu  pensji,  nagród 

1  wszelkiego  rodzaju  innego  wynagrodzenia  pienięż- 

nego; 

4)  zawdadomienie,  w  którym  numerze  Dziennika 
urzędowego  Ministerstwa  Skarbu  ogłoszony  został  bi- 

lans zamknięcia  rachunków  przedsiębiorstwa  i  wyciąg 

2  przedłożonego  Izbie  slcarbowej  sprawozdania  rocz- 
nego. 
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§  191. 

Izba  skarbowa  ma  prowadzić  podhig  zalęczonego 
v/zcru  rejestr  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysło- 

wych, obowiązanych  do  sldadania  sprawozdań  pubhcz- 
nych  i  czuwać  przy  współudziale  właściwych  Urzędów 
skarbowych:  a)  nad  terminowem  składaniem  przez  te 
przedsiębiorstwa  należytych  sprawozdań,  bilansów 
i  wszystkich  wymaganych  do  nich  załączników;  b)  nad 
terminowem  wpłacaniem  przez  te  przedsiębiorstwa  do- 

datkowego podatku  przemysłowego  (podatku  od  kapi- 
tału i  procentowego  podatku  od  zysku);  c)  nad  ogłoszę^ 

niem  we  właściwym  czasie  w  Dzienniku  urzędowym 
Ministerstwa  Skarbu  bilansów  zamknięcia  i  ustanowio- 

nych w  art.  473  ust.  ros.  wyciągów  ze  sprawozdań 
rocznych. 

§  192, 

Izba  skarbowa  może  w  razie  potrzeby  zażądać  nie- 
zbędnych do  sprawdzenia  sprawozdania  dodatkowych 

wiadomości  i  wyjaśnień,  lub  też  uzupełnienia  formal- 
nych braków  w  przedłożonych  sprawozdaniach. 

W  razie  nie  przedstawienia  w  ustanowionym  termi- 
nie sprawozdań  z  załącznikami  lub  żądanych  wiadomo^ 

ści  dodatkowych,  Izba  skarbowa  zwraca  się  do  właści- 
wych zarządów  odpowiedzialnych  lub  głównych  przed- 

stawicieli tych  przedsiębiorstw  z  wezwaniem  dostarcze- 
nia sprawozdań,  względnie  wyjaśnień,  oraz  podania  po- 

wodu zaszłej  zwłoki,  celem  ewentualnego  nałożenia 
grzywien,  zgodnie  z  art.  533  ust.  ros. 

§  193. 

Jeżeli  bilans  zamknięcia  i  wyciąg  ze  sprawozdania 
rocznego  przedsiębiorstwa  nie  będą  w  ustanowionym 
terminie  (art.  471  ust.  ros.)  ogłoszone  w  Dzienniku 
Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu,  to  Izba  skarbowa 
przesyła  do  administracji  tego  Dziennika  bilans  zamknięć 
cia  i  całkowite  sprawozdanie  roczne  przedsiębiorstwa 
w  celu  opublikowania  na  koszt  przedsiębiorstwa. 

Rachunek  za  ogłoszenie  Izba  skarbowa  przesyła 
przedsiębiorstwu  do  zapłacenia. 

§  194. 

Izba  skarbowa  może  w  razie  potrzeby  zarządzić 
przez  delegowanego  urzędnika  obejrzenie  i  sprawdzenie 
na  miejscu  ksiąg  handlowych,  jak  również  samych  za- 

kładów i  przedsiębiorstw. 
Rewizja  zakładów  i  sprawdzanie  na  miejscu  ksiąg 

handlowych  mogą  być  dokonywane: 
a)  w  razie  nie  przedstawienia  sprawozdania  w  cią- 
gu sześciu  miesięcy  po  upływie  terminu,  oznaczonego 

w  art.  471  ust.  ros.; 
b)  w  wypadkach,  gdy  zachodzi  wątpliwość  co  do 

prawidłowości  złożonych  sprawozdań  lub  załączników 
do  nich; 

c)  w  razie  niejasności  i  niedokładności  dostarczo- 
nych dodatkowo  wiadomości  i  wyjaśnień; 

d)  jeżeli  zysk  przedsiębiorstwa  nie  może  być  w  in- 
ny sposób  ustalony. 

§  195. 

Gdy  podlegające  rewizji  zakłady  znajdują  się  poza 
obrębem  kompetencji  Izby  skarbowej,  sprawdzającej 
sprawozdanie,  ta  ostatnia  ma  się  zwrócić  o  przeprowa- 

dzenie potrzebnej  rewizji  do  tej  Izby  skarbowej,  w  okrę- 
gu której  znajduje  się  zakład,  podlegający  rewizji. 

§  196. 
O  dokonanej  rewizji  przedsiębiorstwa,  którą  należy 

przeprowadzić  w  obecności  członków  zarządu,  agentu- 

ry odpowiedzialnej,  albo  głównego  przedstawiciela 
przedsiębiorstwa,  sporządza  się  szczegółowy  protokół, 
zawierający  wszelkie  dane,  niezbędne  do  obliczenia 
przypadającego  od  przedsiębiorstwa  podatku  od  kapita- 

łu i  procentowego  podatku  od  zysku.  Protokół  ten  po 
podpisaniu  przez  sprawdzającego  i  obecnych,  przesyła 
się  niezwłocznie  Izbie  skarbowej,  powołanej  do  spwiw- 
dzania  sprawozdań  tego  przedsiębiorstwa. 

§  197. 
Przedstawione  Izbie  skarbowej  roczne  sprawozdar 

nia  i  bilanse  sprawdza  się  na  podstawie  wszystkich  po- 
siadanych i  zebranych  wiadomości  i  dokumentów. 

O  ile  Izba  skarbowa  w  terminie  dwunastomiesięcz- 
nym od  dnia  złożenia  sprawozdania  nie  zażąda  dodat- 

kowych wiadomości  lub  wyjaśnień,  albo  nie  poczyni  zar 
rzutów  przeciwko  rachunkom,  zawartym  w  złożonych 
sprawozdaniach  i  bilansach,  uważa  się  wykazane  w  tych 

sprawozdaniach  czysty  zysk  i  kapitał  zakładowy  za  za- 
twierdzone, jako  podstawa  do  obliczenia  dodatkowego 

podatku  przemysłowego  (art.  35,  ustęp  a)  ustawy  z  6  lip*- 
ca  1920  r.). 

W  razie  zażądania  dodatkowych  wiadomości  lub 
wyjaśnień,  ma  Izba  skarbowa  powziąć  ostateczną  co  do 
nich  decyzję  najdalej  w  ciągu  sześciu  miesięcy,  licząc  od 
dnia  dostarczenia  tych  wiadomości  lub  wyjaśnień 
(art.  35,  ustęp  6  ustawy  z  6  lipca  1920  r.). 

§  198. 
Po  należytem  sprawdzeniu  sprawozdania  i  bilansu 

przedsiębiorstwa,  jak  również  obrachunku,  podług  któ- 
rego wpłacony  został  do  Kasy  skarbowej  podatek  od 

kapitału  i  procentowy  podatek  od  zysku.  Izba  skarbca 
wa,  albo  zatwierdza  wyżej  wymieniony  obrachunek, 
albo  w  wypadkach  uiszczenia  dodatkowego  podatku 
przemysłowego  w  kwocie  mniejszej  lub  większej,  niż 

należało,  wydaje  odpowiednią  decyzję  i  wzywa,  za  po- 
mocą nakazu  płatniczego,  według  dołączonego  wzoru 

do  uiszczenia  różnicy  podatku  w  terminie  miesięcznym, 
od  dnia  doręczenia  płatnikowi  zawiadomenia  o  tem, 

względnie  zarządza  zaliczenie  nadwyżki  podatku  na  po- 
czet przyszłych  należności  podatkowych,  lub  zwrot  tej 

nadwyżki  płatnikowi  w  gotówce  w  razie  wyrażonego 
przezeń  żądania  w  tym  względzie. 

DZIAŁ  V. 

Procentowy  podatek  od  zysku,  od  przedsię= 
biorstw  nie  obowiązanych  do  składania  sprawozdań 

publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  sa= 
modzielnych  wolnych  zajęć  zawodowych  (art.  16  — 
33  ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  r.). 

Obowiązek  podatkowy. 

§  199. 

Procentowemu  podatkowi  od  zysku  podlegają, 

o  ile  ich  roczny  zysk,  względnie  zarobek  przekracza 
2000  mk.  rocznie  (art.  18  ust.  z  dnia  6  lipca  1920  r.). 

1)  wszystkie  nie  obowiązane  do  składania  spra= 
wozdań  publicznych  przedsiębiorstwa: 

a)  handlowe,  zaliczone  do  kategorji  I  do  III, 
b)  przemysłowe,  zaliczone  do  kategorji  I  do  VI, 

c)  żeglugowe  posiadające  parowce  i  statki  mo= 
torowe,  a  z  liczby  innych  statków  bez  silników  me= 
chanicznych  statki  drewniane,  pokładowe  i  półpo' 
kładowe  i  statki  metalowe,  jeżeli  ogólna  suma  za' 



Nq  5—6. Pozycja  52. 
89 

sadniczego  podatku  przemysłowego,  zapłaconego  za 
prawo  utrzymywania  wszystkicłi  statków  przedsię= 
biorstwa,  przewyższa  400  Mk.  (ustęp  4  art.  3  noweli 
z  9  stycznia  1915  r.  i  uwaga  druga  do  tego  artykułu), 

2)  osobiste  zajęcia  przemysłowe,  zaliczone  w  art. 
6  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  do  kategorji  II,  III 
i  IV;  i 

3)  samodzielne  wolne  zajęcia  zawodowe  wyliczo= 
ne  w  ustępie  drugim  art.  16  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r. 

Miejsce  opodatkowania. 

§  200. 
Procentowy  podatek  od  zysku  z  reguły  wymie= 

rza  komisja  miejscowa  do  spraw  podatku  przemy= 
słowego  tego  okręgu,  w  którym  zostało  wykupione 
świadectwo  przemysłowe  na  wykonywanie  przedsię= 
biorstw  i  zajęć  przemysłowych,  względnie  przy  sa= 
modzielnych  wolnych  zajęciach  zawodowych  komi= 
sja  miejscowa  tego  okręgu,  w  którym  osoba  wyko' 
nywująca  to  zajęcie  ma  stałe  miejsce  zamieszkania. 

Przedsiębiorstwom,  które  przeszły  z  okręgu  jed= 
nego  Urzędu  skarbowego  do  drugiego  Urzędu  (art. 

438  ros.  ust.)  wymierza  się  procentowy  podatek  od' 
zysku  przez  komisję  miejscową  tego  okręgu,  do 
którego  przedsiębiorstwo  zostało  przeniesione,  jed= 
nak  tylko  w  takim  razie,  gdy  przeniesienie  przedsię= 
biorstwa  stwierdził  Urząd  skarbowy  przed  1  kwiet= 
nia.  *| 

Przedsiębiorstwom  żeglugowym  wymierza  się 
procentowy  podatek  od  zysku  przez  komisję  miej= 
scową  tego  okręgu,  gdzie  się  znajduje  główny  kan= 
tor  tych  przedsiębiorstw,  a  w  brałOB  tegoż  przez  ko= 
misje  tych  okręgów,  w  których  zostały  wykupione 
świadectwa  przemysłowe  dla  należących  do  przed= 
siębiorstwa  statków. 

§  201. 
Handel  jarmarczny  samodzielnie  nie  opłaca  pro= 

centowego  podatku  od  zysku,  lecz  obroty  jarmarcz^ 
ne  biorą  się  w  rachubę  przy  obliczaniu  obrotów  i  zy= 
śków  tych  stałych  przedsiębiorstw  handlowych  lub 

przemysłowych,  których  właściciele  prowadzą  han= 
del  na  jarmarkach. 

Podstawy  wymiaru  podatku. 

§  202. 
Z  wyjątkiem  wypadków,  przewidzianych  w  art. 

21  i  22  ustawy  z  6  lipca  1920  r.  za  podstawę  do  wy= 
miaru  procentowego  podatku  od  zysku  dla  wszyst= 
kich  przedsiębiorstw  i  osobistych  zajęć  przemysło= 
wych  służy  ich  zysk  za  rok  poprzedzający  rok  po= 
datkowy,  względnie  dla  samodzielnych  wolnych  za= 
jęć  zawodowych  zarobek. 

§  203. 
Zysk  ten,  względnie  zarobek  oblicza  się  dla  każ= 

dego  przedsiębiorstwa  lub  osobistego  zajęcia  prze= 
mysłowego  przez  stosowanie  procentu  średniej  zys= 
kowności  do  obrotu,  ustalonego  w  myśl  art.  495  ros. 
ust.,  dla  każdego  zaś  samodzielnego  wolnego  zajęcia 
zawodowego  do  zarobku  brutto,  który  uważa  się  za 
obrót  roczny. 

§  204. 

Z  powołanego  w  art.  19  ustawy  z  dnia  6  lipca 
1920  r.  §  83  instrukcji  rosyjskiej  do  podatku  prze= 
mysłowego,  pozostają  obecnie  w  mocy  przepisy  za= 
warte  w  niniejszym  paragrafie. 

Dla  przedsiębiorstw,  których  właściciele  wyrazili 
chęć  opłacania  podatku  podług  zysku  rzeczywiście 
osiągniętego,  a  stwierdzonego  księgami  handlowemi 
w  oryginałach  lub  wyciągami  z  tych  ksiąg  poświad= 
czonemi  rejentalnie,  zysk  oblicza  się  w  sposób  usta= 
nowiony  do  obliczania  zysku  przedsiębiorstw  obo= 
wiązanych  do  składania  sprawozdań  publicznych 
z  następującemi  uzupełnieniami: 

a)  jeżeli  zakładem  zarządza  sam  właściciel  oso= 
biście,  albo  przy  współudziale  członków  rodziny, 

wymienionych  w  uwadze  do  art.  425  ust.  ros.,  to  su= 
ma  odliczona  na  pensje  lub  wynagrodzenia  tych 
osób,  nie  potrąca  się  z  dochodu  brutto; 

b)  wątpliwe  i  niepewne  wierzytelności  potrąca 
slię  z  dochodu  brutto  tylko  w  tej  sumie,  na  którą  bę= 
dą  przedstawione  dostateczne  dowody  niemożności 

jej  otrzymania. 
O  ile  przedstawione  księgi  handlowe  lub  rejen= 

talne  z  nich  wyciągi  uznane  będą  przez  komisję  miej' 
scową  do  spraw  podatku  przemysłowego  za  niedo- 

stateczne dla  określenia  rzeczywiście  osiągniętego 
zysku,  wówczas  zysk  oblicza  się  w  sposób  podany 
w  §  203  niniejszej  instrukcji  przez  stosowanie  do 
obrotu  za  rok  ubiegły  procentu  średniej  zyskownoś^ 
ci,  określonego  przez  komisję  miejscową  dla  tego 
przedsiębiorstwa  lub  zajęcia. 

Właściciele  przedsiębiorstw  pragnący  opłacać 
procentowyc  podatek  od  zysku  w  myśl  art.  501  ros. 
ust.  na  podstawie  ogólnej  sumy  zysków  osiągnię= 
tych  ze  wszystkich  należących  do  nich  przedsię- 

biorstw, znajdujących  się  w  okręgu  jednego  Urzędu 

skarbowego,  powinni  wnieść  w  tym  przedmiocie  naj= 
później  do  1  kwietnia  roku  podatkowego  podanie  do 
właściwego  Urzędu  skarbowego.  W  danym  razie 
miejscowa  komisja  wymierza  podatek  na  podstawie 

ogólnej  wysokości  zysku,  osiągniętego  we  wszyst= 
kich  zakładach. 

O  ile  zaś  przedsiębiorstwa,  należące  do  jednego 

płatnika,  znajdują  się  wprawdzie  w  obrębie  jedne= 
go  miasta,  lecz  w  okręgach  kilku  urzędów  skarbo- 

wych, wymienione  podanie  składa  się  do  tego  Urzę= 
du  skarbowego,  w  okręgu  którego  są  prowadzone 
księgi  handlowe  i  cała  rachunkowość  dotycząca  tych 

wszystkich  zakładów.  Urząd  skarbov/y  przesyła  bez= 
zwłocznie  podanie  ze  swym  wnioskiem  do  właściwej 
Izby  skarbowej,  która  sprawę  tę  rozstrzyga  osta= 
tecznie. 

W  "Spadkach,  gdy  do  opodatkowania  przyjmu= 
je  się  rzeczy\viście  osiągnięty  zysk  podług  ksiąg  han= 
dlowych  lub  rejentalnych  z  nich  wyciągów,  albo  gdy 

opodatkowanie  przeprowadza  się  na  podstawie  ogól= 
nej  sumy  zysków  ze  wszystkich  należących  do  płat= 
nika  zakładów,  okoliczność  ta  ma  być  uwidoczniona 

na  deklaracjach  w  rubryce  ., uwaga". 

§  205. 
Podstawą  do  wymiaru  podatku  dla  noworozpo= 

czętych  przedsiębiorstw  lub  zajęć  za  pierwszy  rok 
podatkowy  jest  zysk,  względnie  zarobek  osiągnięty 
za  tenże  rok. 
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O  ile  przedsiębiorstwo  lub  zajęcie,  podlegające 
podatkowi,  trwiilo  mniej,  niż  12  miesięcy,  to  zysk, 
względnie  zarobek  osiągnięty  w  tym  krótszym  cza^ 
sie,  oblicza  się  w  stosunku  do  całego  roku,  przypa= 
dającą  zaś  od  tej  sumy  kwotę  podatku  pobiera  się 

w  w\soko--ci  odpowiadającej  ilości  pełnych  miesięcy, 
w  cingu  których  wykony\Yano  przedsiębiorstwo  lub 
zajęcie.  \  \ 

Wymiar  podatku  na  następny  rok  podatkowy 
dla  wyżej  wymienionych  przedsiębiorstw  i  zajęć 
yskutecznia  się  na  zasadach  ogólnych  według  zysku 
względnie  zarobku  z  roku  ubiegłego. 

§  206. 
Jeżeli  do  1  stycznia  roku  podatkowego  nie  up}y= 

nął  cały  rok  od  czasu  rozpoczęcia  przedsiębiorstwa 
lub  zajęcia,  to  zysk,  względnie  zarobek  oblicza  się 
w  stosunku  do  całego  roku,  a  podatek  wymierza  się 
od  obliczonego  w  ten  sposób  całorocznego  zysku, 
względnie  zarobku. 

Przykład: 

Jeżeli  obrót  przesiębiorstwa  lub  zajęcia  rozpo» 
czętego  15  maja  1920  r.  do  31  grudnia  1920  wynosił 

600,000  Mk.,  a  zysk  za  ten  czas  stanowił  25  %  obro= 
tu  czyli  150,000,  to  zysk  roczny  wyniesie: 

150,000  X  12 
—   =  240,000  Mk. 

7,5 

Od  tej  sumy  zysku  w  myśl  art.  17  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  r.  przypada  podatku  8%,  czyH  19,200  Mk. 

Z  uwagi,  że  przedsiębiorstwo  lub  zajęcie  trwało 
w  1920  r.  tylko  7  pełnych  miesięcy,  procentowy  po= 
datek  od  zysku  za  rok  1920,  należy  wymierzyć 
w  kwocie 

19,200  X  7 
 _  11,200  Mk. 

12 

Za  następny  rok  podatkowy  wymiar  podatku 
dla  tego  samego  przedsiębiorstwa  należy  uskutecz= 
nić  podług  zysku  obliczonego  w  stosunku  do  całego 
roku,  czyli  roczny  zysk  wynosi,  jak  wyżej 

150,000  X  12 
 =  240,000  Mk. 

7,5 

a  podatek  (art.  17)  8%  od  tej  sumy,  t.  j.  19,200  Mk. 
Wyżej  przytoczony  sposób  obliczania  kwot  prO' 

centowego  podatku  od  zysku  należy  stosować  rów= 
nież  i  do  przedsiębiorstw,  prowadzących  księgi  han= 
dlowe,  a  pociągniętych  do  opłaty  tego  podatku  po= 
dług  rzeczywiście  osiągniętego  zysku  (art.  499  ros. 
ust.).  * 

Postępowanig  wymiarowe. 

§  207. 
Celen  uskutecznienia  wymiaru  procentowego 

podatku  od  zysku  osoby,  wymienione  w  art.  492  ros. 
ust.  oraz  osoby  wykony  wuj  ące  samodzielne  wolne 
zajęcia  zawodowe  powinny  złożyć  deklaracje  według 
wzoru,  załączonego  do  niniejszej  instrukcji  we  właś= 
ciwym  Urzędzie  skarbowym  w  terminie,  wyznaczo= 
Byaa  w  tymże  artykule  oraz  w  art.  20  ustawy  z  6  lip» 

ca  1920  r.  Wymienione  deklaracje  mogą  również 
składać  wszystkie  inne  przedsiębiorstwa  oraz  osoby, 
obowiązane  do  opłacania  tego  podatku. 

Blankiety  deklaracji  wydajje  się  bezpłatnie  w 
Urzędach  skarbowych. 

§  208. 
Deklaracje  mogą  być  składane  bezpośrednio  w 

Urzędzie  skarbowym,  albo  też  przesyłane  pocztą 
pod  adresem  tego  Urzędu. 

Jako  ostateczny  termin  do  składania  deklaracji 
uważa  się  dzień  1  kwietnia,  a  jeżeli  ten  termin  przy= 
pada  na  dżień  świąteczny,  to  pierwszy  dzień  po« 
AYSzedni  po  1  kwietnia.  Dla  deklaracji  przesyłanych 
pocztą,  za  dzień  założenia  uważa  się  ten  dzień,  w 
którym  deklaracje  otrzymano  w  Urzędzie  poczto- 

wym tej  miejscowości,  w  której  znajduje  się  właści' 
wy  Urząd  skarbowy. 

Płatnicy  nic  tracą  prawa  podawania  swoich  de= 
klaracji  i  po  ustanowionym  terminie,  jednak  wnie= 
sione  po  terminie  deklaracje  mogą  być  przez  komi= 

sję  miejscową  rozpatrj^wane  tylko  w  takim  wypad= 
ku,  o  ile  wymiar  podatku  jeszcze  nie  zsotał  usku= teczniony. 

Urząd  skarbowy  prowadzi  oddzielny  zapisek  na 
złożone  deklaracje  i  w  razie  żądania  płatnika  po* 
twierdza  mu  odbiór  złożonej  deklaracji. 

§  209. 
Składający  deklaracje  powinni  odpowiedzieć  na 

wszystkie  zawarte  w  formularzach  pytania,  wolno 
im  również  dołączać  do  deklaracji  specjalne  obja= 
śnienia  co  do  obrotu  lub  osiągniętego  zysku,  względ= 
nie  zarobku,  oraz  inne  wiadomości  zdaniem  ich  po= 
trzebne  do  określenia  <?brotu  i  zysku,  względnie  za= robku. 

§  210. 
Płatncy,  którzy  chcą  opłacać  podatek  procento* 

wy  podług  rzeczywiście  osiągniętego  zysku  powinnni 
równocześnie  ze  złożeniem  deklaracji  w  odnośnych 
jej  rubrykach  wykazać  ten  zysk  il  oświadczyć,  iż 
życzą  sobie  dla  stwierdzenia  jego  wysokości  przed* 
stawić  przewodniczącemu  komisji  miejscowej  księgi 
handlowe  w  oryginale  lub  poświadczone  rejentalnie 
wyciągi  z  tych  ksiąg. 

§  211. 

Złożone  deklaracje  przewodniczący  komisji 
miejscowej  porównywa  z  deklaracjami  złożonemi  na 
podstawie  art.  435  ust.  ros.  przy  wykupiensiu  świa' 
dectw  przemysłowych  oraz  ze  spisem  przedsię= 
biortsw,  osobistych  zajęć  przemysłow,ych  oraz  sa' 
modzielnych  wolnych  zajęć  zawodowych,  wykony= 
wanych  w  okręgu  komisji,  ustalając,  jakie  mianowi' 
cie  przedsiębiorstwa  i  osoby,  obowiązane  do  ztożc= 
nia  deklaracji  w  myśl  art.  492  ros.  ust.  i  §  207  m= 
niejszej  instrukcji  wcale  nie  dopełniły  tego  obowiąz" 
ku  lub  złożyły  wzmiankowane  deklaracje  po  ustawo' 

wym  terminie. 

§  212. 

Celem  wymierzenia  grzywien  z  art.  534  ros.  ust. 

przewodniczący  komisji  sporządza  podług  załączo= 
nego  wzoru  listę  osób,  które  nie  złożyły  deklaracji 
lub  złożyły  je  po  terminie,  albo  nie  podały  w  nich 

wiadomości,  niezbędnych  do  określenia  obrotu  i  ay* 
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sku  należących  do  nich  przedsiębiorstw,  \rzględai« 
zarobku  z  wykonywanych  przez  nie  zajęć. 

§  213. 
Tym  płatnikom,  którzy  wyrazili  chęć  przedsta= 

wiania  ksiąg  handlowych  w  oryginałach  lub  po= 
świadczonych  rejentalnie  wyciągów  z  nich  przewod= 
niczący  komisji  miejscowej  wyznacza  pisemnem  za= 
wiadomieniem  termin  do  przedstawienia  tych  ksiąg 
lub  wyciągów. 

§  214. 
/       Wszelkie  inne  deklaracje,  w  których  nie  wyra= 

'   żono  chęci  przedstawieTiia  ksiąg  handlowych,  prze= 
wodniczący  komisji  miejscowej  sprawdza  przy  po= 
mocy  wszelkich  znajdujących  się  w  Urzędzie  skar= 
bowym  materjałów. 

§  215.  f 

W  razie  potrzeby  przewodniczącemu  komisji 
miejscowej  przysługuje  prawo  żądania  od  płatników 
wyjaśnień. 

W  tym  wypadku  należy  zawczasu  zawiadomić 
płatnika  pisemnie  z  oznaczeniem  terminu,  od  które= 
go  podatnik  może  złożyć  żądanie  wyjaśnienia  pisem= 
nie  lub  ustnie. 

§216. 
Gdy  prewodniczący  komisji  miejscowej  po  wy= 

czerpaniu  wszystkich  środków  w  poprzednih  para= 
grafach  wymienionych  nie  dojdzie  do  należytego 
wniosku  o  obrocie  przedsiębiorstwa,  wówczas  przy= 
stępuje  do  sprawdzenia  tego  obrotu  na  miejscu. 

Sprawdzenie  odbywa  się:  a)  za  pomocą  kontroli 

zakładów  i  pomieszczeń  składowych  a  w  razie  zgo= 
dy  płatnika  na  przedstawienie  ksiąg  handlowych,  — 
za  pomocą  przejrzenia  zapisów  dotyczących  wply= 
wów  i  sprzedaży  w  dzienniku,  w  księgach  kasowej 
i  towarowej  lub  też  w  księgach  operacji  czynnych 
zakładów  bankierskich,  kas  zaliczkowych  (lombar= 

;   dów)  i  kantorów  wymiany;  b)  za  pomocą  badania 

Jinawców  (biegłych),  co  do  obrotu  i  przypuszczalne= 

j  go  zysku  sprawdzanych  przedsiębiorstw. 

§  217. 
Jeżeli  płatnik  lub  osoba  w  przedsiębiorstwie  go 

i'  zastępująca  nie  zgodzi  się  na  przedstawienie  ksiąg  han- 
i   diowych  wskazanych  w  ust.  5  art.  496  ustawy  ros.,  to 
;  przcwodnczący  po  sporządzeniu  krótkiego  o  tern  pro= 

tokółu  uprzedza,  że  w  myśl  uwagi  do  art.  506  tejże 
f  ustawy  płatnik  traci  prawo  do  wnoszenia  reklamacji 

i  odwołań  co  do  wysokości  obrotu  i  zysku,  względnie 
zarobku  określonego  przez  komisję  miejscową  dla 
wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku. 

Przy  sprawdzaniu  obrotów  przedsiębiorstw  han? 
}  diowych  (ustępy  2,  3  i  5  art.  495  ust.  ros.)  należy 
!  zwrócić  uwagę  na  znamiona,  wymienione  w  art.  494 

ust.  ros.,  a  przy  sprawdzaniu  obrotów  przedsiębiorstw 
przemysłowych  (ustęp  4  art.  495  ust.  ros.)  na  zna? 
miona  w  myśl  ustępu  2  art.  494  ust.  ros. 

Za  podstawę  do  określenia  obrotu  samodział* 
!  nych  wolnych  zajęć  zawodowych  służy  roczny  za« 
1  rebek  brutto. 

§  218. 
O  rezultatach  sprawdzenia  deklaracji  zapomocą 

j  koMtroli  ksiąg  handlowych,  przewodniczący  komisji 

miejscowej  zaznacza  na  czwartej  stronie  deklaraeji; 
tamże  należy  wymienić  również  wszelkie  inne  dano 
i  uwagi,  służące  do  określenia  obrotu  i  zysku  przedsię* 
biorstwa 

§  219. 
Jeżeli  celem  sprawdzenia  deklaraqi  zachodzi  potrze- 
ba otrzymania  wiadomości  z  innych  Urzędów  skarbo- 

wych lub  instytucji  rządowych,  samorządowych  i  pu- 
blicznych, przewodniczący  po  porozumieniu  się  z  temi 

urzędami  i  instytucjami  zbiera  wszelkie  dane  potrzebnt 
do  określenia  obrotu  i  zysku,  względnie  zarobku. 

Dla  wszystkich  przedsiębiorstw  i  osób  obowiąza- 
nych do  opłacania  procentowego  podatku  od  zysku,  któ- 

re nie  złożyły  deklaracji  lub  nie  były  obowiązane  do  ich 
składania,  ma  przewodniczący  komisji  miejscowej  sam 
lub  przez  pcdwładinych  mu  urzędników  sporządzić  de- 

klaracje po  zebraniu  wszystkich  niezbędnych  do  tego 
danycli  w  trybie  wskazanym  w  poprzednich  paragra- 

fach. Sporządzone  w  ten  sposób  deklaracje  podpisuję  tt 
osoby,  które  zbierały  wiadomości  w  nich  zawarte. 

§  220. 
Deklaracje  należycie   sprawdzone   i  sporządzeni 

w  sposób  wskazany  w  poprzednich  paragrafach  prze- 
wodniczący komisji  miejscowej  wnosi  pod  obrady  komi- 

sji w  takim  czasie,  by  wszelkie  czynności,  połączone  z 
wymiarem  procentowego  podatku  od  zysku,  oraz  roze- 

słanie nakazów  płatniczych,  było  zakończone  do  15  lipca 
każdego  roku  podatkowego. 

Obroty  przedsiębiorstw,  względnie  zarobki  zajęć 
ustalają  komisje  miejscowe  w  tym  porządku,  jaki  podług 
miejscowych  warunków  uznany  będzie  za  najdogodniej- 

szy t.  j.  albo  podług  rodzaju  handlu  i  przemysłu  albo 
podług  grup  przedsiębiorstw  i  zajęć. 

Równocześnie  przev/odniczący  przedkłada  komisji 
listę  osób  sporządzoną  w  myśl  §  212  niniejszej  in- 

strukcji, celem  n^ożenia  przez  komisję  grzywien  z  art. 
534  ust.  ros. 

§  221. 
Sumy  obrotu  względnie  zarobku  określane  przae 

komisję  wpisuje  się  do  odpowiedniej  rubryki  na  czwar- 
tej stronie  deklaracji. 
Wszystkie  zaś  deklaraqe,  w  których  obroty  osta- 

tecznie zostały  ustalone  numeruję  się  w  porządku  kolej- 
nym. Numeiy  porządkowe  wpisuje  się  do  ustanowionydi 

rubryk  na  czwartej  stronie  deklaracji  w  krótkich  zaś  pro- 
tokółach posiedzeń,  bez  wymienienia  przedsiębiorstw  za- 

znacza się  tylko  numery  porządkowe. 

§  222.  - 
Przy  określeniu  obrotów  komisja  miejscowa  opiera 

swój  wniosek  na  wszystkich  wiadomościach  i  danych  za- 
wartych w  deklaracjach  płatników  oraz  zebranych  przez 

przewodniczącego,  członków  komisji,  jak  również  zako- 
munikowanych przez  znawców  (biegłych). 

§  223. 
Po  ostatecznem  określeniu  przez  komisję  miejscowi 

obrotów  i  zysków  względnie  zarobków  oraz  przypada- 

jących w  myśl  art.  17  ustawy  z  6  lipca  1920  kwot  pro- 
centowego podatku  od  zysku  dla  wszystkich  przedsię- 

biorstw i  zajęć,  podlegających  temu  podatkowi,  deklara- 

cje grupują  się  w  ścisłym  porządku  alfabetycznym  na- 
zwisk płatników  i  numeruje  się  na  pierwszej  stionie. 
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Zgrupowane  i  ponumerowane  w  ten  sposób  dekla- 
racje stanowią  księgę  przedsiębiorstw  i  zajęć. 

§  224. 
Z  księgi  przedsiębiorstw  sporządza  się  podług  załą- 

czonych do  niniejszej  instrukcji  wzorów  nakazy  płatni- 
cze, oraz  rejestr  wymiaru  podatku  w  ścisłym  alfabe- 

tycznym porządku  nazwisk  płatników. 
Rejestr  ten,  który  jest  zarazem  rejestrem  poboru  po- 

datku, należy  równocześ'7ie  z  rozespaniem  nakazów 
platniczycłi  przesłać  do  właściwej  Kasy  skarbowej. 

Nakazy  płatnicze  doręcza  się  zapieczętowane  n.  p. 
w  fciTnie  używanej  przy  przy  telegramach. 

Po  rozesłaniu  nakazów  płatniczych  przewodniczący 
komisji  miejscowej  u-a  czuwać  nad  ścisłem  wykonaniem 
przepisów  art.  2ó  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  co  do 
sposobu  ogłozenia  o  dniu  rozesłania  tycłi  nakazów. 

Równocześnie  z  rozesłaniem  nakazów  płatniczych 
doręcza  się  płatnikom  odrębne  decyzje  o  nałożeniu  grzy- 

wien z  art.  534  ust.  ros.,  w  któiych  należy  wyraźnie  za- 
znaczyć, że  na  te  decyzje  mogą  być  wniesione  skargi,  za 

pośrednictwem  komisji  miejscowej,  do  komisji  okręgo- 
wej w  tenninie  miesięcznym,  licząc  od  dnia  doręczenia 

decyzji  karnej. 

§  225. 
Reklamacje,  wniesione  w  terminie  wskazanym  w  art. 

26  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  rozpatrują  komisje  miej- 
scowe. 

Wniesienie  reklamacji  nie  uchyla  obowiązku  uiszcze- 
nia podatku. 

O  powziętych  decyzjach  co  do  każdej  reklamacji 
przewodniczący  komisji  zawiadamia  pisemnie  płatnika 
z  podaniem  podstaw  decyzji,  terminu  i  porządku  wno- 

szenia odwołań  (art.  32  ustawy  z  6  lipca  1920  r.). 

§  226. 
Reklamacje,  dotyczące  dodatkowych  wymiarów  usku- 

tecznionych w  myśl  art.  31  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 
mogą  być  wnoszone  przez  płatników  w  terminie  mie- 

sięcznym od  dnia  doręczenia  im  nakazów  płatniczych. 
W  wypadkach  takich  wymierzone  kwoty  podatku 

powinny  być  uiszczone  w  tym  samym  miesięcznym  ter- 
minie z  tem  jednak  zastrzeżeniem,  że  termin  ten  dla 

przedsiębiorstw  i  zajęć,  dodatkowo  pociągniętych  do 
opłaty  procentowego  podatku,  nie  może  być  wcześniej- 

szy, niż  dla  płatników,  którym  wymierzono  podatek  za 
ten  sam  rek  i  rozesłano  nakazy  płatnicze  w  myśl  art.  24 
ustawy  z  6  lipca  1920  r. 

§  227. 
Jeżeli  wskutek  wniesionej  reklamacji  wymierzona 

pierwotnie  kwota  podatku  ulegnie  zmianie,  płatnikowi 
doręcza  się  nowy  nakaz  płatniczy  i  równocześnie  zawia- 

damia się  Kasę  skarbową,  celem,  poczynienia  odpo- 
wiednich zmian  w  rejestrze  poboru  podatku. 

§  228. 
W  ten  sam  sposób,  jak  o  decyzjach  na  reklamacje, 

przewodniczący  komisji  miejscowej  zawiadamia  płatni- 
ków o  złożonych  przezeń  protestacli  w  myśl  art.  33  usta- 

wy z  dnia  6  lipca  1920  r.  z  zaznaczeniem,  że  płatnikowi 
przysługuje  prawo  wniesienia  za  pośrednictwem  komi- 

sji miejscowej,  do  komisji  okręgowej  odpowiedzi  w  ter- 
minie miesięcznym  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia 

o  proteście.  , 

Jeżeli  przeciw  wymiarowi  podatku  przez  komisję 
miejscową  wpłynie  oprócz  protestu  przewodniczącego 
także  reklamacja  płatnika,  należy  ją  wraz  z  protestem 
i  ewentualną  odpowiedzią  płatnilia  na  ten  protest  przed- 

łożyć do  decyzji  komisji  okręgowej,  która  sprawę  roz- 
strzyga ostatecznie. 

§  229. 
Odwołania  od  decyzji  komisji  miejscowej,  jak  rów- 
nież protesty  przewodniczących  z  ewentualnie  wniesio- 

nemi  odpowiedziami  na  te  protesty  przez  płatników, 

przesyłają  się  do  właściwych  komisji  okręgowych.  Wnie- 
sienie odwołania  nie  uchyla  obowiązku  uiszczenia  po- datku. 

§  230. 
O  decyzjach  komisji  okięgowej  jej  przewodniczący 

zawiadamia,  za  pośrednictwem  przewodniczącego  komi- 
sji miejscowej,  płatników,  jak  również  w  razie  ewentual- 

nych zmian  w  kwotach  wymierzonego  podatku  i  kasy 
skarbowe. 

DZIAŁ  VI. 

Zaległości  i  grzywny. 

(art.  art.  522—548  ustawy  ros.). 

§  231. Za  zaległość  zasadniczego  podatku  przemysłowego 
uważa  się  kwoty,  podlegające  egzekucji  za  świadectwa 
przemysłowe  wcale  nie  wykupione  lub  wykupione  lecz 
mniejszej  wartości,  niż  te  świadectwa,  które  wykupić  na^ 
leżało  na  podstawie  obowiązujących  przepisów. 

Należne  kwoty  zasadniczego  podatku  przemysło- 
wego zalicza  się  na  poczet  zaległości  po  upływie  termi- 

nu miesięcznego  od  dnia  wręczenia  obwinionemu  Mecy- 
zji  Urzędu  skarbowego. 

Jeżeli  zaś  przeciw  tej  decyzji  wniesiono  skargę 
w  terminie  prawnym,  wówczas  należność  powyższa 
przechodzi  w  zaległość  po  upływie  terminu  dwutygod^ 
niowego,  licząc  od  dnia  doręczenia  obwinionemu  orze^ 
czenia  na  wniesioną  skargę. 

§  232. Za  zaległość  dodatkowego  podatku  przemysłowego uważa  się: 

a)  kwoty  podatku  od  kapitału  i  procentowego  po*- 
datku  od  zysku,  otliczone  przez  przedsiębiorstwa  oboc 
wiązane  do  składania  sprawozdań  publicznych,  a  nie 

wpłacone  do  Kas  skarbowych  w  terminach,  przewidzia- 
nych w  art.  art.  466,  471  i  475  ust.  ros. 

b)  niedopłacone  kwoty  podatków  wymienionych 

w  powyższym  ustępie,  powstałe  wskutek  różnicy  pomię- 
dzy obliczeniem  tych  podatków  przez  same  przedsię- 

biorstwa, a  obrachunkiem,  dokonanym,  przez  Izbę  skar- 
bową po  upływie  miesiąca  od  dnia  doręczenia  przedsię^ 

hiorstwu  zawiadomienia  o  decyzji  Izby  skarbowej  w  tym 

przedmiocie. 
Jeżeli  przeciwko  tej  decyzji  Vv'niesiono  w  terminie 

prawnym  skargę,  wówczas  niedopłacone  kwoty  dodat- 
kowego podatku  przemysłowego  przechodzą  w  zaległość 

po  upływie  terminu  dwutygodniowego,  licząc  od  dnia 
doręczenia  przedsiębiorstwa  orzeczenia  na  wniesioną 
skargę.  ■. 

c)  kwoty  procentowego  podatku  od  zysku,  wymię-' rzone  przedsiębiorstwom  nie  obowiązanym  do  składania 

sprawozdań  publicznych,  a  nie  uiszczone  przez  te  przed- 
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siębiorstwa  w  terminach  przewidzianych  w  art.  art.  29 
i  31  czfść  druga  ustawy  z  6  lipca  1920  r.,  chociażby 
przeciw  wymiarowi  podatlcu  v/niesiono  w  terminie 
prawnym  reklamację  względnie  odwołanie. 

W  wypadka  ch,  gdy  na  protest  przewodniczącego 
komisja  okręgowa  ustali  procentowy  podatek  od  zysku 
w  kwocie  wyższej  od  pierwotnie  v/ymierzonej  przez  ko^ 
misjg^  miejscowy,  wówczas  powstała  z  tego  tytułu  różni- 

ca przechodzi  w  zaległości  po  upływie  miesiąca  od  dnia 
doręczenia  płatnikowi  zawiadomienia  w  tym  przed- 
miocie. 

§  233. 
Grzywny,  nałożone  za  przekroczenia  przepisów 

o  podatku  przemysłowym,  uważa  się  za  zaległość  po 
upływie  terminu  miesięcznego  od  dnia  doręczenia  obwi- 
::icnemu  decyzji  o  nałożeniu  grzywny. 

Jeżeli  przeciw  tej  decyzji  wniesiono  w  terminie 
Mawnym  skargę,  wówczas  nałożona  grzywna  przecho^ 
(izi  w  zaległość  po  upływie  terminu  dwutygodniowego, 
licząc  od  dnia  doręczenia  obwinionemu  orzeczenia  na 
v/niesionę  skargę. 

Odsetki  za  zwłokę. 

§  234. 
Odsetki  za  zwlokę  w  wysokości  1%  miesięcznie 

pobiera  się  przy  wpłacie  sumy  zaległej  do  Kasy  skarboi- 
wej  lub  przy  przymusowej  egzekucji  zaległości. 

Przy  obrachunku  odsetków  za  zwłokę,  miesięc  za- 
częty liczy  się  za  cały;  kwciy  zaległości,  wynoszące 

50  fen.  i  wyższe,  zaokrągla  się  do  1  iVlk.,  mniejszych  zaś 
należności  nie  uwzględnia  się 

Od  zaległych  grzywien,  wymierzonych  za  przekro^ 
czenia  przepisów  ustawy  o  podatku  przemysłowym,  nie 
pobiera  się  odsetków  za  zwłokę. 

Kozkladanie  na  raty  i  odraczanie  terminu  sptaty 

podatków. 

§  235. 

Izbom  skarbowym  przysługuje  na  uzasadnioną 

prośbę  płatników,  po  poprzedniem  zabezpieczeniu,  pra- 
wo rozlcładania  na  raty  i  odroczenie  terminu  spłaty  za- 

ległych podatków  i  grzyM'ien  na  termin  sześciomiesięcz- 
ny bez  ograniczenia  wysokości  i  należności,  zaś  na  ter- 

min do  jednego  roku,  o  ile  zaległe  sumy  nie  przewyż- 
szają w  poszczególnym  wypadku  20.000  mk. 

Odroczenie  i  rozłożenie  na  raty  wyższych  zaległości 
lub  na  czas  dłuższy,  może  nastąpić  tylko  na  mocy  zezwo 
lenia  Ministerstwa  Skarbu. 

W  wypadkach,  w  których  zostanie  niewątpliwie 
stwierdzone,  że  płatnik  nie  jest  w  możności  uiścić  przy- 

padającej należności  podatkowej  z  powodu  poniesio- 
nych bezpośrednich  strat  wojennych,  lub  spowodowa- 
nych wojną  szkód  elementarnych,  lub  też  ściągnięcie 

należności  podatkcv/ej  z  innych  uzasadnionych  przyczyn 
mogłoby  narazić  na  szwank  egzystencję  gospodarczą . 
płatnika,  mogą  być  przyznane  ulgi  w  postaci  częścią 
v/ego  lub  zupełnego  umorzenia  przypadającej  należności 
podatkowej,  zależnie  od  stwierdzonego  stopnia  znisz- 

czenia lub  stanu  ekonomicznego  płatnika. 
Jeżeli  niemożność  uiszczenia  należności  podatkowej 

jest  tylko  przemijająca,  mogą  być  przyznane  jedynie  ulgi 
wspomniane  w  części  pierwszej  i  drugiej  tego  paragrafu. 

Do  przyznawania  wymienionych  Vv'yżej  ulg  z  tytułu 
szkód  wojennych  i  spowodowanych  wojną  klęsk  elemen- 

tarnych,  upoważnia  się  Izby  skarbowe  bez  ograniczenia 
terminu  i  wysokości  należności  podatkowej.  W  innych 
v/ypadkach  należy  się  trzymać  przepisów  kompetencyj^ 

"ilych,  zawartych  w  części  pierwszej  i  drugiej  tego  parar grafu,  tudzież  w  §  238  niniejszej  instrukcji. 

§  236. 
W  razie  przychylenia  się  do  prośby  płatnika  o  rozło- 

żenie na  raty  lub  odroczenie  spłaty  zaległości,  nie  po- 
biera się  odsetków  za  zwlokę  cd  dnia  złożenia  w  Izbie 

skarbowej  podania  płatnika  w  tym  przedmiocie. 

§  237. Zaległości  podatku  przemysłowego  mają  być  ścią- 
gnięte w  drodze  egzekucji  po  upływie  terminu  miesięcz- 
nego, licząc  od  dnia  przejścia  należności  podatkowej 

V/  zaległość,  a  przy  zaległościach  odroczonych  łub  rozło^ 
żcnych  na  raty,  natychmiast  po  upływie  pierwszego  nie- 

dotrzymanego terminu  spłaty,  otd  którego  to  teminu 
liczą  się  także  w  danym  razie  odsetki  za  zwłokę. 

§  238. Wszelkie,  dowodnie  niemożliv/e  do  ściągnięcia  za- 
ległości podatku  przemysłowego  (np.  z  powodu  ubóstwa 

niev/iadomego  miejsca^ pobytu  łub  śmierci  płatnika  bez 
pozostawienia  jakiegokolwiek  majątku  i  t.  p.),  umarza 
właściwa  Izba  skarbowa  we  własnym  zkresie  do  1.500 
liiarek  należności  podatkowej. 

Zaległości  w  kwotach  wyższych  mogą  być  umorzo^ 
iin  tylko  za  zezwoleniem  Ministerstwa  Skarbu. 

Niewłaściwie  lub  nadmiernie  wpłacone  kwoty  po- 
datku przemysłowego,  niezależnie  od  ich  wysokości,  za- 

licza się  z  rozporządzenia  Izby  skarbowej  na  spłatę  in- 
nych państwowych  należności  płatnika,  względnie  zwra- 

ca się  mu  w  gotówce  w  razie  złożonego  przez  niego 
w  tym  przedmiocie  podania. 

Grzywny  za  przekroczenia  przepisów  ustawy  o  pań- 
stwowym  podatku  przemysłowym. 

§  239. 
Przy  nakładaniu  grzywien  za  przekroczenia  przepi- 

sów o  podatku  przemysłowym  bierze  się  pod  uwagę 
okoliczności,  zwiększające  lub  zmniejszające  winę  oso^ 
by,  która  dopuściła  .się  przekroczenia. 

Za  okoliczności,  zwiększające  winę  uważa  się  mię- 
dzy innemi  powtórzenie  się  przekroczeń,  ich  długotrwa- 
łość, stopień  wykształcenia,  roryi^oju  umysłowego,  oras 

stan  zamożności  obwinionego,  jak  również  użycie  przez 
niego  sposobów  przeszkadzających  lub  utrudniających 
wykrycie  przekroczenia,  którego  się  dopuścił. 

Za  okoliczności  łagodzące  winę  uważa  Rię:  krótko- 
trv/ałość  popełnionego  przelcroczenia,  nieumiejętność  czy- 

tania i  pisania,  nierozwinięcie  umysłowe  dezamożność 

obwinionego -łub  też  zbieg  n:eszczęśliAvych  okoliczności, 
J(łóre  przeszkodziły  spełnieniu  obowiązujących  przepi- 

sów ustawov/ych. 

§  240. Ustanowiona  w  uwadze  do  art.  526  ustawy  ros. 
z  uwzględnieniem  zmiany  w  myśl  art.  37  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  r.  grzywna  i  dopłata  zasadniczego  podatku 
przemysłowego  za  lata  ubiegłe  wymierza  się  tylko  naj- 
v\yżej  za  lat  pięć  bezpośrednio  poprzedzaiących  rok, 
w  którym  wykryto  przekroczenia  przepisów. 
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§  241. 
Prov/adzenie  handlu  rozwozowego  lub  obnośnego: 

a)  poza  obrębem  miast  towarami  nie  wymienionemi 
w  wykazie  dołączanym  do  art.  416  ros.  ust,  b)  w  obrę- 

bie miast  towarami  nie  wymienionemi  w  wykazie  dołą- 
czonym do  art.  371  ust.  ros.  podlega  grzywnie  nie  prze- 

kraczającej dwukrotnej  wartości  świadectwa  przemysło- 
wego, kióre  należało  wykupić  na  prowadzenie  łiandiu 

detalicznego  lub  drobnego  podług  klasy  tej  miejscowo- 
ści, gdzie  przekroczenie  zostało  ujav/nione  i  podług  ro- 

dzaju sprzedawanycli  towarów. 

§  242. 
Jeżeli  przekroczenie  przepisów  o  podatku  przemys- 

łowym będzie  ujawnione  w  przedsiębiorstwacli,  prowa- 
dzącycli  przez  instytucje  państwowe  lub  samorządowe, 
to  Urząd  skarbowy  po  ustaleniu  należnych  kwot  podat- 

ku przemysłowego  łącznie  z  dodatkami  wydaje  decyzję 
0  obowiązku  uiszczenia  podatku  i  sumie  iącznej  należ- 

ności podatkowej,  przedkładając  ją  przełożonej  Izbie 
skarbowej. 

Izba  Skarbowa  przesyła  tę  decyzję  wladży  przełożo- 
nej tych  osób,  które  dopuściły  się  przekroczenia  przepi- 
sów celem  nałożenia  na  nich  kary  w  trybie  przewidzia- 
nym dla  wykroczeń  służbowych. 
Powyższa  decyzja  może  być  zaskarżona  przez  wła- 
dzę przełożoną  tych  osób,  które  się  dopuściły  przekro- 

czenia w  terminach  i  w  trybie  ustawą  o  podatku  prze- 
mysłowym przewidzianych. 

Obowiązek  uiszczenia  należnych  kwot  ciąży  na  tej 
instytucji,  pod  zarządem  której  znajduje  się  przedsię- 

biorstwo, w  którem  przekroczenie  zostało  ujawnione. 

Postępowanie  przy  wymiarze  grzywien  za  przekroczenia 
przepisów  o  państwowym  podatku  przemysłowym. 

(Art.  art.  537  do  548  ustawy  ros.). 

§  243. 
Do  kompetencji  Uizędów  skarbowych  podatkóv/ 

1  opłat  skarbowycłii  należy  wytaczanie  spraw  o  prze- 
firoczenia  przepisów  i^awy  o  zasadniczym  podatku 
przemysłowym,  sporządzanie  protokółów,  przeprowa- 

dzanie wszelkich  dalszych  uzupełniających  dochodzeń, 
oraz  wydawanie  orzeczeń  karnych. 

§  244. 
Wytaczanie  spraw,  w  poprzednim  paragrafie  wy- 

mienionych, rozpoczyna  się  od  sporządzenia  protokółu 
w  sposób  wskazany  w  art.  art.  451  do  458  ust.  ros. 
i  §§  135  do  138  niniejszej  instrukcji. 

Odpis  protokółu  może  być  wydany  obwinionemu 
lub  jego  zastępcy  (pełnomocnikowi)  na  jego  żądanie,  po 
uiszczeniu  przepisanej  opłaty  stemplowej. 

§  245. 
Urząd  skarbowy  prowadzi  wedle  dołączonego  wzo- 

ru rejestr  spraw  karnycli  zasadniczego  podatku  przemy- 
słowego, do  któego  wciąga  każdy  sporządzony  w  tych 

sprawach  protokół  i  wszelkie  dalsze  dotyczące  zarzą- 
dzenia. 

§  246. 
Urząd  skarbowy  przeprowadza  w  formie  protokó- 

łóv/,  z  zachowaniem  formalności  zawartych  w  art.  455 

ust.  ros.,  wszelkie  dalsze  uzupełnienia  i  dochodzenia  po 
trzebne  do  dokładnego  ustalenia  stanu  faktycznego  i  wy- 

dania orzeczenia  karnego. 

§  247. Urząd  skarbowy  ma  wydać  decyzję  w  każdej  spra- 
wie przekroczenia  przepisów  o  zasadniczym  podatku 

przemysłowym,  najdalej  w  ciągu  miesiąca  cd  dnia  otrzy- 
niania  protokółu  lub  dodatkowych  dochodzeń  i  wyjaś- nień. 

§  248. 
Decyzje,  wymienione  w  poprzednim  paragrafie,  po- 

\x  inny  zawierać: 
1)  nazwisko  i  imię  obwinionego; 

2)  )  jego  miejsce  zamieszkania,  jak  również  dokładne 
oznaczenie  handlowego,  albo  przemysłowego  przedsię- 

biorstwa lub -zakładu,  w  którym  ujawniono  przekrocze- nie przepisów; 

3)  dokładne  określenie  istoty  przekroczenia  z  powo- 
łaniem się  na  odnośne  postanowienia  ustawy; 

4)  wymiar  należności  podatkowej  oraz  przypadają- 
cych od  niej  dodatków  samorządowych,  jak  również  wy- 

sokość grzywny  za  przekroczenie  przepisów,  z  powoła- 
niem się  na  odnośne  artykuły  ustav;y,  z  przytoczeniem 

okoliczności  zwielcszającycli  lub  zumiej  sza  jącycłi  winę 
osoby,  która  dopuściła  się  tego  przekroczenia; 

5)  wezwanie  obwiniosiego  do  uiszczenia  w  termi- 
nie miesięcznym  należności  podatkowej,  dodatków  sa- 

morządowych i  grzyv/ny  pod  rygorem  egzekucji  (art.  547 ust.  ros.); 

u)  oznaczenie  terminów  i  porządku  wniesienia 
ewentualnej  skargi  przeciwko  tej  decyzji  (art.  541 (ist.  ros.), 

Odpis  decyzji  doręcza  się  obwinionemu  za  potwier- 
dzeniem odbioru,  w  sposób,  wskazany  w  art.  400  ust. 

ros.,  jak  również  przesyła  się  właściwej  Kasie  skarbo- 
wej celem  wciągnięcia  zawartych  w  decyzji  danych  do 

rejestru  poboru  grzywien  i  należności  zasadniczego  po- 
datku przemysłowego,  który  to  rejestr  ma  prowadzić 

Kasa  skabowa  według  załączonego  wzoru. 

§  249. 
W  razie  śmierci  obwinionego  przed  wydaniem  de- 

cyzji, nie  nakłada  się  grzywny,  lecz  tylko  uskutecznia  się 
wymiar  należności  zasadruczego  podatku  przemysłowe- 

go, oraz  przypadających  od  niej  kwot  dodatków  samo- 
iządowycli. 

§  250. Skargi  na  decyzje  Urzędów  skarbowych  w  spra- 
wach zasadniczego  podatku  przemysłowego,  wnoszą  się 

za  pośrednictwem  tychże  Urzędów,  do  właściwej  komi- 
sji okręgowej,  w  terminie  miesięcznym  od  dnia  doręczę- 1 

nia  wyżej  wymienionych  decyzji. 

Przy  obliczeniu  terminu  miesięcznego,  wyznaczone- 1 
go  do  wnoszenia  skarg,  dzień  nadania  skargi  na  pocztę 
uważa  się  za  dzień  złożenia  jej  we  właściwym  Urzędzie) 
skarbowTm. 

O  orzeczeniach  komisji  Izby  skarbowe  zawiadamia- 
jii  płatników  za  pośrednictwem  właściwych  Urzędów 
skarbowych. 
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Skargi,  wniesione  po  upływie  terminu  przewidzia- 
nego ustawą,  Urząd  skarbowy  odrzuca  we  własnym  za- 
kresie działania,  zawiadamiając  o  tern  skarżących. 

§  251. 
Ze  względu  na  postanowienie  §§231  i  233  niniej- 
szej instrukcji,  co  do  terminu  płatności  zasadniczego  po^ 

datku  przemysłowego  i  grzywien,  Urzędy  skarbowe  ma- 
ją zawiadomić  właściwą  Kasę  skarbową  o  dniu  doręcze- 

nia obwinionym  odpisów  swoicłi  decyzji  karnycłi,  jak 
również  o  dniu  wniesienia  skarg  na  te  decyzje  i  dorę- 

czenia'~zawiadomien  o  orzeczeniacii  komisji  okręgowycii 
na  wniesione  skargi. 

Kasy  skarbowe  uwidaczniają  wyżej  wymienione  da- 
ty w  odnośnycłi  rubrykacłi  księgi  wymiaru  i  poboru  na- 

leżności zasadniczego  podatku  przemysłowego  i  grzy- 
wien (§  248  niniejszej  instrukcji). 

§  252. 
Wytaczanie  spraw  o  przekroczenia  przepisów  o  do^ 

datkowym  podatku  przemysłowym  należy,  o  ile  chodzi 
o  przedsiębiorstwa  obowiązane  do  składania  sprawoz- 

dań publicznych,  do  kompetencji  Vi/laściwej  Izby  skarbo- 
wej, o  ile  zaś  chodzi  o  przedsiębiorstwa  nie  obowiązane 

do  składania  sprawozdań  publicznych,  do  kompetencji 
komisji  miejscowych  do  spraw  podatku  przemysłowego. 

Grzywny  za  wyżej  wymienione  przekroczenia  nakła- 
dają Izby  skarbowe,  względnie  komisje  miejscowe  do 

spraw  podatku  przemysłowego,  przy  sposobności  spraw- 
dzenia sprawozdań  i  bilansów,  względnie  przy  wymia- 

rze procentowego  podatku  od  zysku  dla  przedsiębiorstw 
nie  obowiązanych  do  składania  sprawozdań  publicznych. 

Przedsiębiorstwa  zawiadamia  się  za  potwierdze- 
niem odbioru  o  decyzjach  Izby  skarbowej  natychmiast 

po  ich  pov/zięciu,  zaś  o  decyzjach  karnych  komisji  miej- 
scowych, równocześnie  z  rozesłaniem  nakazów  płatni- 

czych na  wymierzony  procentowy  podatek  od  zysku. 

§  253. 

Skargi  na  powyższe  decyzje  karne  wnosi  się  za  po- 
średnictwem tej  władzy,  która  wymierzyła  karę  do  ko- 

misji okręgowej  do  spraw  podatku  przemysłowego 
w  terminie  miesięcznym  od  dnia  doręczenia  zawiado- 

mienia o  zapadłej  decyzji. 

§  254. 

W  wypadkach  ujawnienia  przez  komisję  miejscową 
ao  spraw  podatku  przemysłowego  świadomie  fałszy- 

wych wiadomości  w  deklaracjach  płatników  procento- 
wego podatku  od  zysku  o  obrotach  i  dochodach  przed- 

siębiorstw handlowych  i  przemysiowych  i  osobistych 
zajęć  w  celu  zmniejszenia  tego  podatku  lub  zwolnienia 
od  niego,  jak  również  w  razie  wykrycia  przez  Izbę  skar- 

bową świadomie  fałszywych  wiadomości  w  sprawozda- 
niach, bilansach  lub  dodatkowych  wyjaśnieniach  przed- 

siębiorstw, obowiązanych  do  składania  sprawozdań 
publicznych,  w  celu  zmniejszenia  przypadającego  podat- 

ku lub  zwolnienia  od  niego,  ma  komisja  miejscowa  do 
spraw  podatku  przemysłowego,  względnie  Izba  skar- 

bowa, całą  sprawę  z  dowodami  po  należy  tern  jej  wy- 
świetleniu, skierować  do  właściwego  Sądu,  celem  osą- 

dzenia jej  na  podstawie  art.  327  lub  328  kodeksu  kar- 
nego, obowiązującego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyj- 

skiejfo. 

DZIAŁ  VII. 

Przepisy  przejściowe. 

§  255. Wobec  obowiązywania  ustawy  z  6  lipca  1Q20  r.,  od 
początku  roku  podatkowego  1920  wszystkie  osoby,  które 
wykupiły  już  na  ten  rok  świadectwa  przemysłowe  na 
prowadzenie  handlu,  przemysłu  lub  osobistych  zajęć 
przemysłowych,  z  wyjątkiem  wymienionych  w  art.  7, 
powołanej  wyżej  ustawy,  mają  dopłacić  w  terminie 
w  publicznern  obwieszczeniu  wyznaczonym  przez  wła- 

dzę skarbową,  podwyżkę  zasadniczego  podatku  prze- 
mysłowego, wynildą  wskuiek  podniesienia  stawek  po>- 

datkov.'ych,  wyszczególnionych  w  art.  5  powołanej  wy- 
żej ustawy. 

Jeżeli  płatlfiR  wykupił  na  roik  1920  świadectwo  prze- 
mysłowe całoroczne,  a  przed  dniem  ogłoszenia  ustawy 

z  dnia  6  lipca  1920  r.,  Dz.  Ust.  Nr.  66,  poz.  437,  t.  j. 

przed  dniem  2  sierpnia  1920  r.  zaniechał  przedsiębior- 
stwo, nie  należy  żądać  uiszczenia  przypadającej  dopłaty 

za  świadectwo  przemysłowe,  wykupione  za  ten  rok  po- datkowy. 

W  przeciwnym  razie  należy  pobrać  przypadającą 
dodatkową  dopłatę,  chociażby  płatnik  nie  prowadził  już 

V/  chwiU  ściągania  tej  dopłaty  dotyczącego  przedsiębior- 
stwa. 

§  256. Przy  obliczaniu  podwyżki  zasadniczego  podatku 
przemysłowego  za  roł<  1920,  należy  uwzględnić  nowy 
podział  miejscowości  na  klasy  (art.  3  ustawy  6  lipca 
1920  r.),  jak  również  tę  okoliczność,  by  przedsiębiorstwa 
były  zaliczone  do  właściwej  kategorji  na  podstawie 

odnośnych  przepisów  ustawy  rosyjskiej,  z  uwzględnie- 
niem zmian,  wprowadzonych  ustawą  z  dnia  6  lipca 

1920  r.,  niezależnie  od  poprzedniego  zaliczenia  do  pew- 
nej kategorji  przedsiębiorstw,  na  podstawie  przedtem 

obowiązujących  przepisów  b.  władz  okupacyjnych. 

§  257. Jednocześnie  z  podwyżką  zasadniczego  podatku 

przemysłowego,  należy  również  obliczyć  i  pobrać  przy- 
padające od  niej  dodatki  niepaństwowe,  w  wysokości 

uchwalonej  i  zatwierdzonej  na  rok  1920. 

W  myśl  postanowień  art.  39  powołanej  wyżej  usta- 
wy, łączne  obciążenie  świadectw  przemysłowych  wszel- 

kiego rodzaju  dodatkami  niepaństwowemi,  w  żadnym 
razie  nie  może  przekraczać  norm  w  tym  artykule  wy- 
mienionych. 

>(■-  W  wypadkach,  gdy  suma  dodatków  niepaństwo^ 
wych,  przy  stosowaniu  stopy  procentowej,  uchwalonej 
i  zatwierdzonej  na  rok  1920,  przekracza  normy,  wska- 

zane w  art.  39,  należy  pobrać  te  dodatki  tylko  podług 
najwyższej  normy,  wskazanej  w  tym  artykule  (39),  dla 
każdej  kategorji  przedsiębiorstw. 

PRZYKŁAD 

obliczenia  dodatków  niepaństwowych  w  wyżej  wymie- 
nionym wypadku. 

-  Płatnik  wykupił  świadectwo  przemysłowe  III  kate- 
gorji dla  przedsiębiorstwa  handlowego  w  miejscowości 

I  klasy,  wedle  rozporządzenia  Gen.  Gub.  Warszawskie- 
go i  wpłacił  tytułem  podatku  zasatkiiczego  od  handlu, 
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kwotę  90  mk.,  a  tj'iu}em  dodatków  niepaństwowych 
(wedle  dekmu  w  przedmiecie  skarbowości  powiatowych 
związków  komunalnych  z  dnia  7/2  1919  r.,  Dz.  Pr. 
Nr.  14,  pcz.  151)  —  150%  od  podatku,  t.  j.  135  mk.. 
razem  225  mk. 

Obliczenie  podwyżki : 
Siawka  zasadniczego  podatku  przemysłowe' 
go  III  kategorji  w  miejscowości  I  klasy  wy- 
nosi obecnie   1500  mk: 

zap'accno  już  tytułem  tego  podatku  ...      9u  mk. 

zatem  podw}^żka  wynosi  1410  mk, 

DodatkT-giepaństwowe  v/ynosi}yby  (150%  od  pod- 
wyższonej stawki  1500  mk.)  kwotę  2250  mk. 

Ponieważ  w  myśl  ustępu  c)  art.  39  ustawy,  ogólna 
w-ysckcść  dodatków  niepaństwowych  dla  przedsię- 
bicrstv/  handlowych  od  III  do  V  kategorii,  nie  może 
przekraczać  50%  zasadniczego  podatku  przemysłowego 
cd  podwyższonej  stawki  (t.  j.  750  mk ),  przeto,  jako  su- 

mę, przypadającą  do  zapłaty  tytułem  tych  dodatków,  na- 
leży przyjąć  tylko  tę  kwotę,  t.  j.  750  nik. 
Zatem  dodatkowa  dopłata  wynosi: 

w  państwowym  podatku  pTzemysłow3'm  .    .    1410  mk 
w  dodatkach  (75Q  mk.  po  potrąceniu  już 
wpłaconej  kwoty  135  mk.)  .......     615  mk. 

Razem  .   2025  mk. 

Rozdział  kwoty  pobrane]  tytułem  dopłaty  w  dodat- 
ach  niepaństwowych  (w  wypadku  niniejszym  615  Mk.) 
pomiędzy  uprawnione  do  poboru  związki,  ma  nastąpić 
w  stosunku  proporcjonalnym  do  stóp  procentowycli  do- 

datków, uchwalonych  i  zatwierdzonych  na  role  1920. 

§  258. 
Wszystkie  przedsiębiorstwa,  które  na  podstawie  do- 

tychczas obowiązujących  pizepisów  były  ustawowo  wol- 
ne od  opłacania  podatku  przemysłowego,  a  obecnie  nie 

v/eszły  do  spisu  przedsiębiorstw  uwolnionych  na  zasa- 
dzie art.  9  ustawy  z  6  lipca  1920  r.,  mają  wykupić  na 

rok  1920  świadectwo  przemysłowe  na  zasadzie  przepi- 
sów powołanej  wyżej  ustawy,  w  terminie,  wyznaczonym 

przez  władze  skarbowe  w  publicznem  obwieszczeniu. 

§  259. O  ile  w  terminie  oznaczonym  przez  władzę  skarbo- 
wą nie  będą  wpłacone  podwyżki  zasadniczego  podatku 

przemysłowego,  wymienione  w  §  255  niniejszej  instruk- 
cji, lub  nie  zostaną  wykupione  świadectwa  przemysło- 
we dla  przedsięl)iorstw  nowowstępujących  w  obowią- 
zek podatkowy  (§  258),  mają  władze  skarbowe  przystą- 
pić niezwłocznie  do  egzekucji  należnych  kwot  w  trybie 

przepisanym  dla  ściągania  podatków  bezpośrednich 
i  pobrać  jednocześnie  odsetki  za  zwłokę,  w  wysokości 
l/u  miesięcznie. 

§  260. 
Celem  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku  za 

rok  1920,  dla  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do 
składania  sprawozdań  publicznych,  terminy  do  składania 
deklaracji  (art.  492  ust.  ros.),  do  rozesłania  -nakazów 

płatnicz}'ch  (art.  24  ustawy  6  lipca  1920  r.),  do  v/noszc- 
nia  reklamacji  (art.  26),  do  uiszczenia  procentowego  po- 

datku cd  zysku  (art.  29),  zmienia  się  na  zasadzie  art.  30 
ustawy  z  6  lipca  1920  r.  w  sposób  następujący: 

1)  termin  do  składania  deklaracji  wyznaczą  Izby^ 
skarbowe  za  pomocą  publicznego  obwieszczaiia; 

2)  przewodniczący  każdej  komisji  miejscowej  ma 
ogłosić  w  sposób,  podany  w  art.  25  powołanej  wyżej 
ustawy,  dzień  rozesłania  nakazów  płatniczych  v/  okręgu 
swej  komisji,  wyznaczając  analogicznie  do  postanowień 
art.  26  i  31  termin  miesięczny  do  wnoszenia  reklamacji 
i  do  wpłaty  v/ymierzonydi  ł<wot  procentowego  podatku 
od  zysku. 

Powyższe  terminy  należy  również  uwidocznić  w  na- 
kazach płatniczych. 

§  261. Instrukcja  niniejsza  obowiązuje  z  dniem  ogłcsztoia. 
Warszawa,  dnia  10  grudnia  1920  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 
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DO  KASy  SKARBOWEJ 

w  

WZÓR  d*  §  109  instrukcji. 

Nazwisko  i  imię,  tudzież  miejsce  zamieszkania,  wybierającego  bezpłatny  bilet  przemysłowy. 

Upraszam  o  wydanie  bezpłatnego  biletu  przemysłowego  dla. 

na  rok  192         na  podstawie  dołączonycłi  dokumentów  
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PODPIS 

Da  Kosy  Skarbowej  w. 

BEZPŁATNY  BILET  PRZEMySŁOWy 

wydano  dnia     192  r. 
za  Nr.  

Podpis  skarbnika 

Nazwisko  i  imię,  tudzież  miejsce  zamieszkania 
wybierającego  bezpłatny  bilet  przemysłowy: 

DEKLARACJA. 

W  myśl  art.  435  ust.  ros.  o  podatkach   bezpośrednich   zeznaję  następujące  dane  o  
  na  którego  prowadzenie  wybieram  bezpłatny  bilet  przemysłowy  na  rok  192. 

1.    Na  czyje  nazwisko  ijmię   wybiera   się  bez 
płatny  bilet  przemysłów.  * Nazwisko  i  imię  i  miejsce  zamieszkania  osoby, 
nazwa  towarzystwa,  spółki  lub  instytucji. 

Na  jaki  zakład  lub  kantor  wybiera  się  bez- 
płatny bilet  przemysłowy  i  gdzie  się  ten 

zakład  lub  kantor  znajdiije. 
a)  Bliższe  określenie  przedsiębiorstwa  do  któ- 

rego należy  powyższy  zakład  lub  kantor. 
b)  Miejsce  wykonywania  przedsiębiorstwa. 

c  E 

«  6 
i  OS  . 
o  «x: ja  5  o 

3.    Na  jaką  antrepryzę  lub  dostawę. 
a)  Gdzie   zawarto    umowę   o   antrepryzę  lub 

dostawę. 
b)  Na  jaką  sumę  przyjęto  zobowiązanie. 
c)  Gdzie  i  w  jakiem  czasie  ma  być  wykonaną. 

j2  w co 
e-s e  <u  0 m  n  je o  Ł.  « 

II 

4.   Na  jakie  pomieszczenie  składowe. 
a)  Jakie  towary  przechowuje  się  w  pomieszcze- 

niu składowem. 
b)  Gdzie  ono  znajduje  się. 
c)  Bliższe  określenie  i  miejsce  wykonywania 

przedsiębiorstwa,  do  którego  należy  po- 
mieszczenie składowe. 

d)  Kiedy  i  gdzie  i  za  jakim  Nr.  wykupiono 
świadectwo  przemysłowe  na  to  przedsię- 
biorstwo. 

 dnia... 

PODPIS 

.19 
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(Strona  1-sza). 

WZÓR  do  §  111  instrukcji. 

Kasa  Skarbowa  w  

KSIĘGA 

świadectw  przemysłowych  i  bezpłatnych  biletów  przemysłowych  wydanych  na  rok  192  

(_Strona  2'ffa  i  3'Cia). 
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(Nazwisko  i  Imię) 

lub  instytucji  któ- 
rym wydano  świa- 

dectwa lub  bez- 

płatne bilety  prze- 
mysłowe. 

Rodzaj  i  miejsce 

wykonywania 
przedsiębiorstwa 

lub  osobistego  za- 

jęcia przemysło- wego 

Jakiego  rodzaju 
i  kategorji  wy- 

dano 
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WZÓR  do  §  198  instrukcji. 

IZBA  SKARBOWA  ^^-^ 
w 

D  O 

NAKAZ  PŁATNICZY 

na  dodatkowy  podatek  przemysłowy  dla  przedsiębiorstw  obowiązanych  do  składania 

publicznych  sprawozdań. 

Na  zasadzie  art.  460  i  467  ros.  ustawy  o  bezp.  podatkach  wymierzony  został  dodatkowy  podatek  przemysłowy 
podatkowy   

za    rok    ^ 
operacyjny   -  -  

jak  następuje: 
1)  podatek  od  kapitału  w  kwocie 
2)  procentowy  podatek  od  zysku  w  kwocie 

Razem 

Na  podstawie  obliczenia  przedsiębiorstwa  wpłacono: 
1)  podatek  od  kapitału  w  kwocie 
2)  procentowy  podatek  od  zysku  w  kwocie 

Razem 

Wynikającą  różnicę  w  sumie  

należy  zapłacić  w  kasie  skarbowej  w  w   ciągu  dni—   licząc  od  daty 
otrzymania  nakazu  płatniczego.  Wrazie  niezapłacenia  jej  w  tym  terminie  nastąpi  ściągnięcie  w  drodze  egzekucji,  nadto 
pobierze  się  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  1%  miesięcznie. 

Przeciw  temu  nakazowi  płatniczemu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Komisji  Okręgowej  dla  spraw  po- 
datku przemysłowego  w  terminie  miesięcznym  od  dnia  doręczenia  nakazu  płatniczego.  Skargę  składa  się  za  pośrednictwem 

właściwego  Urzędu  skarbowego  podatków  i  opłat  skarbowych,  a  w  Warszawie  za  pośrednictwem  Izby  skarbowej. 

Pieczęć  Podpis 

Mk. 
fen. 

Mk. fen. 

Pokwitowanie. 

Nakaz  płatniczy  z  obliczeniem  dodatkowego  podatku  przemysłowego   za   rok  podatkowy 
doręczono  dnia    19  r. 

Pieczęć  Towarzystwa  i  podpis 

(Strona  druga). 

Obliczenie  podatkowe. 

1)  Firma:   

2)  Okres  sprawozdawczy  
3)  Data  zatwierdzenia  sprawozdania  przez  walne  zebranie 
4)  Data  otrzymania  sprawozdania  przez  Urząd  skarbowy  - 

Rok  podatkowy 

A)    Podatek  od  kapitału: 

B)    Procentowy  podatek  od  zysku: 
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WZÓR  do  §  207  instrukcji. 
(strona  pierwsza) 

Nr.  kolejny  księgi  przedsiębiorstw  

Wniesiono  dnia   192  r. 

DO 

KOMISJI  MIEJSCOWEJ 

do  spraw  podatku  przemysłowego  okręgu  Urzędu  skarbowego 

w. 

DEKLARACJA 

do  wymiaru  procentowego  podatku  od  zysku  na  rok  podatkowy  192   r. 

(art.  492  ust.  ros.  i  art.  20  ustawy  z  6  lipca  1920  roku  Dr.  ust.  Nr,  66  poz.  437). 

1.  Blankiet  niniejszy  wydaje  bezpłatnie  właściwy  Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych. 
2.  Płatnik  ma  w  rubryce  „Odpowiedź"  wpisać  wszystkie  wiadomości  na  podstawie  pytania. 
3.  Deklaracje  należy  złożyć  najpóźniej  1  kwietnia  każdego  roku  podatkowego,  a  gdy  ten  termin  przypada  na  dzień 

świąteczny,  to  pierwszego  dnia  powszedniego  po  dniu  1  kwietnia — zaś  dla  przedsiębiorstw  i  zajęć  osobistych  rozpoczętych 
w  ciągu  roku  podatkowego,  najpóźniej  do  1  kwietnia  następnego  roku.  Deklaracje  mają  być  złożone  osobiście  lub  przestane 
pocztą  w  liście  poleconym,  do  właściwej  komisji  miejscowej. 

4.  Obowiązek  złożenia  deklaracji  dotyczy:  a)  przedsiębiorstw  handlowych  I  i  Ii  kategorji  —  wszędzie,  III  kate- 
gorji  w  Warszawie  oraz  w  miejscowościach  pierwszych  trzech  klas,  b)  przedsiębiorstw  przemysłowych  I,  IJ,  III,  IV,  i  V 
kategorji  wszędzie,  VI  kategorji  w  Warszawie  oraz  w  miejscowościach  pierwszych  trzech  klas:  c)  osobistych  zajęć  prze- 

mysłowych zaliczonych  w  art.  6,  ustawy  6  lipca  1920  r.  do  kategorji  II,  III  i  IV,  d)  wszystkich  samodzielnych  wolnych 
zajęć  zawodowych,  wymienionych  w  ustępie  2  art.  16  ustawy  z  6  lipca  1920  r. 

5.  Deklaracja  ma  być  złożona  oddzielnie  co  do  każdego  przedsiębiorstwa,  lub  osobistego  zajęcia. 
6.  Płatnicy,  którzy  nie  złożyli  deklaracji  w  oznaczonym  terminie  bez  powodów  uwzględnienia  godnych,  jakoteż 

ci  którzy  nie  zamieścili  w  deklaracjach  wiadomości  niezbędnych  do  określenia  obrotów  i  zysków  z  przedsiębiorstw,  i  oso- 
bistych zajęć,  podlegają  grzywnie  200  mk.  (art.  534  ust.  ros.  i  art.  4  ustawy  z  6  lipca  1920  r.). 
7.  Świadome  zeznanie  nieprawdziwych  obrotów  i  zysków  w  celu  zmniejszenia  dodatkowego  podatku  przemysło- 

wego lub  uwolnienia  od  niego,  podlega  karze  z  art.  327  kodeksu  karnego  obowiązującego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 
8.  Za  obrót  uważa  się:  a)  dla  przedsiębiorstw  handlowych  sprzedających  towary,  —  sumę  rocznego  wpływu 

brutto  ze  sprzedaży  towarów  tak  za  gotówkę  jak  na  kredyt,  wliczając  w  to  sumy  otrzymane  z  antrepryz  i  dostaw  oraz 
handlu  jarmarcznego;  b)  dla  oddzielnych  antrepryz  i  dostaw,  —  sumę  brutto,  otrzymaną  przez  antreprenera  lub  dostawcę  I 
albo  przypadającą  mu  w  ciągu  roku  za  wykonanie  zobowiązania;  c)  dla  zakładów  bankierskich,  kas  zaliczkowych,  pod  | 
zastaw  ruchomości  (lombard)  i  kantorów  wymiany,  —  sumę  rocznego  wpływu  brutto  z  operacji  czynnych  prowadzonych 
zarówno  własnym  kapitałem  jak  i  puszczeniem  w  obieg  depozytów  i  wszelkiego  rodzaju  środków  obrotowych  (według  kasy, 
rachunków  oraz  operacji  komisowych);    d)  dla  łaźni,  pokojów  umeblowanych  i  hotelów,  —  sumę  rocznego  wpływu  brutto; 
e)  dla  osobistych  za^ęć  przemysłowych,  samodzielnych  zajęć  zawodowych,  —  roczny  zarobek  brutto;  f)  1.  dla  przedsię- 

biorstw przemysłowych  zajmujących  się  wydobywaniem  lub  przetwarzaniem  surowców  lub  materjalów,  —  wartość  brutto 
sprzedanych  surowców,  2.  dla  przedsiębiorstw  zajmujących  się  produkcją  towarów,  —  wartość  brutto  wytworzonych 
w  ciągu  roku  wyrobów,  sprzedanych  zarówno  z  głównego  zakładu  przemysłowego  jak  i  ze  wszystkich  należących  doń  skła- 

dów, 3.  dla  przedsiębiorstw  przerabiających  cudze  materjały,  —  roczny  zarobek  brutto,  4.  dla  przedsiębiorstw  przewozo- 
wych (ustęp  1  wszystkich  kategorji  dodatku  do  art.  368  ustawy  ros.)  roczny  zarobek  brutto. 

Nazwisko  i  imię  właściciela  przedsiębiorstwa, 
Osoby  wykonywującej  zajęcia  osobiste  albo  nazwa 
firmy  lub  towarzystwa. 

Jeżeli  jest  kilku  właścicieli  przedsiębiorstwa, 
to  wszystkich  należy  wymienić. 

Dokładny  adres  płatnika. 

Miejsce  wykonania  przedsiębiorstwa  lub  aa- 
jęcia  osobistego. 
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r* a)  Rodzaj  przedsiębiorstwa  handlowego  lub  przemysłowego,  osobistego  zejścia  przemysłowego  lub  samodzielnego 
woinego  zajęcia  zawodowego  (sklep,  kantor,  magazyr,  łaźnia,  dostawa,  fabryka,  młyn,  żegluga,  adwokatura  i  t.  p. 

b)   Miejsce  wykonywania  prisdeiębiorslwa  lub  osobistego  rającia. 

c)  Termin  rozpoczęcia  przedsiębiorstwa  lub  osobistego  zajęcia  (tylko  dla  noworozpoczętych,  art.  20  ustawy 
z  6  lipca  1920  roku). 

d)  Ilość  pomieszczeń  składowych  tak  przy  samym  zakładzie  jak  i  oddzielnie  od  niego  zaopatrzonych  w  płatne 
świadectwa  lub  bezpłatne  bilety  przemysłowe,  tudzież  oznaczenie,  gdzie  się  one  znajdują. 

e)  Obrót  względnie  zarobek  brutto  za  rok  ubiegły  (patrz  ustęp  8  na  stronie  pierwszej). 

f)    Czy  płatnik  zgadza  się  potwierdzić  wskazany  w  ustępie  1  e)  obrót  ewentualnie  zarobek  Lrutto   księgami  han 
dlowemi  i  przedstawić  te  księgi   przewodniczącemu   komisji?    Niezgłoszenie  się  właściciela  lub  jego  zastępcy 
uważa  się  za  odmowę  urzedstawienia   wymienionych    dowodów,   która  w  myśl  uwagi  do  art.  505  ustawy  ros. 
pozbawia  płatnika  prawa  do  składania  reklamacji. 

g)  Czy  płatnik  życzy  sobie,  aby  zysk  względnie  zarobek  przedsiębiorstwa  był  przyjęty  w  wysokości  rzeczywiście 
osiągniętej  i  czy  zgadza  się  przedstawić  Komisji  miejscowej  swe  księgi  handlowe  lub  inne  niewątpliwe 
dokumenty? 

h)  Jaki  zysk  względnie  zarobek  osiągnął  płatnik  w  roku  ubiegłym?  Podanie  odpowiedzi  na  to  pytanie  pozostawia 
się  do  uznania  płatnika. 
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a)    Ile  pokojów  lub  izb,  ile  wejść  dla  kupujących  jest  w  zakładzie  handlowym? 

b)  Roczne  komorne  za  rok  ubiegły  za  najem  zakładu  i  każdego  pomieszczenia  składowego  (jeżeli  zakład  handlowy 
wynajęto  razem  z  mieszkaniem  za  ogólną  kwotę,  to  najeży  podając  tę  kwotę  nadmienić,  że  podano  ją  łącznie 
z  nr\ieszkaniem,  jeżeli  zaś  zakładu  handlowego  nie  najęto,  to  podać  „nie  najmowane*). 

c)  Nazwisko  i  imię  zarządzającego  zakładem  handlowym  (czy  sam  właściciel,  czy  członek  rodziny,  i  jaki,  czy 
najęty  subjekt  do  tego  upoważniony). 

d)    Ilość  osób  zatrudnionych  w  handlu  w  roku  ubiegłym. 

e)    Kwota  wypłaconych  w  roku  ubiegłym  pensji  gotówką. 

f)    Koszta  utrzymania  w  naturze,  pracowników  zakładu  prócz  członków  rodziny  właściciela  zakładu  za  rok  ubiegły. 

a)  Ilość,  rodzaj  i  rozmiar  maszyn  lub  innych  narzędzi  fabrykacji  (warsztatów  takich  wrzecion,  walów,  żaren, 
pras  i  t.  p.^  będących  w  użyciu  w  roku  ubiegłym. 

b)  Jakość  siły  którą  są  poruszane  maszyny  lub  narzędzia  fabrykacji  (ludzie,  woda,  konie,  para,  gaz,  elektryczność 
benzyna  i  t.  p.)  oraz  oznaczenie  motorów. 

c)    Ilość  robotników  zatrudnionych  w  zakładzie  w  roku  ubiegłym? 
Do  liczby  robotników  należy  zaliczyć  zarówno  robotników  przy  fabrykacji  g'ównej  i  we  wszystkich  warsztatach 
pomocniczych  jak  i  zajętych  robotami  z  ramienia  zakładu  zewnątrz,  jak  również  majstrów  i.  niższą  służbę  — 
niezależnie  od  sposobu  najmowania  tych  robotników  (dziennie,  miesięcznie,  rocznie  i  t.  d.).  Robotnicy  młodsi 
od  lat  17  i  starsi  od  lat  55  liczą  się  dwóch  za  jednego.  Jeżeli  w  zagładzie  liczba  robotników  w  ciągu  roku 
nie  jest  jednakowa,  to  wykazać  najmniejszą  ich  liczbę,  największą  liczbę  i  średnią  ilość,  przy  której  zakład 
pracuje  zwykle. 

d)  Ilość  zarządzających,  subjektów,  kantorowych  innych  pracowników  należących  do  administracji  zakładu 
a  nie  będących  robotnikami. 

e)  Kwota  wypłaconego  w  roku  ubiegłym  wynagrodzenia  robotnikom  i  innym  pracownikom  zakładu  (uposażenie 
w  naturze,  mieszkanie,  stół,  odzież  —  po  cenie  właściciela). 

f)  Ilość  i  rodzaj  wydobytych  w  roku  ubiegłym  surowców,  ilość  i  rodzaj  wyrobionych  w  roku  ubiegłym  towarów 
wodług  miar  obecnie  obowiązujących. 

g)  Ilość  sprzedanych  w  roku  ubiegłym  surowców  i  towarów  tak  z  samej  fabryki  lub  zakładu  jakoteż  z  pomieszczeń 
składowych  według  miar  i  wag  obecnie  obowiązujących. 

■ —     ""■  p  
a)    Ilość  pomocniczych  pracowników  i  rodzaj  wykonywanego  przez  nich  zajęcia  w  roku  ubiegłym. 

b)    Kwota  wypłaconego  pracownikom  pomocniczym  w  roku  ubiegłym  wynagrodzenia  w  gotówce  i  w  naturze. 
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Ogólny  obrót   w  tern  z  jarmarków  ,  z  antrepryz  i  dostaw 

» 

Członków  rodziny   osób,  subjektów  najętych  innych  pracowników 

Dla  pełnomocnika  dla  wszystkich  pozostałych  subjekiów  innych  pracowników  Razem 

I 
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(Strona  czwarta). 

ZAPISKI      URZĘDOW  E 

Nr.  przy 
określaniu 

obrotu 

Nr.  i  kotegorja 
świadectwa 

przemysłowego 

\  . 

Określony  za  rok  ubiegły Zeznany  za  rok  ubiegły 

obrót  względnie 

zarobek  brutto 
zysk  względnie 

zarobek 

obrót  względnie 
zarobek  brutto zysk  względnie 

zarobek 

WYMIAR  PODATKU  ZA  ROK  192 

Obrót  względnie 
zarobek  brutto 

Procent  średniego 

zysku  względnie 
zarobku 

Zysk  względnie 
zarobek 

Przypadający 

podatek 

Uwaga: 

Marek Marek 

Według  wniosku  władzy 
skarbowej  I  instancji. 

Według  uchwały  komisji 
miejscowej 

Wskutek  reklamacji 

Wskutek  odwołania  się 

płatnika    lub  protestu 

Przewodniczącego  ko- 
misji 

J 
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Urząd  Skarbowy  podatków  i  spłat 

skarbowych  w 

(Strona  1-sza). 
WZÓR  do  §212  instrukcji 

LISTA  OSÓB 

celem  wymienienia  grzywien  na  zasadzie  art.  534  ust.  ros:  o  podatku  przemysłowym 

Na  rok  192  

(Strona  2-ga  i  3-eia). 

o 

-a 

o o. 

Nazwisko  i  imi^ 

firma  płatnika 

Miejsce  zamie- 

szkania, adres 

płatnika 

os  2 

10  -«) 

o 

o 5)  ,  o o  S  3 

in  O 

i « ^ 

a.  >, 

Oznaczenie  danycii  nie 

zamieszczonych  w  dekla- 
racji a  niezbędnych  do 

skreślenia  obrotu  i  zysku 

przedsiębiorstw  wzglę- 
dnie zarobku  z  zajęć 
osobistych. 

Marki 

C 
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OKRĘG  MIEJSCOWEJ  KOMISJI  Wzór  do  §  224  instrukcji. 
DO  SPRAW 

PODATKU  PRZEMySŁOWEGO. 

REJESTR 

wymiaru    i  poboru. 

procentowego  podatku  przemysłowego  od  zysku  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań 
publicznycłi,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodzielnych  wolnych  zajęć  zawodowych. 

Na  rok  192  

(Strona  druga). 

Nr.  
porządkowy  

| 

2 

3  , 

Wymi 

4 5 6 

J^azwisko  i  imię, 

firma  i  adres  płatnika 

Przedsiębiorstwo 

lub  zajęcie  oso- 
biste od  którego 

przypada  poda- 
tek,— miejsce  wy- 
konywania 

erzone Umorzono 
Podwyższono 

przez  komisje 

miejscową  kwo- 

ty 

wskutek 
reklamacji 

1 
1 

wskutek  odwoła- 

nia 

wskutek  pro- 

testu Przewo- 
dniczącego 

podat- 

ku 
grzywny 

z  arf  534 
ust.  ros. 

Da
ta
  

i 
 
Nr
. 

ro
zp
or
zą
- 

dz
en
ia
 poda- 

tek 

Mk. 

Da
ta
  

i 
 
Nr
. ro

zp
or
zą
- 

dz
en
ia
 

poda- 

tek 

grzyw- 

na 

Da
ta
  

i 
 
Nr
. 

ro
zp
or
zą
- 

dz
en
ia
 

podatek Marek Marek Mk. 

\ 

(Dalszy  ciąg  strony  drugiej). 

7 8 9 10 

U i  s  z  c  Z ono 
Zaległość  względ- 

nie nadpłata  (czer- 
wono) Zwrócono  płatnikowi 

nadpłatę 

UWAGA 

10 

Dzycja 

ennika 

io
we
go
 

podatek ;  rzyw  nę 
odsetki 

za  zwłokę 
w  po- 
datku 

-grzywnie w  po- 
datku 

w 

grzywnie 

a 

ta 
"  o 

O Ol  M  10 M a    r  e k M  a rek Marek a 
o,   N  ID 

■O  J£ 

1 
1 
1 
1 
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Okręg  Komisji  miejscowej  do  spraw 

podatku  przemysłowego   

WZÓR  do  §  224  instrukcji. 

NAKAZ  PŁATNICZY  Nr. 

na  procentowy  podatek  od  zysku  na  rok  192 

Nazwisko  i  imię  lub  firrna 

dla 

adres 

Oznaczenie  przedsiębiorstwa  lub 

zajęcia  osobistego 

Ustalony  przez  komisję  miejscową Przypadający 

podatek 

Obrót  lub  zarobek 

brutto 

O/o  średniego 

zysku  względnie 
zarobku 

zysk  względnie 
zarobek 

Marek Marek 

■ 

S 

Przewodniczący  Komisji  miejscowej 

(podpis) 

(Pieczęć)  
" 

Przeciw  fen-iu  wymiarowi  podatku,  można  wnieść  reklamację   do  wskazanej  wyżej  Komisji  miejscowej  do  spraw 

podatku  przemysłowego,  w  terminie   

Podatek  należy  wpłacić  do  Kasy  Skarbowej  najpóźniej  do  

Od  niewypłaconych  w  tym  terminie  kwot,  pobierze  się  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  lO/o  miesięcznie.  Wniesienie  rekla- 

macji nie  wstrzymuje  obowiązku  zapłaty  tego  podatku. 
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URZĄD  SKARBOWy 
PODATKÓW   I  OPŁAT 

SKARBOWyCH 

Wzór  do  §  245  instrukcji. 

REJESTR 

spraw  karnych  o  przekroczeniu  przepisów  ustawy  o  zasadniczym  podatku  przemysłowym. 

Na  rok  192 . 

>>  - o JC "73 
iT 
N t. O 
O. 

«3  O 
g  ̂  
N  F 
nr  v; 
N 

Q  D. 

x>  ta  V 
o  ̂   c 
(0  r>  o 

C  3-^ 
(0  t3  - 
>.  3 

□  u  ̂  

V.  ̂   ° 
ro  o 

Q--  o. 

(Strona  druga). 

Nazwisko  i  imię 

firma  i  adres 

obwinionego  (ej) 

Oznaczenie  przedsię- 

biorstwa lub  osobi- 

stego zajęcia  przemy- 
słowego 

Istota 

czynu  karygodnego 

o  ̂  OD  N 

C  Ol 

a  o OJ)  o  OD 10  &  tu 

«  j 

^10  I 

'O 

-a 

a 

■a 

o 

-a 

o 

Marek 

o .- ,  oc 

•n  « 

>.  s 

o  o 

4J  ja 

"O  Km 

._  3 

-O 

(O  a)* 

(O  Sm 

Q3 

(Dalszy  ciąg  sfpory  drugiej) 

10 

Należność  wskutek  decyzji 
Urzędu  Skarbowego 

CL  s] 

s 
3 

W  dodatkach 

niepaństwo- 
wych 

W  karze 

M 

11 
12 

Data Wskutek  orzeczenia  Koniisji  Okręgowej "a.'v  3 

£  £ 

o  n 

^  N  .5 N  > 

O  O  S U*  OJ  J3 
Q 

I  <a 

to 

C  C  0) 

•S^  o  5 

13  >,  «• 

t  SO 

to 

"  o 

Decyz.  Urzę 
du  Skarbów. 

lo 

to   i  ̂  

Q  o 

3  o 

•  o 

o £ 

Zniżono  należność 

o  S  S 
3 

to 

•a  ta  >> o  o.  3 
-a  tu 

"c 

W  karze 

13 

Uwaga 

M 
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Urząd  Skarbowy  podatków    i  opJat 
skarbowych  w    

Kasa  Skarbowa  w   

(Strona  1-sza). 
WZÓR  do  §  248  instrukcji. 

KSIĘGA 

wymiaru  i  poboru  zasadniczego  podatku  przemysłowego  i  grzywien  za  przekroczenie  przepisów 

,,ustawy  o  tym  podatku. 

Na  rok  192 

(Strona  2-ga). 

Nazwisko  i  imię 

firma  i  adres 

płatnika 

Oznaczenie  przedsię- 

biorstwa lub  osobi- 

stego zajęcia  prze- 

nnysłowego 

Należność 

N  2  £ 

5  o- 

I  o 

10  <£  u 

Sc 

Data 

'c 

U  CD 

D  u 

6 

Umorzenie 

.ii  D.  >^ 

5  3  g 
■0  =  0 

-56 

(O  5 

-s:  -£  js 

in  o 

-2  ~= 

o  Cl 

T3  (U 

3  c 

3 

Marek 

(dalszy  ciąg  strony  2'ej). 

7 8 9 

Uiszczenie Zaległość N a d 
płat 

a 

c  o  I a  os  I 
-a  S 
(O  m (O 

c -a  3 
u  OJ* 

u 
>> N O 
O. 

-o 

£  I 

3 
o 

5  ! 

.je 
3 

M    a  r 

N  2  £ 
o  a.  D 
-a  5  o S-?  £ 

=5  o. 

u  o 

"s;  I 
(0  ̂   o  i 

t-J 

10 

5  c 

S^S  £ 

c  _  S 

(O 

o. 

u  I 

Ci.  s 

3 

Zwrot  względnie  zarachowanie  na 

inne  zaległości  płatników 

D  a  f  a Nr.  dziennika, kasowego 

Tłoczo..-.'}  w  Drukarni  Pońst-v.m8i.  Miorfou  i  30  !^  12705,  29.  1..  6Wf. 



Nr.  7. Warszawa,  dnia  21  lutego  1921  r. 
fłok  Ul. 

JAN  1 » \m 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

iena  niniejszego  numeru  10  mh.  (z  przesylbą  pocztową  12  mh.).  Prenumerata  kwartalna  100  mh.  Cena  ogłoszeń 
a  tehstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  30  mh.  Materjal  redahcyjny  oraz  ogłoszenia, -htóre  na  mocy 

Tzepisów  obowiązujących  podlegają  optiblihowanio  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakcji,  Leszno  5,  łel.  red.      512-64,  tel.  admin.  j\f!i  512-Tl. 

Or^anizacfa  UfładZ:  53.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  wyłączenia  niektórych  gmin  powiatów 
Wieluńskiego  i  Łaskiego  z  okręgu  Urzędu  Skarbowego  podatków  i  opłat  skarbowych  w  Piotrkowie  i  przyłą- 

czenia ich  do  okręgu  Urzędów  skarb.  pod.  i  opłat  skarb,  w  Wieluniu  i  Łasku.  59.  Rozporządzenie  Rady 
Ministrów  z  d.  30X11  1920  r.  o  przejęciu  przez  Prokuratorję  Gener.  Rzeczypospolitej  Polskiej  spraw,  pro- 

wadzonych poprzednio  przez  b.  Prokuratorję  w  Królestwie  Polskiem.  • 
PodSfki  tSEZpcSrednie:  55.  Okólnik  w  sprawie  podatku  dochodowego.  56.  Okólnik  w  sprawie  podatku  majątkowe- 

go. 57.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  rozporządzenia  do  ustawy  o  podatku  dochodowym  i  podatku 
majątkowym.  S8.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  nowego  typu  świadectw  przemysłowych.  5S.  Sprosto- 

wanie rozporządzenia  w  sprawie  podatku  gruntowego. 
Opłaty  SfempIOWB:  60.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu .  celem  wykonania  na  obszarze  b.  dzielnic,  ros. 

i  austrj.  ustawy  z  d.  6  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od  kart  do  gry.  61.  Rozporządzenie 
Ministra  b.  dzielnicy  pruskiej,  rozciągające  moc  obowiązującą  rozp.  Ministra  Skarb2  celem  wykonanie  ustawy 
z  d.  6  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od  kart  do  gry  na  b.  d/ielnlcę  pruską.  5Z.  Rozporzą- 

dzenie Ministra  Skarbu  z  d.  2/1  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  i  uzupełnień  niektórych  postanowień  rozp. 
wykon,  do  ustawy  o  opłacie  stemplowej  od  sprzedaży  przedmiotów  zbytku.  63.  Komcnikat  Min.  Skarbu 
w  sprawie  sposobu  uiszczania  opłaty  stemplowej  od  weksli.  6i.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  opłat 
stemplowych  od  podań  i  załączników 

Przepisy  CSlnS:  65.  Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  w  przedmiocie  przedłużenia  ter- 
minu ważności  ulg  celnych,  udzielonych  na  zasadzie  rozp.  o  czasowem  zawieszeniu  cła  od  niektórych  to- 

warów.   66.  Okólnik  w  sprawie  i.iawpuszczania  do  Polski  niektórych  wydawnictw  zagranicznych; 

FDŻyczSfi  pans!5,l'0tKB:  67.  Kęmunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  obligacyj  pożyczki  dolarowej  amerykańskiej.  68.  Ko- 
munikat Min.  Skarbu  w  sprawie  lombardowania  długoterminowej  pożyczki  Odrodzenia,  opłacanej  obligacjami 

ausfrjackich  pożyczek  wojennych. 

SpraiSiy  bK&Ż^ta^S:  6Sf.  Zarządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  ustalenia  kompetencji  Komisji  Oszczędnościo- 
v;ej  do  Sprav;  Wojskowycłi  przy  Min.  Skarbu. 

Przepisy  racłiUnkaiSiS  i  kZSOWE:  70.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  zmiany  §  58  tymczas.  przepisów  o  sposobie 
pobierania  przychodów  i  dokonywania  wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwowe. 

Sprawy  U/a!ufG(lB:  71.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  15'!  1921  r.  w  przedmiocie  sprzedaży  wywożonych 
towarów  za  walutę  polską  i  zagraniazną.  7Z.  Okólnik  do  Głównego  Urzędu  Kasowego,  pyrekcji  Skarbu 
we  Lwowie  i  w  Cieszynie,  Ministerstw:  Kolei  Żelaznych,  Poczt  i  Telegrafów,  sprawiedliwości,  Sprav^  Woj- 
skov.'ych,  Spraw  Wewnętrznych  oraz  b.  Dzielnicy  Pruskiej  (Departament  Skarbu).  73.  Komunikat  Min.  Skar- 

bu w  sprawie  nadużyć  w  bankach.  74.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  biletów  1000  mk.  75.  Komunikat 
Wydziału  wykonawczego  Głównego  Komitetu  Popierania  Skarbu  Narodowego  w  sprawie  punktów- zbioru  ofiar. 

76.  Stan  em'isji  biletów  P.  K.  K.  P.  d.  lO/I  1921  r.  77.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  d.  20 1  1921  r. 78.  Kursy  walut  zagranicznych. 

Przepisy  o  iHStyfUCjSCh  fcanSsCUJycłt:  7S.  Okólnik  w  sprawie  sprzecznego  postępowania  spółek  akcyjnych  co  do 
ogłaszania  subskrypcji  (emisji)  bez  pozwolenia  rządowego. 

Sprau^y  spółdzielcze:  8Q.  Sprostowanie^ustawy  o  spółdzielniach. 

Przepisy  o  SfCSUnKSCh  };B.ndlOWych'Z  zagranicą:  81.  Rozpoaządzenie  w  przedmiocie  organizacji  i  przepisów  postę- 
powania urzędów  oraz  izb  przywozu  i  wywozu.  82.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu,  wydane 

w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  i  Ministrem  b.  dzielnicy  pruskiej  w  przedmiocie  opłat  manipulac.  od 
pozwoleń,  wydawanych  na  wywóz  towarów  za  granicę,  względnie  przywóz  takowych  z  zagranicy  i  przewóz 
tranzytowy. 

Przepisy  o  SłUŻllie  pańsfWCWej:  83.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  przedmiocie  dodatków  do  płacy  zasadni- 
czej funkcjonarjuszów  państwowych  na  obszarze  okręgów  administracyjnych  Wołyńskiego,  Poleskiego 

i  Nowogródzkiego. 

Przepisy  emerytalne:  84.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  ustawy  emerytalnej. 

Sprostowanie  ogłoszenia  Tow.  Akc.  Zakładów  górniczo-hutniczych  i  fabryk  „Stąporków". 
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M  li 

anizacja  władz. 

53. 

KOZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  15  stycznia  1921  r. 

w  przedmiocie  wyłączenia  niektórych  gmin  powiatów 
Wieluńskiego  i  Łaskiego  z  okręgu  Urzędu  Skarbowego 

podatków  i  opłat  skarbowych  w  Piotrkowie  i  przyłącze- 
nia ich  do  okręga  Urzędów  Skarbowych  podatków 

i  opłat  sk^TbcwycIi  w  Wieluniu  i  Łasloi. 

Na  zasadzie  art.  4  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919 
o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skarbowych 
(Dz.  Pr.  P.  P.  Nr.  65,  poz.  391)  i  w  myśl  §  2,  ustęp  1  roz- 

porządzenia wykonawczego  z  dnia  30  stycznia  1920  r. 

(Dz.  Ust,  R.  P.  Nr.  15,  poz.  81),  zarządza  się,  co  na- 
stępuje : 

§  1. 

Gminę  Konopnica  (dawniej  Rsdoszewice),  powiatu 
Wieluńskiego,  i  gminy  Dzbanki,  Chociw,  Dębro.ya-Ru- 
siecka,  Dąbrowa-Widawska  i  Wygielzów,  powiatu  Łar 
skiego,  wyląęza  się  z  okręgu  Urzędu  skarbowego  po- 

datków i  opłat  skarbowych  w  Piotrkowie,  a  przyłą- 
cza się: 

1)  gminę  Konopnica  (dawniej  Radoszewice)  do 

okręgu  Urzędu  skarbowego  podatków  i  opłat  skarbo- 
wych w  Wieluniu; 

2)  gminy  Dzbanki,  Chociw,  Dąbrowa-Rusiecka, 
browa-Widawska  i  Wygielzów  do  okręgu  Urzędu  skar- 

bowego podatków  i  cplat  skarbowych  w  Łasku. 

§2. 

Szczegółowe  zarządzenia  w  przcdanocie  przekaza- 
nia Urzędom  skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych 

w  Wieluniu  i  Łasku  czynności  Urzędu  Skarbowego  po^ 
datków  i  opłat  skarbowych  w  Piotrkowie,  dotyczących 

gmin,  oznaczonych  w  §  1  —  wyda  Izba  Skarbowa w  Łodzi. 

§  3. Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniei-n. 
ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospolitej. 

w  z.  Ministra  Skarbu: 

(-— )  RybarsM. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  12  z  dn.  l/II       1921  r.,  poz.  68). 

54. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  A«NISTRÓW 

z  dnia  30  grudnia  1920  r. 

9  przejęciu  przez  Prokurator]?  Generalną  Rzeczypo
spo- 

litej Polskiej  spraw,   prowadzonych    poprzednio  przez 

'     b.  Prokaraiorję  w  Królestwie  Polskiem. 

W  myśl  art.  3  uchwały  swej  z  dnia  28  sieąjnia 
 1919 

roku  o  rozpoczęciu  czynności  Prokuratorji  Ge
neralnej 

»'Dz  Ust  Nr  75,  poz.  435).  Rada  Ministrów  zarządz
a, 

■o  następuje:  termin  przejęcia  przez  Prokuratorję  Ge
n^ 

,alną  spraw,  które  były  poprzednio  prowadz
one  przez 

b.  Prokuratorję  w  Królestwie  Polskiem,  o  ile  należą  do 
właściwości  Prokuratorji  Generalnej  —  wyznacza  się 
na  dzień  pierwszy  lutego  tysiąc  dziewięćset  dwudzie- 

stego pierwszgo  roku. 

?i;ezydent  Ministrów: 

^  {-■)  Tv;?,.-, 
(Monitor  Polski  Nr.  20  —  1921  r.;. 

ł 

Podatki  bezpośrednie. 

55» 
OKÓLNIK  L.  188/21. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych,  Dyrekcji  Skarbu  we 
Lwowie  i  Cieszynie. 

W  myśl  części  drugiej  art.  90  ustay/y  o  państw 
pod.  dochód,  i  podatku  majątkowym  z  dnia  16  lipca 
1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550)  i  stosownie 
do  przepisów,  zawartych  w  §  21  instrukcji  Ministra 
Skarbu  z  dnia  8  listopada  1920  r.  (Dz.  U.  M.  S. 
Nr.  46,  poz.  642),  do  czasu  otrzymania  od  wladz\ 
skarbowej  uwiadomienia  o  wymiarze,  wysokość  po= 
datku,  na  poczet  którego  winno  być  dokonywane 
potrącenie,  określa  się  według  skali  art.  23  ustawy 

od  wypłacać  się  mającego  wynagrodzenia  rocznego, 

czyli  za  podstawę  obliczenia  dochodu  danego  pra= 

cownika  przyjmuje  się  to  wynagrodzenie,  które  łącz^ 
nic  przypadnie  od  wypłaty  w  ciągu  całego  roku. 

Ponieważ  jednak  od  dochodu,  płynącego  ze 

źródeł  wymienionych  w  p.  6  art.  3  usta->%'y,  wladz<; 
skarbowe  z  mocy  art.  13  tejże  ustawy,  mają  usku- 

teczniać wymiar  podatku  na  podstawie  dochodu, 

osiągniętego  w  roku  poprzedzającym  rok  podatkom 

wy,  przeto  podatek,  obliczony  przez  slużbodav/ców, 
celem  potrącenia,  zgodnie  z  powołanym  art.  90  ust. 

i  §  21  instrukcji,  będzie  za  bieżący  rok  podatkowy 
niewątpliwie  znacznie  wyższy,  od  wymierzonego  na 

tenże  rok  przez  władzę  skarbową,  ze  względu  ne  •^{u - 
wodowane  wojną  obecne  stosunki  ekonomiczne: 

i  ogólne  podniesienie  płac  i  v/ynagrodzeń  służboa 

wych. 
Wobec  powyższego,  l^iie  zachodzą  przeszkody 

przeciw  obliczeniu  przez  slużbodawców  do  potrącę: 

nia  wysokości  podatku  w  bic/?,cyni  roku  ■'■Aii  ii; 
podstawie  dochodu  z  roku  ubiegłego. 

Z  tych  samych  przyczyn  w  wypadkach,  gdy  za: 
chodzi  potrzeba  obliczenia  wysokości  podatku,  przy 

padającego  od  pracowników,  którzy  w  ubiegłym  ro 

ku  nie'  byli  zajęci  u  danego  pracodawcy,  celem  unii:: 
nięcia  nadpłat,  pracodawcy  mogą  przyjąć  za  podsta: 

wę  obliczenia  tego  podatku  dochód  w  tej  kwocie 

jaka  pracownikom  tego  samego  rodzaju,  zajętyic 

w  danem  przedsiębiorstwie,  względnie  u  danego  pra 

codawcy  w  roku  ubiegłym,  zostanie  przyjęta' za  po.! 
stawę  potrąceń. 

Jeżeli  chodzi  o  przedsiębiorstwa,  powstałe  v/  r.)j 
ku  1921  lub  o  pracodawców,  którzy  dopiero  w  ty  li 

roku  utrzymują  pracowników  'uożc  być  za  i.";iiS!  : 

wę  potrąceń,  przyjęte  roczne  wS^nagrodzenie,  jak  e, 

w  roku  ubiegłym  pracownikom  tego  samego  l  Odza.  ii 

t 
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wypłacono  normalnie  w  tem  samem  miejscu  i  za 
te  same  zatrudnienia. 

To  samo  może  być  analogicznie  stosowane  do 

pracowników,  którzy  w  roku  1920  nie  mieli  jeszcze 

żadnych  dochodów  z  najmu  pracy  lub  też  takie  do* 
chody  osiągali  tylko  za  część  tego  roku. 

Świadczenia  w  naturze  można  również  przyjmo* 
wać  w  wysokości,  wypłaconej  w  roku  ubiegłym.  Dla 
obliczenia  dochodu  z  takich  świadczeń,  celem  potrą* 
cenią  podatku,  zaleca  się  następujący  sposób: 

ywiadczenia  w  przedmiotach  skontyngentowa* 
nych,  lub  objętych  normami  urzędowemi  (produkty 
rolne,  cukier,  opał,  użytkowanie  ziemi  itd.),  oblicza 

siQ  według  bieżącej  ceny  kcmtyngentowej  lub  war* 
tości,  ustalonej  urzędownie  na  rok  bieżący  przez 
Ministerstwo  Aprowizacji  względnie  Rolnictwa 
i  Dóbr  Państwowych. 

Wartość  innych  świadczeń  ustala  się  na  podsta* 

yie  przeciętnych  cen  rynkowych,  względnie  prze* 
ciętnej  wartości  obrotov/ej  roku  ubiegłego.  Od  usta* 
lonej  w  ten  sposób  wartości  świadczeń,  należy  ods 
liczyć  uiszczoną  za  nie  przez  pracownika  kwotę 
w  wypadkach,  gdy  chodzi  o  świadczenia,  z  których 
pracownik  korzysta  odpłatnie. 

Warszawa,  dnia  21  stycznia  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

56, 

Okólnik  Nr.  11014/20  S.V.I. 

Do  Izb  Skarbowych  i  Urzędów  Bodatków  i  Oplał 
Skarbowych  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 

Na  zapytanie  niektórych  Urzędów  skarbowych, 
podatków  i  opłat  skarbowych  w  sprawie  traktowania, 
pod  względem  podatkowym  (w  szczególności  przy 

wymiarze  podatku  majątkowego)  pretensji  płatni= 
ków  do  b.  okupantów  z  tytułu  strat  wojennych  i  re= 
kwi:^cji,  Ministerstwo  Skarbu,  po  zasiągnięciu 

w  tym  względzie  opinji  Głównego  Urzędu  Likwida= 
cyjnego,  wyjaśnia,  że  pretensje  te  w  obecnym  stanie 
rzeczy  żadną  miarą  nie  mogą  być  uważane  za  część 

majątku  płatnika,  podlegającego  podatkowi  mająt= 
kowemu,  na  zasadzie  dekretu  z  dnia  5  lutego  1919  r., 

Dzień.  Pr.  Nr.  12,  gdyż  dotychczas  nie  posiadają  ja= 
kichkolwiek  podstaw  prawnych  na  którychby  można 
oprzeć  ich  relację.  Wspomniane  zatem  pretensje  ma' 
ją  charakter  majątków,  określonych  w  art.  8  wspo-- 
imnianego  dekreta. 

Wyjaśnienie  niniejsze   należy    uwzględnić  przy 
'  opinjowaniu,  tudzież  rozstrzyganiu  odwołań  przeciw 
;  wymiarom  podatku  majątkowego. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

57. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  grudniu  1920  r.,  Nr.  115  Dziennika  Ustaw  Rze- 
czypospolitej Polskiej,  poz.  765,  oraz  w  Nr.  46  Dzienni- 

ka Urzędowego  MinisterslY/a  Skarbu  ogłoszone  zostało 
rozpofzędzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  8  listopada  1920 

roku  do  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym 
i  podatku  majątkowym. 

Powyższe  rozporządzenie  zawiera,  między  Innemi, 

postanowienia,  dotyczące  ustawowego  obowiązku  służ- 
bodawców  do  potrącenia  podatku  dochodowego,  przy- 

padającego od  wszystkich  wynagrodzeń  zajętych  u  nich 
pracowników,  tak  w  pieniądzach,  jak  w  naturze. 

Potrącenie  na  poczet  tego  podatku  winno  być  do- 
konywane przy  każdorazowej  wypłacie  wynagrodzenia 

i  odsyl-nne  do  właściwej  Kasy  Państwowej  w  terminie, 
ustawą  wyznaczonym. 

Obowiązek  uiszczenia  podatku  dochodowego,  przy- 
padającego od  wynagrodzeri  pracowników,  ciąży  całko- 

wicie na  służbodawcach. 

Niespełnienie  tego  obowiązku  w  swoim  czasie  nar 
rażą  służbodawców  na  zapłacenie  nieuiszczcnego  po- 

datku z  własnych  funduszów  wraz  z  odsetkami  za  zwlo^ 
kę  od  sum  nieodeslanych  do  Kasy. 

Nadto  w  wypadkach  nieuczynienia  zadość  wezwa- 
niom władzy  do  potrącenia  i  odsyłania  podatku  służbo- 

dawcy  mogą  ściągnąć  na  siebie  dotkliwe  kary  pieniężne, 
przewidziane  w  usŁav/ie. 

Wspomniany  na  wstępie  numer  Dziennika  Urzędo- 
wego, zawierający  szczegółowe  informacje,  można  na- 
bywać w  Bibljotece  Ministerstwa  Skarbu  (Leszno  Nr.  5). 

(Monitor  Polski  Nr.  31  —  1921  r.). 

58. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  mocy  Ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  obowiązu- 
}§  w  roku  1921  następujące  świadectwa  przemysłowe: 

świadectwo  przemysłowe  nowego  typu  składa  sif 
z  trzech  części:  tła,  ramki  i  tekstu,  z  których  każda  jest 
odmiennego  koloru,  a  mianowicie; 

1)  .tlo  szare  dla  wszystkich; 
2)  ramka  żółta  dla  świadectw  dla  przedsiębiorstw 

handlowych  i  składowych. 
raraica  ciemno  niebieska  dla  świadectw  przedsię- 

biorstw pr/enjyslowych, 

raralia  brązowa  dla  wszelkich  innych,  jak  dla  żeglu- 
gi, kinematografów  lucliomych,  jarmarcznych  i  osobi- 

stych. 3)  tekst  (druk)  izarny  dla  wszystkich  rodzai. 
Co  się  tyczy  rysunku,  to: 
I)  Tło  składa  się  z  orzełków,  z  których  każdy  ujg- 

ty  jest  w  kółeczko  średnicy  8  m/m;  kółeczka  te  umieszczo- 
ne są  jedno  obok  drugiego  w  ten  sposób,  że  średnice 

wszystkich,  jak  pionowo,  tak  i  poziomo,  po  złączeniu  sta- 
ncY/ią  jedną  prostą  łinję.  W  wolnych  przestrzeniach  mię- 

dzy każdemi  czterema  kółeczkami  umieszczony  jest 
kwadracik  o  płaszczyźnie  2  kw.  m/m. 

II)  ramka,  mająca  w  długości  26,1  c/m,  w  szerokości 

15  c/m,  składa  się  z  ornamentów  w  stylu  „Renaissance". 
W  górnej  części  ramki,  na  tarczy  ośmiokątnej  w  wyso- 

kości 4  c/m,  szerokości  3,5  c/m  na  białem  tle  znajduje  si§ 
Godło  Państwowe  Vv'ysokości  3  c/m,  szerokości  2,6  c/m. 

U  dołu  na  białem  owalnem  tle  wysokości  1,7  c/m, 
szerokości  4  c/m  znajduje  się  emblemat  przemysłu  i 
handlu,  a  mianowicie:  połączenie  koła  zębatego,  laski 
Merkurego,  wag  i  dwóch  młotków. 

III)  Tekst  drukowany  jest  czcionkami  i  zależny  jest 
co  do  treści  od  rodzaju  świadectwa. 

U  dołu  każdego  świadectwa  z  prawej  stilony  wydru- 
kowany jest  numpr  wzoru,  których  ogółem  jest  68. 
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J\I2  7. 

Świadectwa  wykonane  na  papierze  białym  bez 
znaków  wodnych. 

(Monitor  Polski  Nr.  30  —  1921  r.). 

59. 

OBWIESZCZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  24  stycznia  1921  r. 

w  sprawie  sprostowania  omyikł  w  załączniku  I  do  roz- 
porządzenia Ministra  Skarbu  z  dnia  10  października 

1020  r.  w  przedmiocie  isjednostajniema  i  podwyższenia 
podatków  gruntowych  i  podymnego  na  obszarze  b.  Kró- 

lestwa Kongresowego,  ogłoszonego  w  Dzienniku  Ustaw 
Rzeczypospolitej  Polskiej  za  r.  1920  Nr.  97,  poz.  639. 

W  tekście  powyżej  wymienionego  załącznika,  zawie- 
rającego taiyfę  główną  dworskiego  podatku  gnrato\ve- 

go  prostuje  się  niniejszem  następującą  omyłkę: 
w  taryfie  tej  pod  L.  75,  mylnie  podano,  że  w  pow. 

Sejneńskim  norma  dworskiego  podatku  gruntowego 

z  1-go  morga  ziemi  I-ej  klasy  wynosi  9,59  marek,  za- 
miast 9,68  marek. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Sfecskoirski. 

Opłaty  stemplowe. 

60. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu,  celem  wykonania  —  na  obszarze 
b.  dzielnic  rosyjskiej  i  austrjackiej  —  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  101,  poz.  666)  w  przed:: 

miocie  opłaty  stemplowej  od  kart  do  gry.*) 

Na  podstawie  art.  22  powołanej  ustawy,  zarzą= 
dzam,  co  następuje: 

1.   Przedmiot  opłaty, 

(art.  1  i  2  ustawy). 

§  1.  Opłacie  stemplowej,  w  myśl  art.  1  ustawy 
podlegają  wszelkie  karty,  Ictórych  można  użyć  do 
gry,  bez  względu  na  ich  formę. 

§  2.  Karty  do  gry,  przeznaczone  do  wywozu 
zagranicę,  są  woine  od  opłaty  stemplowej,  jeżeli  do= 
pełniono  warunków,  wskazanych  w  obowiązującycli 
przepisach  o  obrocie  towarowym  z  zagranicą. 

§  3.  Karty  do  gry,  przeznaczone  do  przewozu 
przez  obszar  Państwa,  są  wolne  od  opłaty  stempIo= 
wej  iK>d  warunkiem  zastosowania  się  do  ogólnych 

przepisów  o  przewozie  tranzytovv^ym. 

2.    Wyrób  kart  do  gry. 

(art.  4  i  7  ustawy). 

§  4.  Zezwolenia  na  wyrób  kart  do  gry  udziela 
Ministerstwo  Skarbu. 

*)  Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  41  z  ;i.  15'XI  1920  r, 
por.  696. 

W  podaniu  o  zezwolenie  należy  wymienić  miej^ 
scowość,  w  której  wyrób  kart  do  gry  ma  się  odby wać. 

Prawo  wyrobu  przysługuje  tylko  osobie,  która 
otrzymała  zezwolenie.  Przeniesienie  na  inną  osobę 
może  nastąpić  za  zezwoleniem  Ministerstwa  Skarbu. 

§  5.  WsTÓb  kart  do  gry  może  się  odbywać  tyi-^ 
ko  w  miejscowości,  wymienionej  w  zezwoleniu  i  tyl- 

ko w  lokalu,  uznanym  za  odpowiedni  przez  władzę skarbową. 

Podanie  o  uznanie  lokaiu  za  odpowiedni  należ\ 
wnieść  do  władzy  skarbowej  pierwszej  instancji,  któ 
rej  poruczone  są  sprawy  opłat  (należytości)  stem- 

płowych. 
Władzami  takiemi  są:  na  obszarze  b.  dzielnicy 

rosyjskiej  —  Urzędy  Skarbowe  Podatków  i  Opłat 
Skarbowych  (w  Warszawie  tylko  I=szy,  w  Łodzi  tyl- 

ko II=gi  Urząd  Skarbowy  Podatków  i  Opłat  Skarbo- 
wych); na  obszarze  b.  dzielnicy  austriackiej  —  Dy= 

rekcje  Okręgów  Skarbov/ych. 

Lokal  wytwórni  ma  być  oznaczony  jako  taki 
na  zewnątrz  i  musi  być  tak  urządzony,  aby  kontrola 
urzędowa  inógia.  być  wykonywana  bez  żadnej  trud- 
ności. 

§  6.  Do  podani^  o  uznanie  lokalu  za  odpowied' 
ni  (§  5)  należy  załączyć  w  trzech  egzemplarzach  opis 
lokalu  fabrycznego  wraz  z  planem  'sytuacyjnym. 
W  opisie  i  w  planie  sytuacyjnym  mają  być  poszcze- 

gólne ubikacje  oznaczone  numerami;  nadto  należy 
wskazać  w  opisie  przeznaczenie  każdej  ubikacji. 

Władza  skarbowa  (§  5)  sprawdza  opis  i  plan  sy- 
tuacyjny na  miejscu  w  obecności  proszącego  i  z  czyn- 

ności tej  spisuje  protokuł  sprawdzenia. 
W  razie  uznania  lokalu  za  stosowny  władza  skar- 

bowa umieszcza  odpowiednie  zaświadczenie  nt 
wszystkich  egzemplarzach  opisu  i  planu,  poczem 
wręcza  wytwórcy  po  jednym  egzemplarzu. 

Każda  zmiana  okoliczności  faktycznych,  wyni- 
kających z  opisu  lub  planu,  zatwierdzonego  przez 

vviadzę  skarbową,  wymaga  ponownego  zatwierdze- 

nia. * 
§  7.  Wytwórca  ma  przed  puszczeniem  w  ruch 

przedsiębiorstwa  podać  władzy  skarbowej  (§  5)  imię, 
nazwisko  i  adres  osoby,  uprawnionej  do  zastępowa- 

nia go  i  do  udzielania  wyjaśnień  organom  kontroli. 
O  zmianie  w  •  osobie  zastępcy  należy  zawiadomić 
władzę  skarbową  w  ciągu  trzech  dni. 

§  8.  Wytwórca  obowiązany  jest  przedłożyć 
władzy  skarbowej  (§  5)  z  każdego  gatunku  kart 

do  gry,  który  zamierza  wytwarzać,  po  trzy  me- 
zapakowane  i  nieostemplowane  talje  i  dołączyćj 
do  każdej  przynależne  opakowanie.  Każdy  wzór 
ma  zaopatrzyć  numerem.  Władza  skarbowa  zwraca 
wytwórcy  jedną  talję  po  zaświadczeniu  zgłoszenia 
na  opakowaniu. 

§  9.  Wytwórca  ma  prowadzić  księgę  produkcji 
według  załącuonego  wzoru  1. 

Księga  ta  powinna  oyć  oprawiona,  zaopatrzona 
kolejną  numeracją  stronic  i  zeszyta  sznurkiem  w  ten 
sposób,  aby  jego  łcońce  mogły  być  przytwierdzone 
do  okładki.  Przytwierdzenia  tego  dokonuje  władza^ 
skarbowa  (§  5)  za  pomocą  laku  i  pieczęci  urzędowej. 

W  kolumnie  2  należy  zapisywać  daty:  wyprodu- 
kowania (zapisania  do  kol.  6),  ostemplowania  (§  19), 

wyniesienia  z  wytwórni  celem  wywozu  zagranicę 



(kol.  8),  lub  wykonania  czynności  urzędowej,  przcvvi= 
dzianej  w  §  21  (kol.  9). 

Wpis  do  kolumny  ó  powinien  nastąpić,  s>koio 

tylko  karty  do  ̂ ry  zostaną  ułożone  w  taue;  do  ko' 
lumny  V  po  kazdcna  ostemplowaniu;  do  kolumny  d 

zaraz  po  .wymesicniu  z  \vyV^'óvm  ceiem  wywozu  zu= 
granict;;  do  kolumny  9  przy  każdem  wykonaniu  czyn- 
ności  urzędowej,  przewidzianej  w  ̂   21,  o  iltt  opa 

dotyczy  kart  już  ułożonych  w  talje;  a  zatem  zapi= 
sanyeń  do  kol.  O.  K.art  zepsutych,  nicuiożonych  jesz= 
cze  w  taijc,  iccz  znaj tiujący cii  aic  w  stadjum  przygo^ 
towawczera,  nic  zapisuje  sną  do  kol.  9.  Do  kol.  9. 
zapisuje  sią  rowniez  wypatlki,  przewidziane  w  ̂   J2. 
I  i^rzy  każdem  wypeuiieniu  którejkolwiek  z  ko= 
luinn  pod  liczbami  o  -  y  należy  w  kolumnie  10 
stwierdzić  pozostały  zapas  talji  meostempiowanych, 
dodając  do  iljści,  zapisanej  po  raz  ostatni  w  koi.  iU, 
ilość  świeżo  uwidocznioną  w  kol.  ó,  .wzgl«jdnie  odej^ 
mując  ilość  uwidoczniołią  w  jednej  z  kolumn  pod 
Uczbami  7  —  9. 

Ostatniego  dnia  każdego  miesiąca  dokonuje  się 
zamknięcia  księgi  w  ten  sposób,  że  wyprowadza  się 

sumy  kolumn  o  —  9,  a  następnie  odejmuje  się  su= 
mę  sum  w  kolumnach  7,  b  i  «>  od  sumy  w  rubryce  O. 
[N.ozniea  musi  byc  zgodna  z  ostatnim  wpisem  w  ko= 
.umnie  10.. 

Przy  zamknięciach  nadzwyczajnych,  wyko&ywa* 
aych  ceiem  kontroli  przez  organa  skarbowe,  należy 
postępować  analogicznie. 

księga  i  załączniki  (§  10)  mają  być  przechowy 
wune  przez  lat  pięć  po  zużyciu  księgi. 

^  10.  Zamówienia  na  banderolę  (.§  15),  pokwilo= 
Afama  z  uiszczenia  opłaty  stemplo.wej  (^  19),  doku= 
nenty,  dotyczące  wywozu  zagranicę,  protokuly,  do= 
tyczące  kart  zepsutych  21)  oraz  zaświadczenia, 
,|fczewidziane  w  ̂   22  należy  przechowywać  oddzici= 
lie  jako  zaiączniiwi  księgi  produkcji. 
„  S  U.  Każda  talja  kart  do  gry  ma  zawierać  jedną 
cartę  z  uwidocznioną  na  niej  lirmą  .wy  twórcy. 

iNa  opakowaniu  każdej  talji  onają  być  uwidocz^ 
lionc:  a)  tirraa  i  siedziba  wytwórcy;  b)  numer  zglo= 
izonego  wzoru  (,§  8);  e)  nadto  mają  być  zrobione 
lwa  okrągłe  otwory,  z  których  jeden  ma  umożliwię 
nTbicie  stempla  urzędowego,  drugi  o<lbicie  pieczęci 
rvy  twórcy. 

'  §  12.  Tal  je  opakowane,  a  jeszcze  nieostemplo= 
vane,  należy  przecliowywać  w  osobnej,  do  tego  oeiu 
(rzeznaczonej,  zamkniętej  ubikacji. 

3.   Stemplowanie  kart  do  gry. 

^      (art.  3  i  7  ustawy). 

§  13.  Urzędami,  powoianemi  do  stemplowania 

art  do  gry  są:  l=szy  Urząd  Skarbowy  Podatków 
Opłat  Skarbowych  w  Warszawie  i  Główny  Urząd 
Jelny  we  Lwowie. 

^  14.  Banderole  (art.  3  ustawy)  drukowane  są 

•A  białym  papierze  „pelure',  w  wymiarze  2  X  21,4 
m.,  w  kolorze  ciemno  niebieskim  (indigo). 

Rysunek  banderoli  składa  się  z  trzech  części, 
ddzielonych  od  siebie  pionowemi  rzędami  drob= 
ych  kółeczek  (fryzik.  pionowy). 

Środko>va  część  banderoli,  dłuższa  od  bocznych, 
tanowi  prostokąt,  pośrodku  którego  widnieje  w 
ŚKiioboku  godło  Państwa;  trzy  boki  ośmioboku  po 

prawej  i  trzy  po  lewej  złożone  su  z  drobnych  kóie= 
czek.  Na  lewo  od  ośmioboku  uinieszczoAy  jest  na^^ 
pis  banderola  do,  na  prawo  napis  kart  do  gry.  Nad 

temi  napisami  i  pod  niemi  umieszczone  są  wiaiet= 
ki,  osnute  na  stylizowanych  motywach  roślinnych. 

Obie  bocząc  ezęśoi  bantleroii  są  jednakowe.  Sta= 
aowią  one  prostokąty,  których  liu  tworzą:  kwadra= 
eiki  z  punkiami  w  śroUKu,  ujęte  w  lórnię  ornamen= 
lu  przesirzeuuego,  utworzonego  z  iinji  naeiiylonyeu 

Uo  obramowania  pod  l<.ątem  -i5",  a  przebiegująe\ en 
równolegle  do  siebie  i  przecinaj ącyeli  się  prosiopau= 
le.  iŃ-ażuy  kąt  prostokąta  bocznego  wypemiony  jest 

motywem  rokokowym,  i' ośrodku  widnieje  womy  od 
tla  owal,  otoczony  obrainowanieuii,  zlożouem  z  iypo= 
wycłi  rokokowyeli  muszli  stylizowanych,  otaezają= 
eych  biaie  vlo,  wypełnione  waeiilarzowato  ulożouemi 
trzema,  zachodząceini  jedna  na  drugą,  \kartaini  do 

gry  i,as  pikowy,  as  kierowy  i  as  tretlowy). 

Cala  banderola  jest  otoczona  wązką  ramką,  zio' 
żoną  z  gęstych  kresek,  prostopadłych  do  konturu 
banderoli.  Odcinki  takiej  samej  ramki  umieszczo= 
ne  są  na  zewnątrz  obu  boków  pionowych  prostokąta 
śj^odkowego.  bok  pionowy  każdego  z  prostokątów 
bocznych,  zwrócony  ku  środkowej  części  banderoli, 

składa  się  z  wązkiej  smugi,  wolnej  od  tła  i  z  odcin= 
ka,  wyżej  określonego,  a  umieszczonego  na  zewnątrz 
tej  smugi. 

§  15.  Wytwórca  kart  do  gry  otrzymuje*  baitde^ 
role  bezpłatnie  z  urzędu,  powołanego  uo  stemplo,wa= 
ma  (S  UJ.  W  tyra  celu  przedkłada  zamówienie  w 
dwóeli  egzemplarzach,  ułożone  według  załączonego 

wzoru  2.  Wytwórca  ma  każde  zamówienie  zaopa= 
trzyć  w  numei  kolejny. 

Urząd  zwraca  jeden  egzemplarz  zamówienia,  za- 
świadczywszy na  nim  wydanie  bandero!. 

Wj^wtórca  ma  uwidocznić  odbiór  i  zużycie  ban- 
derol  w  kolumnach  U  —  14  „księgi  produkcji"  (§  9). 

Sumy  talji  ostemplowauycli  (kol.  7  księgi  pro= 
dukcji)  muszą  się  zgadzać  z  sumą  banderol  zużytych* 
Nieusprawiedliwiony  ubytek  banderol  będzie  kara- 

ny w  myśl  art.  12  ustawy. 
§  16.  Trzed  przedłożeniem  do  ostemplowania 

należy  każdą  talję  należycie  opakowaną  (3  11)  za= 
mknąć  banderolą  i  zaopatrzyć  dwukrotnie  pieczęcią 
wytwórcy:  raz  na  jednej  z  kart  (§  18)  przy  pomocy 

okrągłego  otworu  (§  11,  część  druga,  ustęp  c),  dru- 
gi raz  w  ten  sposób,  aby  część  pieczęci  znajdowała 

się  na  banderoU,  a  część  na  opakowaniu. 

Banderolę  należy  nalepip  na  opakowaniu  .wzdłuż 

w  ten  sposób,  aby  jej  część  środkowa  zanlykała  opa= 
kowanie,  a  końce  zbliżały  się  jakijaj  bardziej  do 

okrągłych  otworów.  Zbędne  końcowe  części  bande= 
roU  można  odciąć. 

Talje  nieodpówiadające  powyższym  wymogom 
nie  będą  stemplo.wane. 

§  17.  Stemplowanie  kart  do  gry  odbywa  się 

przez  wytłoczenie  znaku  stemplowego  na  jednej  kar= 
cie  talji.  Nadto  urząd  stemplujący  umieszcza  na  ta= 
Iji  swą  pieczęć  urzędową  w  ten  sposób,  że  część  pie= 
częci  znajduje  się  na  banderoli,  a  część  na  opakowa= 
niu,  , 

Znak  stemplowy  ma  kształt  okrągłej  pieczęci, 
mierzącej  18  mm.  w  średnicy,  składającej  się  z  okrąg^ 
leg©  pola  środkowego  barwy  czerwonej,  na  którem 
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znajduje  s'ią  biały  orzeł,  wykonany  wedłuf^  wzoru pieczęci  dla  wtadz  i  urzędów  państwowycli  (Nr.  3) 
ustanowionego  ustawa  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  (Dz. 

Ust.  Nr.  69,  poz.  416)  i  x  pola  zewnętrznego,  zamkniQ=^ 
tego  dwoma  kolami  współśrodkowemi,  w  którem 
umieszczone  sa:  u  góry  napis:  .,Słempel  od  kari  do 

gry",  u  doiu  gwiazdka  pięcioramienna  między 
dmema  strzałkami.  Bar\va  kół.  napisu,  gwiazdki  i 
strzałek  jest  niebieska. 

§  18.   Do  ostemplowania  przeainacza  się  asa  kie= 
rowego,  a  w  braku  tegoż  innego  asa.    W  braku  asów 
należy  ostemplować  tę  kartę,  na  które.!  uwidocznio 
na  jest  firma  wytwórcy  (część  pierwsza  §  11). 

§  19.    Celem  ostemplowania  należy  przedłoży 6- 
kasie  urzędu  powołanego  do  stemplowania  dcklara= 
cję,  .sporządzoną  według  wzoru  3  i  wpłacić  kwotę 
w  niej  podaną. 

Wytwórca  ma  każdą  deklarację  zaopatrzyć  w  nu= 
mer  kolejny. 

Kasa  zatrzymuje  deklarację  jako  dowód  przy= 
chodo\ł'Ą'  i  w-ydaje  płatnikowi  pokwitowanie  z  uisz- 

czenia opłaty  stemplowej  celem  okazania  funkcjona= 
rjuszowi,  któremu  poruczona  jest  czynność  stemplo= 
wania.  Urząd  stwierdza  dokonane  ostemplowanie 
na  pokwitowaniu,  poczem  zwraca  je  stronie  WTaz  z 
kartami  ostemplowanemi. 

4.    Banderole   oraz   l\arty   do  gry,   zniszczone  lub 
uszkodzone. 

(art.  8  ustawy). 

§  2().  O  ile  by  liandcrole  uległy  w  wytM'órni  zu^ 
pełnemu  zniszczeniu,  ma  wytwórca  o  wypadku  tym 
donieść  władzy  skarbowej  (§  5)  w  ciągu  48  godzin. 

Banderole  uszkodzone  mogą  być  wymienione 
bezpłatnie  na  nowe.  Olnośne  podanie,  wolne  od 
opłaty  stemplow-ej.  należy  wnieść  w  ciągu  48  godzin 
po  wypadku  do  urzędu  powołanego  do  ostemplo.wa= 
>nia.  O  wniesieniu  podania  oraz  o  treści  załatwienia 
należy  uczynić  krótką  wzmiankę  w  kolumnie  15  ]csię= 
gi  produkcji  (§  9). 

§  21.  Karty  zepsute  w  wytwórni,  zarówno  już 
ułożone  w  tałje,  jakoteż  znajdujące  się  w  jakłemlcol= 
.wiek  stadjum  przygotowawczem  (np.  w  arkuszach 
niepociętych),  tudzież  karty  nadliczbowe,  należy 
przechowywać  pod  zamknięciem,  lecz  oddzielnie  od 
kart,  nadających  się  do  użytku,  a  następnie  uszko* 
dzić  je  (np.  przez  odcięcie  jednego  roku  lub  prze; 
dziurawienie)  w  obecności  organów  skarbowych  w 

sposób  uniemożliwiający  ich  właściwe  użycie.  Uszko-^ 
dzenie  to  ma  być  stwierdzone  przez  spisanie  urzc' 
dowego  protokułu  w  dwóch  egzemplarzach,  z  któ= 
rych  jeden  przechować  ma  w>'twórca. 

§  22.  O  ileby  stempel  urzędowy  odbity  został 

w  sposób  wadliw\',  urząd  stemplujący  załącza  do 
akt  urzędowych  opakowania  odnośnych  talji  oraz 
karty  ze  stemplem  wadliwym,  a  resztę  kart  zwraca 
^■ytwórcy  i  wręcza  mu  odpowiednie  zaświadczenie. 
Zarazem  dokonywa  bezpłatnie  ostemplowania  takiej 
ilości  talji,  jaka  równa  się  ilości  stempli  \vadliwych 

i  wydaje  wytwórcy  taką  sarną^  ilość  bandcrol.  • 
§  23.  Zwrot  uiszconej  opłaty  stemplowej  w  wy= 

padku,  przewidzianym  w  art.  8  ustawy,  może  nastą= 
pić  tylko  za  zezwoleniem  władzy  skarbowej  drugiej 
instaneji.  Prośbę  należy  wniev4ć  do  wUdzy  ękarbo- 

okoliczności,  podanych  przez  w\  tw<')rcę,  pr/edłożv wliulzN  przełożonej. 

3.    Ostemplowanie  kart  zagranicznych. 

(art.  1  i  2  ustawy). 

§  24.  i'rzywóz  kart  do  gry  z  zagranicy  dozwo 
lony  jest  o  ile  nie  stoją  na  przeszkodzie  ogólm 
przepisy  o  obrocie  towarowym  z  zagranicą  —  w\ 
łącznie  przez  urzędy  ceinc  kolejowe,  l<.tóre  mają 

przekazyw'ać  urzędom  ccinym  przeznaczonym  d( 
dokonania  ostatecznej  odprawy  celnej. 

Urzędami  przeznaczonemi  do  oclenia  kart  dl 

;Ł.>ry,  przywiczionycli  z  zagranic^'  są:  Urzędy  (.'chi 
w  Warszawie  i  Lwowie.  ' 

Urząd  celny  graniczny  przekazuje  przesyłkę  d 

tego  urzędu  celnego,  prz^^znaczonego  do  oclenia  kai 
do  gry,  który  leży  bliżej  miejsca  zam.ieszkania  osób 
upra\vnionej  do  rozporządzenia  towarem. 

§  25.  W  deklaracji  celnej  ma  być  podana  oproe 

ogólnych  dan\  ch,  M'ymaganych  według  przepisu  w\ 
konawczcgo  do  rozporządzenia  o  tarytie  celnej  prz 

przewozie  towarów-  z  zagranicy,  także  ilość  talji. 
Opłatę  stemplową   pobiera   się  jednocześnie 

cien^  , 

L^rząd  celny  odnotow^ije  uiszczenie  opłaty  stt;i 
płowej  na  deklaracji  celnej,  poczem  przesyła  kart 
do  gry  wraz  z  deklaracją  do  urzędu  powołanego  d 
stemplowania  (§  13). 

§  26,  Ufząd  powołany  do  stemplowania  zaopi 
truje  każdą  talję  w  banderolę  i  postępuje  następn 
według  przepisów,  dotyczących  ostemplowania  ka; 
do  gry,  sporządzonych  w  kraju. 

6.   Sprzedaż  kart  do  gry. 

(art.  4,  5  i  7  ustawy). 

§  27.  Kto  zamierza  wykonywać  handel  kartan 
do  gry,  obowiązany  jest  oprócz  dopełnienia  warus 
łvów,  przepisanycłi  -ustawami  przemysłowemi,  uzy 
skać  zezwolenie  władzy  skarbowej  (§  5).  W  pod 
niu  o  zezwolenie  należy  dokładnie  oznaczyć  lok 
sprzedaży. 

W  razie  załatwienia  odmownego  można  wnie: 
odwołanie  na  ręce  władzy,  Ictóra  wydała  decyzję 
mowną,  w  ciągu  miesiąca  od  doręczenia  decyzji. 

W  razie  uzyskania  zezwolenia  na  sprzedaż  ka 
do  gry,  winien  sprzedawca  oznaczyć  lokal  sprzedaj 
jako  taki  na  zev/na,tTZ  odpowiednim  napisem.  Tyłl> 
w  tym  lokalu  wolno  mu  przechowywać  i  sprzedaw; 
karty  do  gry.  O  zmianie  lokalu  sprzedaży  ma  d 
nieść  władzy  skarbowej  w  ciągu  trzech  dni. 

Do  przepisów  powyższych  obowiązany  jest  z 
stosować  się  także  wytwórca  l<art  do  gry,  o  ile  z 
mierzą  sprzedawać  je  detiilicznie. 

S  28.  Wytwórca  -  bez  względu  na  to,  czy  zł 
inujc  się  tylko  sprzedażą  hurtową,  czy  także  det 

liczną  —  jak  również  każdy  sprzedawca  kart  do  gr 
mają  prowadzić  księgę  sprzedaży  według  wzoru 
Sprzedaż  detaliczną  należy  zapisywać  suraaryczn 

z  końcem  ̂ ażdego  dnia. 
Rachunki  dostawców  (wytwórców,  hurtowników 

należy  przęchowywać  o(Jd;ffielnie  jako  załączniki  kj?) 
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}i  sprzedaży;  każdy  rachunek  ma  być  oznaczony  nu= 
nerem  kolejnym  odnośnej  pozycji  przychodu  (ko= 
umna  1  księgi  sprzedaży). 

Księgą  należy  zam,knąć  z  końcem  roku  kalenda= 

•zowego  i  przechowywać  ją 'wraz  z  załącznikami 
•łrzez  lat  pięć  po  zupehicm  zużyciu. 

7.  Kontrola. 

(art.  6  17  ustawy). 

$  29.  Celem  vvykony^vania  kontroli  co  do  prze= 
itrzegania  przepisów  o  opłacie  stemplov/ei  od  kart 
Jo  ;^ry  służy  organom  skarbowym  w  każdej  chwili 
?rawo  wstępu  do  lokalu  wytwórni  kart  do  gry,  do 
lOkalu  sprzedaży  kart,  jak  również  do  restauracji,  ka= 

I  wiarni  i  innych  lokalów  publicznych  oraz  stowarzy= 
^•/oń,  w  których  odbwa  się  gra  w  karty. 

Właściciele  lub  zarządcy  wyżej  wymienionych 

lokalów  iibowiązani  są  okazać  organom'kontroli  po= 
Ńi;\ddnc  zapasy  kart  do  gry.  tudzież  wszelkie  księgi 

kumenty,  pozostające  w  związku  z  NV\Tobem. 
\v;:;j!ednie  z  nabyciem,  sprzedażą  lub  zużyciem  kart 
;lo  gry.  ^  !^ 

8.    Postanowienia  karne, 

(art.  9  -  19  ustawy). 

§  30.  Orzeczenie  w  przedmiocie  grzywny  (art. 

9  12  ustaw>'),  konfiskaty  za  czyny,  przewidziane 
w  Łrtykule  9  lub  12  (art.  14),  zamiany  grzywny  na 
areszt  (art.  13),  utraty  prawa  wyrobu  i  sprzedaży 
kart  do  gry  (część  druga  art.  15)  oraz  w  przedmiocie 

dodatkowego  uiszczenia  opłaty  (art.  16)  wydaje  wła= 
dza  skarbowa  pierwszej  instancji  (3). 

Od  orzeczeń  tej  władzy  można  w  ciągu  miesiąca 
od  dnia  doręczenia  wnieść  na  jej  ręce  odwołanie, 
które  rozstrzyga  władza  drugiej  in.stancji. 

9.    Postanowienia  przejściowe. 

§  31.  I=szy  Urząd  Podatkóv/  i  Opłat  Skarbowycli 
w  Warszawie  będzie  aż  do  dalszego  zarządzenia  wy= 
tłaczał  znak  stemplowy  (§  17)  w  całości  (zarówno 
pole  środkowe,  jak  i  pole  zewnętrzne)  w  barwie  ezar= 
ne.i. 

§  32.  Ktokolwiek  w  dniu  15  listopada  1920  r. 
posiadać  będzie  więcej,  niż  dwie  talje  kart  do  gry, 
obowiązany  jest  najpóźniej  do  dnia  30  listopada 
1920  r.  włącznie  zgłosić  posiadany  zapas  do  w}aści= 
wego  urzędu,  celem  ostemplowania. 

Wytwórca  kart  do  gry  nie -jest  obowiązany  d" 
zgłoszenia  talji  nieostemplowanych  własnej  produk= 
cii.  Opłatę  stemplową  od  tych  talji  ma  uiścić  we  = 
dług  ogólnego  przepisu  art.  2  ustawy  przed  puszcze= 
niem  ich  w  obieg. 

Zgłoszenia  przyjmują:  a)  w  b.  dzielnicy  rosyj  = 
.skiej  I\as>;  Skarbowe;  b)  w  b-  dzielnicy  austrjac= 
kicj:  we  Lwowie  Główny  Urząd  (^elny,  poza  Lwo= 
wcm  ■-   Urzędy  Podatkowe.  * 

Zgłoszenie  następuje  zapomocą  deklaracji,  uło= 
żonej  według  wzoru  5  w  dwóch  egzemplarzach.  Rów= 
nocześnie  ze  zgłoszeniem  ma  nastąpić  uiszczenie  su' 
mv,  wskazanej  w  deklaracji. 

• 

Urząd,  w  którym  zgłoszono,  zatrzymuje  jeden 
egzemplarz  deklaracji,  drugi,  zaopatrzony  w  pokwi= 
towanie  z  uiszczenia  opłat>%  zwraca  stronie.  Stro= 
na  wnna  najpóźniej  do  dnia  .30  listopada  1920  r. 
włącznie  przedłożyć  odnośnie  talje  kart  do  gry  wraz 

ze  wspomnianym  drugim  egzemplarzem:  w  Warsza= 
wie  I=mu^  Urzędowi  Podatków  i  Opłat  Skarbowych, 
poza  Warszawą  jednemu  z  urzędów  wymienionych 

wyżej  w  ustępie  a)  względnie  b).  Urzędy  te,  spraw= 
dziwszy  zgodność  przedłożonej  ilości  talji  z  podaną 
w  deklaracji,  oraz  należyte  obliczenie  opłaty  stem= 
płowej  (art.  20  ustawy),  zaopatrzoną  wierzchnią  kar= 
tę  każdej  talji  w  Znak  stemplowy  i  umieszczą  na  opa= 
kowaniu  (pismem  lub  w  sposób  mechaniczny)  uwagę: 

..Opłata  stemplowa  marek  ....  fen.  uisz= 
czona  dnia   1920  r.";  uwaga  ta  ma  być 
podpisana  i  stv.nerdzona  pieczęcią  urzędową. 

Znak  stemplowy  wykonany  będzie:  w  Głównym 
l.^rzędzie  Celnym  we  Lwowie  w  sposób,  podany  w 
§  17;  M'  I=ym  Urzędzie  Podatków  i  Opłat  Skarbo= 
wych  w  ̂ ''arszawie  w  sposób  określony  §  31;  w  in  = 
n^ch  urzędach  przez  wytłoczenie  małej  pieczęci 
urzędowej. 

Urząd  stwierdza  dokonane  ostemplowanie  na 
drugim  egzemplarzu  deklaracji  i  zwraca,  go  stronie. 

§  33.  Począw.szy  od  dnia  15  listopada  1920  r. 
nie  jest  dozwolona  sprzedaż  kart  do  gry  nieostemplo= 
v.';!n\'ch  w  sposób  wskaz.my  w  §§  17  lub  31  lub  32. 

§  34.  Kto  do  dnia  15  listopada  1920  r.  zajmował 
się  sprzedażą  kart  do  grv  I  zamierza  nią  zajmować 
się  nadal,  winien  najjióźniej  do  dnia  31  grudnia  1920  r. 
"wnieść  podiinie  przewidziane  v:  §  27.  O  ileby  tego 
nie  uczynił,  winien  zaniechać  sprzedaży  z  dniem  31 

grudnia  1920  r. 
W  razie  załatwienia  odmownego,  władza  skar= 

bowa  wyznaczy  termin,  do  którego  wolno  sprzeda= 
wać  zapasy,  posiadane  w  dniu  otrzymania  decyzji 

odmownej.  F^b  upływie  tego  terminu  sprzedaż  nie 
jest  dozwolona. 

Każdy  sprzedawca  kart  d<ł  gry  winien  najpóźniej 
od  dnia  15  listopada  1920  r.  prov/adzić  księgę  sprze= 

dąży  (§  28)  bez  względu  na  to,  ez^'  uzyskał  zezwo= 
lenie  na  'handel  kartki  do  gry  lub  .czy  sprawa  tego 
zezwolenia  nie  jest  jeszcze  rozstrzwinięta.  W  księ= 
dze  tej  ma  uwidocznić  zapas  kart  ao  grs^  po.siadany 
w  dniu  założenia  księgi. 

§  35.  Rozporządzenie  niniejsze  -.wchodzi  w  ży= 
eie  równocześnie  z  u&tawa  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz. 
U.  Nr.  101,  poz.  666),  t.  j.  dnia  15  hfftopada  1920  r. 
(art.  4  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r.  Dz.  Ust.  Nr.  66, 

poz.  400)  i  obowiązuje  w  b.  dzielnicy  rosyjskiej  i  au= 
str^ackiej.  W  tymże  dniu  przestaje  obowiązywać 
rozporządzenie  z  dnia  20  marca  1^20  r.  Dz.  Ust. 

Nr.  31,  poz.  183.*) 
'       W^arszawa,  dnia  31  października  1920  r. 

Minister  Skarbu: 

^       ■  (    )  W.  Grabski. 
(Dz.  Ustaw  Nr.  104,  z  dn.  13  listopada  1920  r., 

!)oz.  690). 

*)  Dz.  Urzed.  Min.  Skarbu  Nr.  15  z  d.  20/IV  1920  r.. 

poz.  207.  ^ 



120 Pozycja  60. 
M  7. 

WZÓR  Nr.  1. 

(Do  §  9). 

(Strona  pierwsza)  * 
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WZÓR  Nr.  2. 

(Do  §  15). dn. 

Zamówienie  Nr. 

Niniejszem  zamawiam  .   

pieczęć  firmy:  i 
Weszło  dni^  

Zamówione  banderole  wydano  dnia  dzisiejszego. 

pieczęć  urzędus 

podpis; 

sztuk  banderol  do  kart  do  grj 

dn. podpisy  urzędników: 

Celem  o.stemplowania  
marek    słowami  marek 

pieczęć  firmy; 

WZÓR  Nr.  3. 

(Do  §  19). 
Deklaracja  Nr. 

»  talji  karf  do  gry  składam  tytułem  opłaty  stemplowej 

dn. 

podpis  wytwórcy: 

WZOR  Nr.  5. 

(Do  §  32). DEKLARACJA 

Celem  dodatkowego  ostemplowania   talji  kart  do  gry  składam  tytułem  opłaty 
stemplowej  mk.   fen.  słowami   .,  mk.   ,  fen, 

dn.  _ 

podpis: 
Kwotę    marek    fen.  (słowami 

zapłacono  (poz.  _  _     dziennika 

dnia 1920  r. 

M.  P. 
(podpisy). 



M  7. 
Pozycje  61 — 62. 

121 

WZÓR  Nr.  4. 

(Do  §  28). 
(Strona  pierwsza) 
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Ilość  talji 

61. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  byłej  Dzielnicy  Pruskiej,  rozciągające  moc  obo- 
viązującą  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  celem  wyko- 
lania  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  w  przedmiocie  opłaty 
|i  stemplowej  od  kart  do  gry  na  b.  dzielnicę  pruską. 

Na  podstawie  art.  6  ustawy  z  1  sierpnia  1919-  r., 
I  tymczasowej  organizacji  zarządu  b.  dzielnicy  pru= 
kiej  (Dz.  Praw  Nr.  64,  poz.  385)  oraz  na  podstawie 
rt.  22  ustawy,  w  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od 

-:art  do  gry  z  dn.  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 
■ir.  101,  poz.  666),  zarządzam,  w  porozumieniu  z  Mi= 
istrem  Skarbu,  co  następuje: 

Art.  1.  Moc  obowiązującą  rozporządzenia  Mi^ 
istra  Skarbu  z  dnia  31  października  1920  r.  (Dz.- 
Jst.  Rz.  P.  Nr.  104,  poz.  690)  w  przedmiocie  wyko= 

[.anią  powołanej  wyżej  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r., 
I  a  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej  i  austrjackiej,  roz= 
iąga  się  na  obszar  b.  dzielnicy  pruskiej  z  uzupełnie= 
iami,  względnie  zmianami,  podanemi  w  art.  2  niniej= 

z*ego  rozporządzenia. 
Art.  2.  ■  •  X 

,      1)    Przepis  §  4  powyższego  rozporządzenia  Mi= 
I  istra  Skarbu  w  ustępie  1  i  3  uzupełnia  się  przez  do= 
anie  słów:   a)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  Mi= 
.isterstwo  (Ministerstwa)  byłej  dzielnicy  pruskiej. 

2)  Przepis  §  5  ustęp  3,  uzupełnia  się  przez  doda= 
ie  słów:  a  na  obszarze  byłej  dzielnicy  pruskiej: 
Jrzędy  Skarbowe  podatków  pośrednich  i  opłat  skar^- 

;  owych,  a  aż  do  czasu  ich  zaprowadzenia  w  Woje= 
rództwie  Poznańskiem  —  Główne  Urzędy  Celne. 

3)  Przepis  §  13  uzupełnia  się  słowami:  a.  na 

'bszarze  byłej  dzielnicy  pruskiej  Urzą'd  Skarbowy 
'Odatków  pośrednich  i  opłat  skarbowych  w  Po2na= 

niu,  a  aż  do  czasu  zaprowadzenia  go  —  (jłówny 
Urząd  Celny  w  Poznaniu. 

4)  Przepis  §  24,  ustęp  2  uzupełnia  się  słowami: 
a  na  obszarze  b.  dzielnic;^  pruskiej  Główny  Urząd 

Celny  w  Poznaniu. 
5)  W  przepisie  §  30  skreśla  się  słowa:  „zamia^ 

ny  grzywny  na  areszt  (art.  13)". 6)  Przepis   §   31   uzupełnia   się   po  słowach: 

,»w  Warszawie"  słowami:  a  na  obszarze  byłej  dziel= 
nicy  pruskiej :  Urząd  Skarbowy  podatków  pośrednich 
i  opłat  skarbowych  w  Poznaniu,  a  aż  do  czasu  za 

prowadzenia  go  —  Główny  Urząd  Celny  w  Poznaniu. 
7)  Przepis  §  32,  ustęp  3,  uzupełnia  się  słowami: 

a  w  byłej  dzielnicy  pruskiej:  Kasy  Skarbowe,  a  aż  do 
czasu  ich  wprowadzenia:  Urz^ędy  Celne  i  Główne 
Urzędy  Celne. 

Art.  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ży= 
cie  jednocześnie  z  ustawą  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz. 
Ust.  Rz.  P.  Nr.  101,  poz.  666)  i  z  rozporządzeniem 
Ministra  Skarbu  z  dnia  31  października  1920  r.  (Dz. 
Ust.  Rz.  P.  Nr.  104,  poz.  690),  t.  j.  dnia  15  listopada 
1920  r. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  104  z  d.  13/XI— 1920  r.,  poz.  690). 
Poznań,  dnia  31  października  1920  r.  . 

Minister  b.  D2;ielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 

62. 
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  2  stycznia  1921  r.  • 
w  przedmiocie  zmian  i  uzupełnień  niektórych  postano- 

wień rozporządzenia  wykonawczego  do  ustawy  o  opła- 
cie stemplowej  od  sprzedaży  przedmiotów  zbytku. 

Na  podstawie  art.  24  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.,  Nr.  79,  poz.  528)  o 



122 
Pozycje  62—65. 

Nb  7. 

opłacie  stemplowej  od  sprzedaży  przedmiotów  zbyt= 
ku,  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  W  rozporządzeniu  ^Vykonawczem  do  po- 
wyższej ustawy  z  dnia  13  września  1920  r.  (Dz.  Ust. 

R.  P.  z  1920  r.,  Nr.  89,  poz.  590)  wprowadza  się  na= 
stępujące  zmiany  i  uzupełnienia: 

1)  brzmienie  ustępu  3  §  2  uzupełnia  się  w  spo= 
sób  następujący: 

„Zaświadczenia  złożone  u  sprzedawców  służ§ 
tym  osobom  jako  dowód  przewidziany  w  ustępfe  2 
art.  3  ustawy  przy  wszystkich  wypadkach  nabycia 
w  czasie  od  złożenia  aż  do  chwili  wygaśnięcia  jego 

ważności  bądź  z  powodu  upływu  czasu,  na  jaki  zo= 
stał  wydany  (§  4  rozp.  wyk.),  bądź  też  z  tego  powo= 
du,  że  osoba,  która  go  złożyła,  przestała  już  zajmo' 
wać  się  przerabianiem  lub  rozsprzedażą  przedmiotów 
zbytku  w  nim  wyrftienionych.  Osoba,  powołująca 

się  przy  nabyciu  na  złożone  już  zaświadczenie,  po- 
winna podać  sprzedawcy  numer  kolejny,  miejsce  i 

dzień  wydania  poNvołanego  zaświadczenia"; 

2)  w  §  4  zmienia  się  wyrazy:  „sześć  miesięcy"' 
na  „jeden  rok";  » 

3)  ustęp  2  §  16  uzupełnia  się  słowami:  „W  po= 
wyższy  sposób  należy  postąpić  również  w  tym  wy= 
padku,  gdy  nabywca  powołuje  się  przy  nabyciu  na 

złożone  już  poprzednio  ważne  zaświadczenia". 
4)  §  20  otrzymuje  brzmienie  następujące:  „Opla= 

ty  stemplowe  od  sprzedaży  pr?:edmiotów  zbytku 
uiszcza  się  gotówką  naraz  za  każdy  ubiegły  miesiąc 

kalend  afzowy"; 
5)  w  §  21  zmienia  się  wyrazy:  „w  ubiegłej  de= 

kadzie"  na:  „w  ubiegłym  miesiącu  kalendarzowym"; 
6)  ̂   zdanie  pierwsze  §  24  otrzymuje  następujące 

brzmienie:  „Sumę  optat  za  ubiegły  miesiąc  kałenda= 
rzowy  należy  wnieść  do  kasy  skarbowej  najpóźniej 

czternastego  dnia  nas'tępnego  miesiąca  kalendarzo= 
wego"; 7)  we  wzorze  2  (do  §  15  rozp.)  zmienia  się  w 

rubryce  7  w  nadpisie  wyraz  „dekadę"  na:  „miesiąc 
kalendarzowy".  ^ 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  uzyskuje  moc 
obowiązującą  z  dniem  1  lutego  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Hybarski. 
(Dz.  Ust:  R:^.  P.,  Nr.  10  z  dnia  27  stycznia  1921  r., 

poz.  .'57). 

63. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Do  wiadomości  Ministerstwa  Skarbu  doszło,  że 

znajdują  się  w  obiegu  wel(słe,  opiewające  przeważnie  na 
wielkie  sumy,  do  których  dołączono  przydłużki  (allonge), 
nieraz  półmetrowe,  jedynie  w  tym  celu,  aby  nalepić  na 
nie  marki  stemplowe  i  uiścić  w  ten  sposób  przypadającą 
od  weksla  opłatę. 

Ministerstwo  Skarbu  zwraca  uwagę  Sfer  zainteresowa- 
nych, że  uiszczenie  opłat  stemplowych  od  weksli  nie  zaw- 

sze musi  się  dokonywać  wyłącznie  znaczkami  stemplowe- 
mi,  gdyż  w  myśl  przepisu  §  4  rozp.  Wyk.  z  d.  17  września 
1920  r.  (Dz.  Ust.  z  1920  r.  Nr.  89  poz.  551)  do  ustawy 
o  opłacie  stemplowej  od  weksli,  opłaty  te  uiszcza  się 
z  reguły  gotó^vką  w  Kasach  Skarbowych,  a  tylko  w  nie- 

licznych wypadkach  i  zachowując  pewne  formalności 
można  uiścić  opłatę  za  pomocą  znaczków  stemplowych. 
Ten  ostatni  sposób  czynienia  zadość  obowiązkowi  opła- 

ty powoduje  nadmierne  .zużycie  marek  stemplowych,  a 
co  zatem  idzie,  brak  ich  w  tych  wypadkach  sporządzenia 
innych  dokumentów,  w  których  uiszczanie  opłat  stemplo 

wych  gotówką  nie  jest  przev,  idziane. 
Ministerstwo  Skarbu  wzywa  zatem  sfery  zaintereso- 

wane, aby,  zwłaszcza  przy  wekslach  opiewających  na 
większe. sumy,  stosowały  się  w  większej,  niż  dotąd,  mie- 

rze do  wskazanego  przepisu,  w  przeciwnym  bowiem  ra- 
zie będzie  zmuszone  ustanowić  granicę,  wzwyż  której 

uiszczanie  opłat  od  weksli  za  pomocą  marek  stemplo- 

ivych  będzie  zupełnie  wzbronione. 

(Monitor  Polski  Nr.  24  —  1921  r.). 

64. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  okólnikiem  z  d.  12  stycznia 
1920  r.  za  Nr.  59198/20,  s.  IV.  2,  celem  uniknięcia  wąt- 

pliwości w  sprawie  opłat  stemplowych  od  podań  i  za- 
łączników, wnoszonycłi  przez  Izby  Handlowe  i  Przemy- 

słowe do  władz  i  urzędów  państwowych  na  obszarze 

b,  zaboru  ausłrjackiegp,  wyjaśniło,  że  Izbom  Handlo- 
wym i  Przemysłowym  \v  Małopolsce  przysługuje  osobi- 

ste uwolnienie  co  do  oi\Iat  stemplowych  od  podań  i  za- 
łączników, wnoszonych  przez  nie  do  władz  i  urzędów, 

państwowych,  a  to:  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego 
w  myśl  art.  8  ust.  2  dekretu  z  dnia  7  lutego  (Dz.  Pr. 
Nr.  14,  poz.  145),  a  na  obszarze  b.  zaboru  austriackiego 
w  myśl  poz.  tar.  75  lit.  r.  austr.  ustawy  z  9  lutego 
1850  L.  50  Dz.  u.  p. 

(Monitor  Polski  Nr.  20  —'1921  r.). 

Przepisy  celne. 

65. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministrów  Skarba  oraz  Przemyśla  i  Handln 

z  dnia  28  stycznia  1921  r. 

w  przedmiocie  przedłużenia  terminu  ważności  nlg  cel- 
nych, udzielonych  na  zasadzie  rozporządzeń  z  dnia  20 

marca  i  z  dnia  5  lipca  1920  r.  o  czasowem  zawieszeniu"^ 
cła  od  niektórych  towarów   (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  37 

poz.  213  i  Nr.  66  póz.  441). 

Na  mocy  uchwały  Sejmu  Ustawodawczego  z  dnia 
1  sierpnia  1919  r.  i  Rady  Ministrów  z  dnia  26  maja 

1919  r.  przedłuża  się  termin  ważności  pozwoleń,  udzie- 
lonych na  zasadzie  rozporządzeń  z  dnia  20  marca  1920  r.i 

i  5  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  r'.  P.  Nr.  37  poz.  213  i  Nr.  66| 
poz.  441)  przed  wejściem  w  życie  rozporządzenia  z  dnia 
26  listopada  1920  r.  w  przedmiocie  ulg  celnych  („Moni- 

tor Polski"  Nr.  277  z  dnia  6  grudnia  1920  r.),  t.  j.  przed 
dniem  20  grudnia  1920  r.,  do  dnia  31  marca  1921  roku 
włącznie. 
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len  sam  termin  ważności  ulg  celnych  na  zasadzie 
wymienionych  powyżej  rozporządzeń  ustanawia  się  i  dla 

pozwoleń,  które  będ§  udzielone  na  skutek  podań,  złożo- 
nych przed  wejściem  w  życie  rozporządzenia  z  dnia 

26  listopada  1920  r.  w  przedmiocie  ulg  celnych. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

( — )  S.  Przanowski. 

(Monitor  Polski  Nr.  28  —  1921  r.). 

66. 

Okólnik  L.  1306/DC/1I/21. 

Do  Dyrekcji  Ceł  w  Poznaniu,"  Dyrekcji  Skarbu  we 
Lv/ow*e,  Dyrekcji  Skarbu  w  Cieszynie,  Wszystkich 

Urzędów  Celnych. 

Ministerstwo  Skarbu  podaje  do  wiadomości  na? 
stępujący  spis  wydawnictw,  którym  odebrano  debit 
pocztowy  i  których  ze  względu  na  to  nie  należy 
wpuszczać  z  zagranicy  do  Polski. 

Czasopisma: 

1)  „Ameryka".  Filadclfja  (w  jęz.  ukraińskim). 
.2)  „Amerykański  ja  Izwiestja".  Newe  York  (w  Ję* 

zyku  ukraińskim). 

3)  „Arbeiter  Zeitung".  Wiedeń  (w  jęz.  niemiec). 
4)  „Die  Ęfiicke".  Gdańsk  (w  jęz.  niemieckim). 
5)  „Codzienny  Glos  -Robotniczy".  Detoit  (U.  S.  . 

A.)  (w  jęz.  polskim). 

6)  „Deutscher  V'olksrat".  Gdańsk  (w  jęz.  niem.). 
7)  „Der  Rote  Soldat".  Wiedeń  (w  jęz.  niemiec). 
8j  „Freie  Tribune".  Wiedeń  (w  jęz.  niemieckim). 
9)  „Golos  Rosiji",  Berlin  (w  jęz.  rosyjskim). 

10)  „Golos  Trużenika".  Chicago  (w  jęz.  ukraiń.). 
11)  „Izraelitisches  Wochenblatt  fiir  die  Schweitz". 

Zurych  (w  jęz.  niemieckim). 

12)  „Tzwiestja".  Berlin  (w  jęz.  rosyjskim). 
13)  „Internationale  Jugend".  Berlin  (w  jęz.  nics mieckim). 

14)  „Jiidischą  Morgenpost".  Wiedeń  (w  jęz.  nie* mieckim). 

15)  „Die  Jugend  '.  Monachjum  (w  j^.  niemieck.). 
16)  „Kanadijskij  farmer".  Winnipeg  (w  jęz.  ukr.). 
17)  „Kanadijskij  Ukrainiec",  (w  jęz.  ukraińskim). 
18)  „Kladderadatsch",  (w  jęz.  niemieckim). 
19)  „Komunismus".  Wiedeń  (w  jęz.  niemieckim). 
20)  „Korespondencja  Polska".  „Correśpondencc 

Folonaise".  „Polnische  Korrespondenz".  Wie* 
deń  (w  jęz.  francuskim  i  niemieckim). 

21)  „Krasnyj  Nabat".  Berlin  (w  jęz.  rosyjskim). 
22)  „Lubow".  Mayfield  (U.  S.  A.)  (w  jęz.  ukraiń.). 
23)  „Mołot".  New  ̂ York  (w  jęz.  ukraińskim). 
24)  „Na  Perelomi".  Wiedeń  (w  jęz.  ukraińskim).  * 
25)  „Narodna  Wola".  Scranton  (U.  S.  A.)  (w  jęz. ukraińskim). 

26)  „Narodne  Słowo".  Pittsburg  (w  jęz.  ukraińsk.).  , 
27)  „Nowa  Doba".  Wiedeń  (w  jęz.  ukraińskim). 
28)  „Nowaja  Ruskaja  Żyźń".  Helsinfors  (w  jęz. rosyjskim). 

29)  „Obszczcjc  Dicio".  Paryż  (w  jęz.  rosyjskim). 
30)  „Osa".  Chicago  (w  jęz.  ukraińskim). 
31)  „Ostschlesier".  Cieszyn  (w  jęz.  niemiecki^). 
32)  „Le  Populaire".  Paryż  (w  jęz.  francuskim). 
33)  „Prawda".  Olyphant  (Kanada)  (w  jęz.  ukr.). 
34)  „Prikarpatskaja  Ruś".  Jonkers  (w  jęz.  ukr.). 
35)  „Ranna  Zoria".  Chicago  (w  jęz.  ukraińskim). 
36)  „Robotniczeski  Wiestnik".  Sófja. 
37)  „Robitnik".  NcWsYork  (w  jęz.  ukraińskim). 
38)  „Die  Rote  Fahne".  Wiedeń  (w  jęz.  niemiec). 
.39)  „Russische  Korrespondenz".  Wiedeń  (w.  jęz. niemieckim). 

40)  „Ruskaja  Ziemia".  Praga  (w  jęz.  rosy^fekim). 
41)  „Russkij  Naród".  Winnipe^g  (w  jęz.  ukraińsk.). 
42)  „Ruskoje  Dzieło".  Praga  (w  jęz.  rosyjskim). 
43)  „Ruskoje  Słowo".   Praga  (w  jęz.  rosyjskim). 
44)  „Siczowi  Wisty".  New* York  (w  jęz.  ukraiń.). 
45)  „Silesia".  Morawska  Ostrawa  (w  jęz.  niem.'). 
46)  „Simpicissimus".  Monachjum  (w  jęz.  niem.). 
47)  „Sławiańskaja  Zaria".  Praga  (w  jęz.  rosyjsk.). 
48)  „Sóviet  Russia".  New  sYork. 
49)  „Swoboda".  Jersey  City  U.  S.  A.  (w  jęz.  ukr  ). 
50)  „Ślązak".  Morawska  Ostrawa  (w  jęz.  polskim). 
51)  „.Świt".  Wiedeń  (w  jęz.  polskim). 
52)  „Teschner  Yolksbote".  Morawska  Ostrawa 

(w  jęz.  niemieckim). 

53)  „lykraina".  Chicago  (w  jęz.  ukraińskim). 
54)  „Ukraińska  Gazeta".  New  York  (w  jęz.  ulcr.). 
55)  „Ukraiński  Gołos".  Winnipeg  (w  jęz.  ukr.). 
56)  „Ukraiński  Robotniczi  Wisti".  Winnipeg 

(w  jęz.  ukraińskini). 

57)  „Ukraiński  Szczodenni  Wisti".  New  York 

(w  jęz.  ukraińskim).  ■ 
58)  „Ukraiński  Prapor".  Wiedeń  (w  jęz.  ukraiń.). 
59)  „Ulk".  Berlin  (w  jęz.  niemieckim). 
60)  „Umanita  Nowa".  Medjołan  (w  jęz.  włoskim). 
61)  „La  Vie  Ouvriere".  Paryż  (w  jęz.  francuskim). 
62)  „Die  Weltrewolution".  Berlin  (w  jęz.  niem.). 

Inne  druki: 

1)  llustrowanyj  Narodnyj  Kalendar  „Ukrainskho 

Ilołosu"  na  perestupnyj  rik  1920.  Winnipeg. 
(Kanada). 

2)  „Krasny  Józef":  Na  dwulecie  Sowieckiej  Ro* 
sji.  V/iedeń,  wyd,  ,, Świtu"  Nr.  2. 

3)  „Kriwawa  PCnycha",  czastyna  I.  Matei-jały 
dla  polskiej  inwazji  na  ukraiński  żenili  wschi* 
dnij  IlaJyczyni.  1918/19  roku.  Wiedeń. 

4)  Lenin.  Życiorys.  Wiedeń,  wyd.  „Świtu"  Nr.  2. 
5)  Literaturno — Naukowij  Zbirnik.  New  York. 

6)  Marclilewski  j.  B.  (Dr.:  „Komuniści  a  wiej-= 
ski  łud  roboczy".  Wiedeń,  wyd.  „Świt". 

7)  Megas  Borys:  ,,Tragedja  Gaiyckoj  Ukrainy". 
Tocznys  opys  polskich  zwierstw  w  wschidnij 
Hałyczyni.  Winnipeg.  (Kanada). 

8)  Orlicz  Witold:  „Państwo  proletarjatu",  Wie* 
deń.  Wyd.  „Świtu"  Nr.  3. 

9)  Piddubnyj  H.:  „Rozbijte  kajdany'"  Wiedeń. Wyd.  Komunistycznej  Partji  Galicji  Wschód. 

10)  „Rosta".  Rosyjska  ajencja  telegraficzna  (boi* 
szewicka).  Komunikaty.  Wiedeń. 

11)  „Rozmowa  iMacieja  z  Jędrzejem".  Wiedeń. 
Wyd.  Centr.  Komitetu  Komunistycznego  Par* 
tji  Robotniczej  Polski. 
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12)  Ukraińska  Spółka  Wydawnicza.  Winnipeg 
(Kanada).  Wydawnictwa. 

13)  „W  walce  o  ziemię,  wolność  i  chleb".  Wiedeń. 
Wyd.  Centr.  Komitetu  Partji  Rob.  Polskiej. 

Warszawa,  d.  7  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

( — )  Dzierzgowski. 

Pożyczki  państwowe. 

67. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Wobec  licznych  zapytań  stron  interesowanych,  Pre- 
zydjum  Ministerstwa  Skarbu  zawiadainia,  że  obligacje 
na  pożyczkę  dolarową  amerykańską  di:ukowarie  są  w 
Arneryce  i  będą  wydawane  w  Ameryce  posiadaczom 
świadectw  tymczasow)'ch  w  miesiącu  marcu  r.  b. 

Co  się  tyczy  tymczasowych  świadectw,  znajdują- 
cych się  w  kraju,  i  ich  wymiany,  to  Ministerstwo  Skarbu 

podało  do  powszechnej  wiadomości  komunikatem  przez 

PAT.  (,.Mon.  Pol."  Nr.  231  z  ll.X  20  r.),  że 
posiadacze  świadectw  tymczasowych  winni  je  reje- 

strować w  Departamencie  Kredytowym  Ministerstwa 

Skarbu,  który  we  właściwym  czasie,  po  otrzymaniu  obli- 
gaqi  z  Ameiyki,  będzie  je  zamieniać  na  ostateczne  obli- 

gacje. Departament  Kredytowy  w  dalszym  ciągu  co- 
dziennie rejestruje  wspomniane  świadectwa  tymczasowe, 

a  bieżący  kupon  od  tych  świadectw  wypłacany  jest  we 

wszystkich  oddziałach  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożycz- 

kowej werliug  kursu  dnia  pi-zedstawienia  kuponu. 

(Monitor  Polski  Nr.  23  -    1921  r.). 

68. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Urząd  Pożyczek  Państwowych  wyjaśnia,  że  zakaz 
lombardowania  części  długoterminowej  pożyczki  Odro- 

dzenia, opłaconej  obligacjami  austrjackich  pożyczek  wo- 
jennych, dotyczy  wyłącznie  u^danych  świadectw  tymcza- 

sowycli.  Z  cliwilą  zamiany  świadectw  tymczasowych  tej 
pożyczki  na  obligacje  zakaz  wyżej  powołany  upada  i 
obligacje  są  lombardowane  do  wysokości  80%  sumy  no- 

minalnej, bez  względu  na  to,  jaka  część  z  tej  sumy  zo- 
stała opłacona  obligacjami  austrjackich  pożyczek  wojen- 

nych. 

Umieszczanie  cdpowiednicli  adjiotacji*  na  obliga- 
cjach, częściowo  opłaconych  Obligacjami  austrjackich  po- 
życzek wojennych,  jest  konieczne  ze  względu  na  to,  by 

jedna  i  ta  sama  obligacja  nie  mogła  być  kilkakrotnie 
przedstawiona  przy  wpłatacłi,  uskutecznianych  austrjac- 
kiemi  pożyczkami  wojennemi.  Adnotacje  takie  jednakże 
żadnego  wpływu  na  ograniczenie  wysokości  udzielanych 
pod  zastaw  pożyczek  nie  mają. 

(Monitor  Polski  Nr.  26  —  1921  r.). 

Sprawy  budżetowe. 

69. 
ZARZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  przedmiocie  ustalenia  kompetencji  Komisji  Oszczfd 
nościowej  do  Spraw  Wojskowych  przy  Mintsterstwi( 

Skarba. 

Komisji  do  spraw  Oszczędności  Państwowyd 
działającej  przy  Ministerstwie  Skarbu  powierzam  spe 
cjalnie  sprawy  oszczędności  wojskowych.  Komisji 
działać  będzie  odtąd  pod  nazwą  Komisji  do  spraA^ 
Oszczędkiości  Wojskowych  przy  Departamencie  Budże 

towym.  W  skład  Komisji  wchodzą  Dele'gaci  mianowa 
ni  przez-  Ministra  Skarbu  na  zasadzie  Rozporządzenij 
Rady  Ministrów  z  dn.  29  sierpnia  1920  r.  do  Minister 
stwa  Spraw  Wojskowych,  Naczelnego  Dowództwj 
i  organów  im  podległydi. 

Do  zakiesu  działania  Komisji  do  spraw  oszczfd 
uości  Wojskowych  należeć  będzie: 

a)  prowadzenie  kontroli  hnansowol-gospodarcze 
agend  Ministerstwa  Spraw  Wojskowych  i  Naczelneg< IDowództwa, 

b)  opinjowanie  w  porozumieniu  z  Wydziałem  Woj 
skowym  Departamentu  Budżetowego  wszelkich  pro 
jektów  gospodarczych  i  finansowych  Ministerstwi' 
Spraw  Wojskowych  i  Naczelnego  Dowództwa,  ora; 

un]ów  i  kontiaktów  zawiei"anych  przez  te  organy, 
c)  rozpatrywanie  wspólnie  z  Wydziałem  Wojskd 

wyni  Departamentu  Budżetowego  wojskowydi  prze 
dłożeń  budżetowycłi. 

Wniosld  i  opinje  Komisji  przedlstawiane  będą  prze. 
Prezesa  Komisji  do  spraw  Oszczędncici  Wojskowycł 
Dyrektorowi  Depaiiamentu  Budżetov/egO'  do  uzgodnię 
ni  a. 

Wszelkie  sprawy  wychodzące  z  Wydziału  Wojsko 
wego  Departamentu  Budżetowego  będą  przedkładam 
Komisji,  poczem  z  jej  opinją  otrzymuje   je  Dyrekto 

.    Departamentu  Budżetowego  dio  aprobaty. 
W  razie ,  rozbieżności  zdań  pomiędzy  Prezesen 

Komisji  i  Dyrelrtorem  Departamentu  Budżetowego,  od 
nośna  sprawa  będzie  przedstawiana  do  ostateczne 
decyzji  Ministrowi  Skarbu  względnie  właściwemu i 
Wice-Ministrowi. 

Warszawa,  dn.  22  stycznia  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

Q  ( — )  Steczkowski. 

Przepisy  rachunhowe  i  kasowe. 
70. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Slcarbu  okólnikiem  z  dnia  30  wrze- 
śnia 1920  r.  za  Nr.  49999'6528  zawiadomiło  wszystkie 

władze  naczelne,  że  w  porozumieniu  z  Najwyższą 
Izbą  Kontroli  Państwa  zmieniło  §  58  tymczasowycij 

przepisów  o  sposobie  pobierania  przychodów  i  doko= 
nywania  wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwo= 
we  (Dzień.  Urzęd.  Ministerstwa  Skarbu  z  r.  1920, 
Nr.  3,  poz.  1G7),  w  tym  sensie,  że  wydatki,  czynione 
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na  rachunek  otrzymanego  zaliczenia,  powinny  być 
iwprawiedliwiane  oryginalnemi  kwitami  osób  lub 
iłrm,  którym  wypłaty  uskuteczniono. 

Do  usprawiedliwienia  drobnych  wydatków, 

saczegółowo  podanych  w  "jednem  sprawozdaniu,  a 
Bie  dosięgających  łącznie  trzystu  (300)  marek  pol., 
ł«cz  nie  przewyższających  każdy  z  osobna  stu  (100) 
Baarek,  wystarcza  poświadczenie  naczelnika  urzędu 
•  ich  istotnem  dokonaniu. 

(Monitor  Polski  Nr.  20  —  1921  r.). 

Sprawy  walutowe. 

71. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  15  stycznia  1921  r. 

w  pizedmiocie  sprzedaży  wywożonych  towarów  za  wa- 
lutę polską  i  zagraniczna. 

Na  podstawie  art.  15,  17  i  23  ustawy  o  obrocie  to- 
warowym z  zagranicą  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1920  r.  Nr.  79, 

foz.  527)  po  zasięgnięciu  opinji  Głównego  Urzędu 
Przywozu  i  Wywozu,  zarządzam,  co  następuje: 

§  1. ,  Eksporterom  pozostawia  się  wolność  sprzedawania 

J  wywożonych  towarowy  za  walutę  polską  lub  zagra- .1  aiczna. 

§2. O  ile  zaplata  za  wywieziony  zagra|||cę  towar  do 
kcnana  zostanie  w  v/alucie  zagranicznej,  sumy,  stąd 

uzyskane  powinny  być  w  terminie  oznaczonym  w  za- 
świadczeniu na  prawo  wywozu  postawione  do  dy.^^o- 

j  :»yqi  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  lub  jednego 

Ł!  z  banków  dcA-izowych. 

§  3. 
W  poszczególnych  wypadkach  Ministerstwo  Skarbu 

'  może.  żądać  sprzedaży  danej  partji  towarów  za  pewną 
określoną  walutę,  jakoteż  żądać,  by  sumy  w  walucie  za- 

granicznej uzyskane  z  takiej  sprzedaży  były  postawione 
?  do  dyspozycji  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej. 

O  podobnych  decyzjach  należy  zawiadamiać  ekspor- 
terów jednocześnie  z  wydaniem  im  pozwolenia  wywo- 

2owego. 

§  4. 
Niniejsze  rozporządzenie  uzyskuje  moc  obowiązują- 

cą z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  R.  P.;  nie 

dotyczy  jednak  tranzakqi,  na  które  pozwolenia  wywo- 

zowe udzielono  przed~ogłcszeniem  niniejszego  rozpo- 
rządzenia, oraz  warunków,  na  jakich  pozwolenia  te  zo- 

I  słały  wydane. 
Minister  Skarbu:  •  ■ 

(— )  Steczkowski. 
(Dz.  Ust.  Nr.  12  z  dn.  l/II  —  1921  r.,  poz.  67). 

72. 

I  Okólnik  Nr.  1512/21/D.  Kr. 

!'■  Do  Głównego  Urzędu  Kasowego,  Dyrekcji  Skarbu 
we  Lwowie  i  w  Cieszynie,  Ministerstw:  Kolei  Żes 
laznych,  Poczt  i  Telegrafów,  Sprawiedliwości,  Spraw 
Wojskowych,  Spraw  Wewnętrznych  oraz  b.  Dzielnis 

cy  Pruskiej  (Departament  Skarbu). 

Nawiązując  do  swego  okólnika  z  dnia  18  listopa* 
L  da  1920  r.  Nr.  69737/20  w  sprawie  wyoniany  zniszs 

czonych  i  zatrzymywania  fałszywych  biletów  Pols 
skiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  („Monitor  Polski" 
Nr.  292  z  roku  1920  i  „Dz.  Urzęd.  Ministerstwa  Skar* 

bu",  z  1920  r.,  Nr.  44 — 45,  poz.  628),  Ministerstwo 
Skarbu  prostuje  niniejszem  treść  ustępu  przedostat* 
niego  §  4?go  powołanego  okólnika,  nadając  temu 
ustępowi  brzmienie  następujące: 

„Jeden  egzemplarz  protokółu  należy  wydać  oso« 
bic,  której  bilet  zatrzymano,  jeden  egzemplarz  pozo* 
stawić  w  aktach  i  dwa  egzemplarze  wraz  z  zatrzy* 
manym  biletem  odesłać  do  najbliższego  Oddziału 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczl-cowej". 
Uprasza  się  o  podanie  powyższego  sprostov/a« 

nia  podległym  jednostkom  kasowym  do  wiadomości 
i  stosowania. 

Warszawa,  dnia  21  stydlnia  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w^.  ('-)  Manteuffel. 

73. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBu/ 

W  ostatnich  dniach  obiegła  prasę  wiadomość  o  od- 
kryciu w  niektórych  bankach  warszawskich  i  icli  od- 

działach gdańskich  nadużyć  w  handlu  walutami  i  dewi- zami. 

Wobec  tych  pogłosek  stwiei-dzić  należy,  że  Mini- 
sterstwo Skarbu  przeprowadziło  w  ubiegłym  miesiącu 

rewizję  w  kilku  instytucjach  finansowych  Warszawy  i 
Gdańska  i  że  ta  rewizja  ujawniła  istotnie  w  kilku  wy- 

padkach obejście  obowiązujących  w  tej  dziedzinie  prze- 

kąsów. 
Protokół  z  czynności  rewizyjnej  został  przed  dwo- 
ma dniami  przedłożony  Ministrowi  Skarbu  do  decyzji, 

która  oczywiście  wypadnie  tak,  jak  tego  interes  publicz- 
ny wymaga,  i  która  podana  zostanie  do  wiadomości 

ogółu. 
Dodać  należy,  że  jest  w  przygotowaniu  projekt 

ustawy,  umożliwiającej  właściwym  Władzom  państwo- 
wym użycie  ostrych  i  szybkich  represji  przeciw  nielegal- 
nemu wywozowi  naszej  waluty  w  jakiejkolwiek  bądź 

formie. 

(Monitor  Polski  Nr.  27       1921  r.). 

74.  • KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  zawiadamia,  że 
bilety  jej  tysiącmarkowe  z  datą  17  maja  1919  r.  i  podpi- 

sami Dyrektorów  E.  Adama  i  J.  Zarzyckiego  oraz  Skarb- 
nika Głównego  M.  Karpusa  na  białym  papierze,  z  ni- 
kłym wodnym  znakiem  w  formie  orłów  polskich,  są  nu- 

merowane obecnie  cyframi  nieco  v/iększemi  z  gwiazdką* 
z  prawej  strony  numeru,  serje  zaś  zaczynają  się  literą 

Z,  np.  ZA,  ZB  i  i  d. 
(Monitor  Polski  Nr.  26  —  1921  r.). 

f 
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75. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Do  wiadomości  Wydziału  Wykonawczego  Główne- 
go Komitetu  Popierania  Skarbu  Narodowego  doszło,  że 

w  posiadaniu  wielu  osób,  organizacji,  zarządów  miast, 
i  t.  p.  znajdują  się  znaczne  ilości  monet  srebrnych  i  zło- 
iych,  przedmiotów  drogocennych  i  różnego  rodzaju  ofiar, 
zebranych  na  Skarb  Narodowy,  przed  zorganizowaniem 
się  Głównego  Komitetu  Popierania  Skarbu  Narodowego. 

Od  tych  osób  i  organizacji  nadchodzą  listy,  a  w  pi- 
smach pojawiają  się  notatki,  świadczące,  że  te  osoby 

i  organizacje  nie  wiedzą,  gdzie  należy  składać  i  komu 
iloręczać  już  zebrane  ofiary,  jak  również  przez  kogo  po- 

wyższa akcja  jest  kierowaną.  W  tym  celu  Wydział  Wy- 
konawczy Głównego  Komitetu  Popierania  Skarbu  Naro- 

dowego podaje  do  powszechnej  wiadomości: 
1)  W  Warszawie  przy  Mmisterstwie  Slcarbu,  ul. 

Rymarska  5,  istnieje  Główny  Komitet  Popierania  Skarbu 
Narodowego,  a  przy  Izbie  Skarbowej  w  Warszawie, 
Rymarska  1,  Warszawski  Wojewódzki  Komitet  Popiera- 

nia Skaibu  Narodowego,  tudzież  Podkomitet  fachowy 
pTzy  Głównym  Urzędzie  Probierczjm,  Przejazd  II,  a  we 
wszystkich  miastach  Wojewódzkich  przy  Izbach  Skarbo- 

wych istnieją  takież  Komitety,  mianowicie:  w  Poznaniu, 
Toruniu,  Krakov^ie,  Lwowie,  Lublinie,  Kielcach,  Łodzi 
i  Białymstoku. 

Należy  więc  zwracać  się  wprost  do  Prezesów  Izb 
Skarbowych,  którzy  obowiązani  są  wskazać  punkty,  w 
których  ofiary  składać  należy. 

(Monitor  Polski  Nr.  23  —  1921  r.). 

76. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 
POLSKIEJ   KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  10-go  stycznia  1921  r. 
Dnia   31 -go   grudnia    1920  r. 

obieg  wynosi  l^k.  49,361.485.439.50 
Od  dnia  3]/XIl,do  10/1  1921  r. 

wypuszczono  ....  .  „  1.173.214.463. — 
Do  dnia  10-go  stycznia  1921  r. 

puszczono  w  obieg  ogółem  Mit.  50.534.699.902.50 

W  tern  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 
ca 1920  r.  (Dziennik  l  staw 

Nr.  31  poz.  179)   .    ...    .  Mk.  3.221.592,252.05 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  ( — )  Bigo. 

Główny  Skarbnik: 

( — )  Marjon  Korpus. 

77. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ   KRAJOWEJ    KASY  POŻYCZKOWEJ 

dnia  20-go  stycznia  1921  r. 

Dnia  10-go  stycznia  1921  r. 
obieg  wynosił  Mk.  50.534,699.902.50 

Od  dnia  10  do  20  b.  m.  wy- 
puszczono  „  1,770,500.264^0 

Do  dnia  20-go  stycznia  1921  r. 

puszczono  w  obieg  ogółem  Mk.  52.305.200.167.— 

W  tern  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26/3—920  r. 
(Dziennik   Ustaw  31 
poz.  179)   Mk.  3,764.275.535.16 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  ( — )  Bigo. 

Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

Marjan  Korpus. 

78. 

Kursy  walut  zagranicznych. 

Styczeń  —  1921  r. 

17 
t 

18 19 

20 

21 

poniedziałek 
wtorek środo 

czwartek 

piątek 
895—760 895-760 895—760 895-760 950—820 
680—630 680—630 680—630 680-630 720—650 

55.50-52.50 
61.50—58 58.50—55 
64.75—61 141.50—128 141.50—128 141.50—128 141.50—128 142—128 3390—31.0 3390—3190 3600-3300 

1350—1250 1350—1250 1350—1250 1350—1250 
1550—1390 138—126 132—124 122—114 122—114 
130—120 11.65—10.50 11.65—10.50 

12.50—11 193—172 193—179 193—179 193—179 
204—185 

159—149 159—149 159—149 159  —  149 178—166 
155—145 155-145 155—145 155  -  145 

173—161 13.25—12 13.25—12 13.25—12 13.25—12 
13—11.50 

31—29 
31  29 31—29 31—29 

34-31 25—22 
25—22 25—22 25—22 

27—24 298—274 
298—274 298—274 

298—274 315—290 

.Vy  a  ]  u  t  y D  n  i 

22 

sobota 

Dolary  Stanów  Zjedn. 
„  Kanadyjskie 

Franki  franc. 
.  belgijskie 
»     szwajcarskie  . 

Funty  szterlingi. 
Marki  niemieckie 
Korony  austrjackie  . 
„  czesko-słowackie 
„  szwedzkie 
„  duńskie 
„  norweskie 

Lei  rumuńskie 
Liry  włoskie 
Marki  fińskie 
Floreny  holenderskie 

950— 82« 
720— 65» 

62.25—59 65.50—61.5 149—138 

3600—3300 
1^50—1398 
130—120 

12.50—11 204— 18i 
185— 17« 
182-169 13—11. 

34.50— 31 .5t 
28—25 

315— 29» 
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Styczeń  —  1921  r. 

24 25 

26 

27 

28 

29 Waluty u  n  l 
  — 

poniedziałek 
wtorek środa czwartek 

piątek 

sobota 

non  ''on 
«40  815 

fi75  «.'ł5 
figo  670 700 — 600 665—635 640—620 550—520 500—480 

fil  'io  60 60 — 58 60  50 — 59  50 51  49 50 — 4§ 
UJ— u  J 65  61 

J  *fU~"    J  oo ■J45  -j47 

3450  —3360 

9450  -  2'^'50 
2500 — 240t 

1500 — 1390 14  5Q  14 
1150  11 12.50 — 12 134 — 126 133 — 129 1.30—1.29 

„      czesko-słowackie . 12«— 11 
11  10.50 

194—180 194-188 — — 

172—160 170—165 109—105 
— 

I  /O- — JOO i  /  0 —  J  u  / 

12—11 
12-11.50 

9.25—8.75 
Liry  włoskie 33—31 30.50—29.50 

26-25 27—26 26—25 22—21 

Floreny  holenderskie 299—280 295—286 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

79. 

OKÓLNIK. 

Doszło  do  wiadomości  Ministerstwa  Skarbu,  że 
.spółki  akcyjne  ogłaszają  subskrypcję  na  emisję  akcji 
przed  uzyskaniem  zezwolenia  rzędowego  na  emisję  i 

ogłoszeniem  tego  zezwolenia  w  „Monitorze  Polskim", 
a  w  pewnych  wypadkach  także  nawet  przed  powzięciem 
odnośnej  uchwały  o  podwyższeniu  kapitału  zakładowe- 

go przez  walne  zgromadzenie  akcjonarjuszów. 

Ponieważ  postępowania  takie  jest  sprzeczne  z  Usta- 
wę z  dnia  29  kwietnia  1919  r.  (Dz.  Ust.  z  r.  1919  Nr.  39 

poz.  282),  Ministerstwo  Skarbu  podaje  niniejszem  do  wia- 
domości, że  podania  o  podwyższeniu  kapitału  zakłado- 

wego spółek  akcyjnych,  ogłaszających  £ubskrypqę  na 
akcje  nowej  emisji,  lub  przyjmujących  wpłatę  na  takie 
•keje  przed  uzyskaniem  zatwierdzenia  rządowego  i 

ogłoszeniem  go  w  „Monitorze  Polskim"  będą  w  Mini- 
steistwie  Skarbu  załatwiane  odmownie. 

Warszawa,  dm.  19  stycznia  1920  r. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Monitor  Polski  Nr.  20  —  1921  r.). 

Sprawy  spółdzielcze. 

80. 

SPROSTOWANIE. 

W  ustawie  o  spółdzielniacli,  umieszczoaej 

w  Nr.  1  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  1921  r.,  wkradły 
się  następujące  błędy  drukarskie: 

1)  w  art.  8,  ustęp  2,  cały  wiersz  3  zamiast  „stro« 

wego,  formy  ogłoszeń,  sposobu  prowadzenia",  po* 
winno  być.  „strowane  i  ogłoszone,  nie  mają  znaczę; 

nia  prawnego'. 
2)  w  art.  12,  ustęp  2,  wiersz  pierwszy  zamiast: 

„w  tym  wypadku",  powinno  być  „w  tym  przypadku* . 

3)  w  art.  39,  ustęp  1,  wierszoó,  zamiast  „zasiągać", 
powinno  być  „zaciągać". 

4)  w  art.  45,  ustęp  4,  wiersz  3,  zamiast  „za  rzĄ- 

dzoną",  powinno  być  „za  zrządzoną". 

5)  w  art.  51,  ustęp  4,  wiersz  2,  zamiast  „i  statut'', 
powmno  byc  „i  statutu". 

6)  w  art.  66,  ustęp  2,  wiersz  1,  po  wyrazie  „ta= 

kie",  opuszczono  wyraz  „nadto". 
7)  w  art.  86,  ustęp  1,  wiersz  5,  zamiast  „do  któs 

rcgo",  powinno  być  „na  którego". 
8)  w  art.  i  13,  ustęp  1,  wiersz  1,  przed  w>Tazem 

„grzywny",  opuszczono  wyraz  „karze".. 
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Przepisy  o  stosunkach  han- 

dlowych z  zagranicą. 

SI. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Przemysłu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu,  Mis 
nistra  Sprawiedliwości,  Ministra  Kolei  Żelaznych, 
Ministra  Poczt  i  Telegrafów  oraz  Ministra  b.  Dzieb 
nicy  Pruskiej  z  dnia  30 .  X  1920  r.  w  przedmiocie 
organizacji  i  przepisów  postępowania  urzędów  oraz 

izb  przywozu  i  wywozu. 

Na  mocy  art.  29  ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r. 
0  obrocie  towarowym  z  zagranicą  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  79  poz.  527),  zarządza  się  w  wykona- 

niu powyższej  ustawy,  co  następuje: 
§  1.  Główny  Urząd  Przywozu  i  Wywozu  jest 

organem  Ministerstwa  Przemyślu  i  Handlu,  powoła:: 
nym  do  ogólnego  kierownictwa  obrotem  towarow\Tn 
z  zagranicą  (art.  2  ustawy). 

W  celu  pravv'idłowego  wykonywania  powierzos 
mych   sobie   czynności.   Główny   Urząd  Przywoził 
1  Wywozu  ma  prawo  żądać  od  wszelkich  instytucji 
państwowych,  urzędÓY/,  interesowanych  w  reguło* 
waniu  obrotu  towarowego,  lub  prowadzących  opera? 
cje  handlowe  z  zagranicą,  udzielania  mu  potrzebs 
nych  danych,  dotyczących  obrotu  towarowego. 

Wyłącza  się  z  kompetencji  Głównego  Urzędu 
Przywozu  i  Wywozu  obrót  towarami,  stanowiący  ta* 
jemnicę  państwową.  Spis  tych  towarów  ustalą 
w  drodze  rozporządzenia  Ministrowie  Przemysłu 
i  Handlu  oraz  Skarbu,  po  porozumieniu  się  z  innymi 
interesowanymi  Ministrami. 

Tym  samym  sposobem  ustali  się'  spis  tych  zaku; 
pów  rządov/ych,  na  które  pozwolenia  przywozu  wy* 
dawać  należy  bez  merytorycznego  rozpatrywania 
zgłoszeń  (art.  1  ust.  2  ustawy). 

Obrót  towarov/y,  wynikający  z  umów  wyrów? 
na.wczych,  zawartych  przez  Rząd  Rzplitej  z  innemi 
państwami,  reguluje  Ministerstwo  Przemysłu  i  Hans 
diu  (sekcja  liandlowa),  właściwe  zaś  zaświadczenia 
wydawać  będzie  Okręgov/y  Urząd  Przywozu  i  Wy= 
wozu  w  Warszawie  lub  też  upoważnione  przez  Głów? 
ny  Urząd  inne  okręgowe  urzędy  przywozu  i  wy? 
wozu. 

Do  czasu  powstania  właściwej  izby  przywozu 
i  wywozu,  obrót  kompensacyjny  zagranicznych  sus 
rowców  włókienniczych  i  krajowyxh  wyrobów  włós 
kienniczych  regulować  będzie  Ministerstwo  Przemy* 
siu  i  Handlu  (sekcja  przemysłowa),  zaświadczenia 
zaś  wydawać  będzie  Okręgowy  Urząd  Przywozu 
i  Wywożu  w  Warszawie. 

§  2.  Organami  Głównego  Urzędu  Przywozu 
i  Wywozu  są: 

1)  ogólne  zebranie  Głównego  Urzędu, 
2)  zmniejszony  komplet  Głównego  Urzędu, 
3)  Przewodniczący  Głównego  Urzędu. 

Ogólne  zebranie. 

§  3.  W  skład  ogólnego  zebrania  Głównego  Urzę* 
du  Przywozu  i  Wywozu  wchodzą  (art.  3  ustawy): 

I.  Przewodniczący  Głównego  Urzędu  Przywos 
zu  i  Wywozu, 

II.  Przedstawiciele  Ministerstw: 
Przemysłu  i  Handlu  w  liczbie  2, 
Skarbu  w  liczbie  2, 
Rolnictwa  i  Dóbr  Państw,  w  liczbie  1, 
Aprowizacji  w  liczbie  1, 
Kolei  Żelaznych  w  liczbie  1. 

III.  Przedstawiciele    następujących  stowarzyss 
szeń  i  organizacji  społeczno?  gospodarczych: 

a)  zrzeszenia  ogólno  ?  państwowe: 
1.  Centralny  Związek  Polskiego  Przemyśla, 

Górnictwa,  Handlu  i  Finansów  w  Warszawie 
w  liczbie  5, 

2.  Związek  Banków  w  Polsce  w  Warszawie 
w  liczbie  2, 

3.  Zrzeszenie  właścicieli  lasów  w  Warszawie 
w  liczbie  1, 

4.  Rada  Zjazdu  Przemysłowców  Górniczych 
w  Warszawie  w  liczbie  1, 

5. *  Naczelny  Wydział  Centralnych  Organizacji 
Rolniczych  w  liczbie  5, 

6.  Centralne  Towarzystwo  Rzemieślnicze  w  War= 
szawie  w  liczbie  3, 

7.  Towarzystwo  Aprowizacji  Miast  Polskich: 
i  Ziem  Wschodnich  v/  Warszawie  w  liczbie  3, 

b)  zrzeszenia  czynne  na  obszarze  b.  Dzielnicy Pruskiej : 

1.  Izba  Handlowa  i  Przemysłowa  w  Poznaniu 
w  liczbie  1, 

2.  Spółka  Związku  Fabrykantów  w  Poznaniu 
w  liczbie  1, 

3.  Towarzystwo  Gospodarcze  w  Poznaniu  w  \icee 
bie  1. 

c)  zrzeszenia  czynne  na  obszarze  b.  zaboru 
austrjackiego: 

1.  Izba  Handlowa  i  Przemysłowa  w  Krakowie 
w  liczbie  1, 

2.  Izba  Handlowa  i  Przemysłowa  we  Lwowie 
3.  Izba  Handlowa  i  Przemysłowa  w  Bielsku 

w  liczbie  1, 

4.  Centralny  Związek  Małopolskiego  Przemysł* 
Fabrycznego  w  liczbie  1, 

5.  Małopolskie  Towarzystwo  Rolnicze  w  Krako? 
wie  w  liczbie  1, 

6.  Towarzystwo  Gospodarcze  we  Lwovde  wliczs bie  1, 

7.  Towarzystwo  Aprov/izacji  Miast  w  Krakowie 

d)  zrzeszenia  czynne  na  obszarze  b.  zaboru 
rosyjskiego: 

1.  Towarzystwo  Przemysłowców  Królestwa  Pc4» 
skiego  w  liczbie  2, 

2.  Towarzystwo  Przemysłowców  Zagłębia  Dą? 
browskiego  w  Warszavvie  w  liczbie  1, 

3.  Stowarzyszenie  Kupców  Polskich  w  Warsza* 
wie  w  liczbie  2, 

4.  Urząd  Starszych  Zgromadzenia  Kupców 
w  Warszawie  w  liczbie  1, 

5.  Komitet  Giełdowy  Warszawski  w  liczbie  1, 
6.  Kooperacja  Rolna  w  Warszawie  w  liczbie  2, 
7.  Centralne  Towarzystwo  Rolnicze  w  Warsza* 

wie  w  liczbie  2. 

IV.  Dyrektorzy  wszystkich  olcręgowych  urzę? 
dów  przywozu  i  wywozu  oraz  przedstawiciele  izb 

•  przywozu  i  wywozu,  w  liczbie,  którą  każdorazowa 
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określi  rozporządzenie  o  powołaniu  właściwej  izby 
do  życia. 

V.  Wszyscy  komisarze  rządowi  przy  izbach 
przywozu  i  wywozu. 

Z  głosem  doradczym  mogą  brać  udział  w  ogól* 
nym  zebraniu  rzeczoznawcy,  zapraszani  przez  Prze* 
wodniczącego  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wy« 
wozu,  oraz  z  jego  polecenia  urzędnicy  tego  Urzędu. 

Każde  z  wymienionych  w  ust.  III  zrzeszeń,  bez 
\  względu  na  liczbę  przedstawicieli,  rozporządza  tylko 
jednym  głosem,  (art.  3  p.  3  ustawy). 

iMinister  Przemysłu  i  Handlu  może  zmienić  po* 
wyższy  spis  przedstawicieli  w  drodze  rozporządzenia. 

§  4.  Ogólne  zebrania  Głównego  Urzędu  Przy* 
wozu  i  Wywozu  zwołuje  Przewodniczący  Głównego 
Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  przynajmniej  raz  na 
trzy  miesiące. 

Nadto,  z  polecenia  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

lub  na  skutek  uchwały*  zmniejszonego  kompletu 
Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  Przewodni* 
czący  tego  Urzędu  obowiązany  jest  zwołać  w  naj* 
krótszym  terminie  jego  Ogólne  Zebranie. 

§  5.  Do  kompetencji  Ogólnego  Zebrania  Głów* 
nego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  należą  następują* 
ce  sprawy: 

1.  Składanie  wniosków  Ministrowi  Przemysłu 
i  Handlu,  dotyczących  wykazów  towarów, 
w  myśl  art.  13  ustawy  o  obrocie  towarowym 
z  zagranicą,  oraz  rozpatrywanie  zmian,  wpro* 
wadzonych  do  tych  wykazów  na  zebraniach 
zmniejszonego  kompletu  (§  8  p.  1).  • 

2.  Stawianie  wniosków  , dotyczących: 
a)  walut,  za  które  można  sprzedawać  towa* 

ry  na  wyw'óz  zagranicę  (art.  15  ustawy), 
b)  wysokości  ©płat  i  premji  wywozowych 

(art.  18  i  art.  21  ustawy), 
c)  zwalniania  od  opłat  wywozowych  w  po* 

szczególnych  gałęziach  wytwórczości  (art. 
18  ustawy). 

^    3.  Perjodyczne  normowanie  (art.  10  p.  6  ustawy): 
a)  ryczałtów  najniższego  wywozu  przymu* 

sowego  lub    dozwolonego,  najwyższego 
^       dla  poszczególnych  gałęzi  wytwórczości, 

b)  w  miarę  potrzeby,  ryczałtów  przywozu 
dla  danych  rodzajów  towarów. 

4.  Rozpatrywanie  sprawozdań  statystycznych, 
obejmujących  całokształt  działalności  Głów; 
nego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  oraz 
wszystkich  urzędów  okręgowych,  oraz  izb 
przywozu  i  wywozu.  jf. 

5.  Przedstawianie  wniosków  do  ministerstw 

w  zakresie  ogóln«ej  polityki  przj^woiowo  *  wy* 
wozowej. 

6.  Przcdstav.ianie  Ministrowi  Przemysłu  i  Han* 
dłu  wniosków  prawodawczych,  dotyczących 

Wk_       obrotu  towarowego  z  zagranicą,  oraz  organi* 
B       zacji  i  kompetencji  władz,  kierujących  tym 

obrotem. 

B         Zebranie  zmniejszonego  kompletu. 

mf  §  6.  W'  międzyczasie  od  jednego  ogólnego  ze* grania  do  następnego  zmniejszony  komplet  obejmuje 
pełnię  kompetencji  ogólnego  zebrania  Głwnego  Urzę* 
du  Przywozu  i  Wywozu,  z  tern,  że  decyzje  w  spra* 
NMach  wyszczególnionych  w  §  5  niniejszego  rozporzą* 
dienia  muszą  być  przedłożone  do  zatwierdzenia  na 

najbliższe  ogólne  zebranie  Głównego  Urzędu  Przy* 
wozu  i  Wywozu. 

Ogólne  zebranie  Głównego  Urzędu  Przywozu 
i  Wywozu  może  przekazać  poszczególne  sprawy, 
wchodzące  w  zakres  jego  kompetencji,  do  ostatecz* 
nego  załatwienia  na  zebraniach  zmniejszonego  kom* 

pletu. 
§  7.  Zebrania  zmniejszonego  kompletu  są  zwos 

ływane  przez  Przewodniczącego  Głównego  Urzędu 
Przywozu  i  Wywozu  przynajmniej  raz  na  dwa  ty* 

godnie. W  zmniejszonym  komplecie  uczestniczą  z  glo* 
sem  decydującym: 

1.  Przewodniczący  Głównego  Urzędu  Przywozu 
i  Wywozu, 

2.  na  stałe  desygnowany  przedstawiciel  Depar* 
tamentu  Kredytowego  przy  Ministerstwie 
Skarbu,  lub  jego  zastępca, 

3.  na  stałe  desygnowany  przedstawiciel  sekcji 
handlowej  Ministerstwa  Przemysłu  i  Handlu, 
lub  jego  zastępca, 

4.  na  stałe  desygnowanych  ośmiu  przedstawi* 
cieli,  wybranych  przez  wszystkie  organizacje 
społeczno  *  gospodarcze,  wymienione  w  §  3 
p.  3  niniejszego  rozporządzenia,  a  mianowi* 
cie,  po  jednym  przedstawicielu  od  przemysłu, 
górnictwa,  handlu,  finansów,  rolnictwa,  rze* 
miosł,  od  konsumentów  i  od  organizacji  b. 
dzielnicy  pruskiej, 

5.  dyrektor  Okręgowego  Urzędu  Przywozu  i  Wy* 
wozu  w  Warszawie, 

6.  w  miarę  powstawania  izb  przywozu  i  wywo* 
zu  z  siedzibą  w  Warszawie,  i —  kopiisarze 
przy  tych  izbach,  óraz  ich  przedstawiciele, 
w  liczbie  l*go  od  każdej  izby. 

Przewodniczący    Głównego   Urzędu  Przywozu 
i  Wywozu  może,  stosownie  do  porządku  dziennego 

,  obrad,  zapraszać  do  uczestnictwa  w  zmniejszonym 
komplecie: 

a)  2  głosem  decydującym:  przedstawicieli  Mi= 
nisterstwa  Aprowizacji,  Ministerstwa  Roi* 
nictwa  i  Dóbr  Państwowych,  Minister* 
stwa  Kolei  Żelaznych,  Departamentu  Ceł 
Ministerstwa  Skarbu  i  Sekcji  Przemysło* 
wej  Ministerstwa  Przemysłu  i  Handlu, 

b)  z  głosem  doradczym  przedstawicieli  in* 
nych  Ministerstw  i  rzeczoznawców. 

Wszyscy  członkowie   Głównego  Urzędu  Przy* 
wozu  i  Wywozu,  nie  mający  w  zmniejszonym  kom* 
plecie  głosu  decydującego,  mogą  uczestniczyć  w  ze* 
braniach  tego  kompletu  z  głosem  doradczym. 

Z  polecenia  Przewodniczącego  Głównego  Urzę* 
du  Przywozu  i  Wywozu  w  zebraniach  zmniejszonego 
kompletu  biorą  udział  urzędnicy  Głównego  Urzędu 
Przywozu  i  Wywozfl. 

§  8.  Kompetencji  zebrań  zmniejszonego  kom* 
pletu  podlegają > następujące  sprawy: 

1.  wnioski  do  Ministra  Przemysłu  i  Handlu,  do* 
tyczące  uzupełnień  i  zmian  w  wykazach  to* 
warów  (art.  13  ustawy  i  §  5  p.  1  rozporzą* dzenia); 

2.  zwalnianif;  poszczególnych  partji  towarów  od 
zakazu  przywozu  lub  wywożu  (art.  10  p.  2 
ustawy); 

3.  kontrolowanie,  na  podstawie  danych,  otrzy* 
mywanych  z  niższych  instancji,  tabel  cen,  po= 
niżej  których  nie  woln©  towarów  sprzedawać 
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na  wywóz  oraz  zysku  wywozowego,  jakoteż 
perjodyczne  uzupełnienia  i  zmiany  w  powyż< 
.szych  tabelach  w  celu  uzgodnienia  tych  cen 
we  wszystkich  niższych  instancjach  (art.  11 
p.  1  ustawy  i  §  16  p.  3  rozporządzenia); 

4.  ustalanie  dla  poszczególnych  rodzajów  towa= 
rów  norm  dozwolonej  przewyżki  wagi,  w  stos 
sunku  dp  wagi,  określonej  w  pozwoleniu,  oraz 
uchwalanie  przepisów,  zmierzających  do  za= 
bezpieczenia  interesów  Skarbu  przy  przewyź^ 
kach,  wywożonych  w  zakresie  dozwolonej 
normy  (§  23  rozpór  z.); 

5.  rozstrzyganie  odwołań  na.  decyzje  okręgos 
wych  urzędów  oraz  izb  przywozu  i  wywozu 
i  zażaleń  na  ich  działalność,  rozpatrj^wanie 
sporów,  wynikłych  w  tych  władzach,  tudzief 
rozstrzyganie  sprzeciwów,  zgłaszanych  przez 
komisarzy  rządowych  przy  izbach  przywozu 
i  wywozu  (art.  10  p.p.  7  i  10),  lub  spraw  skie= 
rowanycli  przez  dyrektorów  okręgowych 
urzędom  przywozu  i  wywozu  i  ustalanie  za' 
sad  do  rozstrzygania  tych  spraw  przez  Prze= 
wodniczącego  w  wypadkach  niecierpiących 
zwłoki. 

Frzy  rozstrzyganiu  spraw,  wymienionych 
w  niniejszym  punkcie,  nie  mają  prawa  głosu 
decydującego  przedstawiciele  interesowanych 
izb  przywozu  i  wywozu,  oraz  komisarze  rząs 
dowi  przy  tych  izbach.  Przepis  niniejszy  dos 
tyczy  również  dyrektora  okręgowego  Urzędu 
przywozu  i  wywozu  w  Warszawie; 

6.  ustalanie  jednolitego  sposobu  postępowania 
oicręgowych  urzęflów  i  izb  przywozu  i  wywos 
zu  przy  dokonywaniu  czynności,  wchodzą* 
cych  w  zakres  ieh  działania,  oraz  wysokości 
opłat  manipulacyjnych,  pobieranych  przez  te 
władze  przy  wydawaniu  pozwoleń  na  wywóz 
lub  przywóz  (art.  10  p.  8  ustawy)  i  przy  re^ 
jestracji  (§  19); 

7.  przedstawianie  Ministrowi  Przemysłu  i  Hanj 
dlu  wniosków,  dotyczących  budżetu  Główne? 
go  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  oraz  wszysts 
kich  okręgowych  urzędów  przywozu  i  wys 
wozu,  rozpatrywanie  i  ewentualne  zawiesza* 
nie,  w  całości  lub  w  części  zatwierdzonego 
przez  izbę  budżetu  tejże; 

8.  rozkładanie  kosztów  utrzymania  Głównego 

Urzędu  Przywozu  i  Wj^wozu  pomiędzy  wszysts 
kie  okręgowe  urzędy  i  izby  przywozu  i  wys 
wozu; 

9.  rozdział  pomiędzy  poszczególne  urzędy  okrę« 
gowe  i  izby  przywozu  i  wywozu  ryczałtów, 
uchwalonych  przez  ogólne  zebranie,  a  przee 
widzianych  w  §  5  p.  4  i  art.  10  p.  6  ustawy; 

10.  ustalanie  zasad  prywatnych  tranzakcji  wy* 
równawczych  dla  poszczególnych  gałęzi  wy* 
twórczości,  rozstrzyganie  podań,  dotyczących 
poszczególnych  tranzakcji,  o  ile  nie  zostaną 
do  tego  upoważnione  niższe  instancje,  perjo= 
dyczne  ustalanie  ryczałtów  wywozowych,  prze* 
znaczonych  dla  prywatnych  tranzakcji  wyrów* 
nawczych,  oraz  ustalanie  planu  rozporządza* 
nia  temi  ryczałtami  (art.  10  pp.  4  i  5  ustawy); 

11.  rozdział  ryczałtów  waluty  obcej  pomiędzy 
niższe  instancje  (Dz.  Ust.  R.  P.  1920  r.  Nr.  73, 
poz.  506,  art.  20  i  21):  • 

12.  ustalanie  na  podstawie  umów  międzypaństwo* 

wych,  lub  wskazań  Rządu  zasad  ruchu  tran- 
zytowego przez  obszar  Rzeczypospolitej  dla 

poszczególnych  państw  (art.  10  p.  9  ustawy): 
13.  opinjowanie  o  wnioskach  interesowanych  grup 

przemysłowoshandlowych,  dotyczących  powo^ 
łania  do  życia  izb  przywozu  i  wywozu  oraz 
uchwalanie  wniosków  o  pozbawienie  prawa 
regulowania  obrotu  towarowego  z  zagranicą 
powołanych  do  tego  uprzednio  poszczegól* 
nych  izb  przywozu  i  wywozu  (art.  7  ustawy); 
opinja  o  powołaniu  do  życia  każdej  (izby 
przywozu  i  wywozu  powinna  być  przedsta* 
wioną  Ministrowi  Przemysłu  i  Handlu  nie 
później,  jak  w  miesiąc  po  zgłoszeniu  przez 
inicjatorów  odnośnego  wniosku  do  Głównego 

Urzędu  Przywozu  i  Wywozu-, 
14.  przygotowywanie  projektów  ustaw  i  rozpo* 

rządzeń  w  zakresie  kompetencji  Głównego 
Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  oraz  rozpatrys 
wanie  wszelkich  wniosków  Przewodniczące* 
go  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu, 

§  9.  Uchwały  zebrania  zmniejszonego  komples 
tu,  jak  również  ogólnego  zebrania  Głównego  Urzę» 
du  Przywozu  i  Wywozu,  zapadają  większością  głos 
sów  i  są  prawomocne  przy  każdej  liczbie  obecnych 
członków  (art.  6  ustawy).   W  razie  równości  głosów 

Wnioski  na  ogólne  zebranie  należy  zgłaszać  do 

Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  nie  póź^ 
niej,  jak  na  dwa  tygodnie  przed  terminem  ogólnego 
zebrania,  wnioski  zaś  na  komplet  zmniejszony  —  ni 
trzy  dni  przed  zebraniem  tegoż. 

Przewodniczący  Głównego  Urzędu  Przywozu 

i  Wywozu. 
§  10.  Przewodniczący  Głównego  Urzędu  Przy^ 

wozu  i  Wywozu  kieruje  obradami  na  wszystkich  po 
siedzeniach  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu 
wydaje  instrukcje  dla  poszczególnych  \^działów 
czuwa  nad  ścisłem  wykonaniem  istniejących  przepi 
sów  przez  wszystkie  podwładne  organy  i  wogólt 
kieruje,  całością  spraw  Głównego  Urzędu  Przywozi 
i  Wywozu. 

Wszystkie  sprawy,  wchodzące  w  zakres  działa 
nia  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  na  pod 
stawie  ustawy  o  obrocie  towarowym  z  zagranicŁ 
ł  bezv/zględnie  niezastrzeżone  kompetencji  bądź  ogó! 

nego  zebrania  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wy- 
wozu, bądź  zebrania  zmniejszonego  kompletu  (§ 

i  8),  załatwia  Przewodniczący  "  Głównego  Urzędi 
Przywozu  i  Wywozu. 

Pozatem,  Przewodniczący  GłÓY/ne^o  Urzędł 
Przywozu  i  Wywozu  ma  prawo  rozstrzygać  niecier 
piące  zwłoki  sprawy,  nawet  zastrzeżone  kompetencj 
zmniejszonego  kompletu  (§  8),  pod  warunkiem  poda 
nia  tych  zarządzeń  do  wiadomości  najbliższego  ze 
brania  zmniejszonego  kompletu.  W  szczególfiośc: 
prawo  tó  służy  Przewodniczącemu  do  rozstrzygani 
w  terminie  pięciodniowym  sprzeciwów,  zgłaszanycl 
przez  komisarzy  rządowych  przy  izbach  przywozi 
i  wywozu  (art.  8  ustawy),  lub  wniosków  dyrektorć\ 
okręgowych  urzędów  przywozu  i  wywozu  (§  15 
okręgowych  urzędów  przywozu  i  wywozu  (§  15,  ust.  4, 

Przewodniczący  Głównego  Urzędu  Przywoź- 
i  Wywozu  podlega  Ministrov/i  Przemysłu  i  Handk 
przed  którym  jest  odpowiedzialny  za  działalnoś 
Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  oraz  wszyst 
kich  okręgowych  urzędów  i  izb  przywozu  i  wywozi 
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Okręgowe  urzędy  przywozu  i  wywozu. 

§  11.  Organami  okręgowego  urzędu  przywozu 
i  wywozu  są: 

1.  zebranie  urzędu; 
2.  dyrektor  urzędu. 
§  12.  Ustanawia  się  okręgowe  urzędy  przywozu 

i  wywozu  w  Warszawie,  Poznaniu,  Krakowie,  Lwo= 
wie,  Bydgoszczy  i  Cieszynie. 

Stosunek  urzędu  dla  Handlu  Zagranicznego 

W  Gdańsku  do  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wy= 
wozu  będzie  ten  sam,  co  stosunek  urzędów  okręgo= 
wych  do  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 

§  13.*  Zakres  działania  okręgowego  urzędu  przy= 
wozu  i  wywozu  w  Warszawie  rozciąga  się  na  obszar 
b.  zaboru  rosyjskiego,  zakres  działania  okręgowego 
urzędu  w  Poznaniu  —  na  obszar  Województwa  Po= 
znańskiego,  z  wyjątkiem  starostw:  Bydgoskiego,  Ino= 
wrocławskiego,  Szubińskiego  i  Wyrzyskiego,  zakres 

działania  okręgowego  urzędu  przywozu  i-  wywozu 
w  Krakowie  —  na  obszar  Izb  Handlowych  i  Prze= 
myślowych  w  Krakowie,  zakres  działania  okręgowe= 
go  urzędu  przywozu  i  wywozu  we  Lwowie  —  na  ob' 
szar  Izb  Handlowych  i  Przemysłowych  we  Lwowie 

i  Brodach,  zakres  działania  okręgowego  urzędu  przy= 
wozu  i  wywozu  w  Bydgoszczy  —  na  obszar  woje= 
wództwa  Pomorskiego  i  wzmiankowanych  uprzednio 
starostw  województwa  Poznańskiego,  i  zakres  dzia= 
lania  okręgowego  urzędu  przywozu  i  wywozu  w  Cie= 
szynie  —  na  obszar  Izby  Handlowej  i  Przemysłowej 
w  Bielsku. 

Dotychczasowy  zakres  działania  Polskiego  urzę= 
du  dla  Handlu  Zagranicznego  w  Gdańsku  utrzymuje 

się.  ' 
§  14.  W  skład  okręgowych  urzędów  przywozu 

i  wywodu  wchodzą: 
1.  dyrektor  okręgowego  urzędu,  oraz  jego  za= 

stępca,  mianowani  przez  Ministra  Przemysłu 
i  Handlu,  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skar= 

>         bu  (art.  9  ustawy); 
2.  przedstawciele  miejscowych  organizacji  spo= 

łeczno=gospodarczych.    Listę    tych  przedsta= 
'  wicieli  zatwierdza  Minister  Przemysłu  i  Han= 

dlu,  na  wniosek  Przewodniczącego  Głównego 
Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 

§  15.    Zebrania  okręgowego  urzędu  przywozu 

i  wywozu  zwołuje  dyrektor  urzędu,  lub  jego  zastęp= 
ca,  przynajmniej  co  dwa  tygodnie. 

Uchwały  zebrań  okręgowego  urzędu  przywozu 
i  wywozu  zapadają  większością  głosów  i  są  prawo= 
mocne  przy  każdej  liczbie  obecnych  członków.  W  ra= 
zie  równości  głosów  przechodzi  wniosek,  za  którym 
;  oświadczył  się  dyrektor  urzędu. 

Wnioski  na  zebrania  powinny  być  składane  do 
i:iirzędu,  nie  później,  jak  na  dwa  dni  przed  zebra^iiem. 

Dyrektor  okręgowego  urzędu  przywozu  i  wywo= 
HZU  ma  prawo  zawieszać  każdą  uchwałę  zebrania  i  od= 
wołać  się  do  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 
,  Z  głosem  doradczym  mogą  brać  udział  w  zebra= 
niach  okręgowego  urzędu  przywozu  i  wywozu,  na 
zaproszenie  dyrektora  urzędu,  osoby  postronne, 
w  charakterze  rzeczoznawców,  oraz  z  jego  polecenia 
ifunkcjonarjusze  urzędu. 

§  16.    Do  kompetencji  zebrań  okręgowych  urzą= 
dów  przywozu  i  wywozu  należą  następujące  sprawy: 

1.  opracowywanie     wniosków,  dotyczących 

I  szczegółowych  przepisów  wydawania  pOzwo--= 

leń  na  przywóz  i  wywóz  dla  poszczególnych 
rodzajów  towarów; 

2.  rozpatrywanie  wykazów,  załatwianych  podań 
0  przywóz  i  wywóz; 

3.  układanie  tabel  cen,  poniżej  których  niewól* 
no  towary  sprzedawać  na  wywóz,  oraz  zys= 
ku  wywozowego  (art.  11,  p.  1  ustawy  i  §  8, 

p.  3  rozporządzenia).  Tabele  te  należy  prze= 
syłać  do  Główruego  Urzędu  Przyv/ozu  i  Wy= 
WOZU;  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  ich»sporzą= dzenia; 

4.  ustarawianie  cen,  poniżej  których  niewolno 
towarów  sprzedawać  na  wywóz  oraz  okreś= 
lanie  zysku  wywozoN^^ego  w  poszczególnych 

wypadkach,  nieobjętych  wyżej  wspomniane^ mi  tabelami; 

5.  wnioski    do    Głównego    Urzędu  Przywozu 
1  Wywozu  w  sprawach,  przewidzianych  w  p.  2 
art.  11  ustawy; 

6.  rozdział,  ustalonych  przez  ółówny  Urząd 
•  Przywozu  i  Wywozu  ryczałtów  wywozowych 

(p.  3  art.  11  ustawy); 
7.  rozpatrywanie  sprawozdań,  dotyczących  re* 

jestrfcii  przywozu  i  wywozu  towarów,  obję* 
tych  art.  13  p.  1  ustawy,  rejestracji  walut, 
za  które  towary  te  sprzedają  się  na  wywóz, 
oraz  kontrola  odpowiednich  cen  wywozo* 
Wych; 

8.  rozpatrywanie  sprawozdań  statystycznych  za 
okresy  czasu,  ustalone  przez  Główny  Urząd 
Przywozu  i  Wywozu; 

9.  rozdział  ryczartów  waluty  obcej  pomiędzy 
poszczególne  gospodarstwa  w  granicach,  przy* 
znanych  przez  Główny  Urząd  Przywozu  i  Wy« 
wozu  (§  8  p.  11  rozporz.). 

§  17.  Dyrektor  okręgowego  urzędu  przywozu 
i  wywozu  załatwia  wszystkie  sprawy,  wchodzące 
V/  zakres  działania  urzędu  na  mocy  ustawy  o  obrocie 
towarowym  z  zagranicą  (art.  11  i  12  ustawy)  i  nie» 
zastrzeżone  niniejsżem  rozporządzeniem,  jako  pods 
legające  kompetencji  zebrania  urzędu.  W  szczegół* 
ności  dyrektor  urzędu  wydaje  pozwolenia  na  przy* 
wóz  lub  wywóz. 

W  razach  niecierpiących  zwłoki,  dyrektor  okrę* 
gowego  urzędu  przywozu  i  wywozu  ma  prawo  roz* 
strzygać  i  sprawy  zastrzeżone  kompetencji  zebrania 
urzędu,  z  warunkiem,  że  rozstrzygnięte  w  ten  spo« 
sób  sprawy  będą  przedłożone  do  zatwierdzenia  na 
najbliższe  zebranie  urzędu  okręgowego.  \  , 

Izby  przywozu  i  wywozu. 

§  18.  W  miarę  powstania,  w  myśl  art.  7  ustawy, 
izb  przywozu  i  wywozu  w  poszczególnych  gałęziach 
gospodarstwa,  regulowanie  obrotu  towarami,  zastrze* 

żonemi  kompetencji  izby  przywozu  i  wywozu 'w  roz* 
porządzeniu  o  utworzeniu  danej  Izby  Przywozu  i  Wy* 
wozu,  przechodzi  wyłącznie  do  tejże  izby. 

Dla  jednej  i  tej  samej  gałęzi  gospodarstwa  mo» 
że  być  powołanych  kilka  izb,  z  terytorjalnem  roz* 
graniczeniem  ich  działalności.  To  samo  dotyczy 
organizacji  wyv/ozowych,  które  na  mocy  art.  7  usta* 
wy  mogą  być  powołane  do  pełnienia  czynności  izb 
przywozu  i  wywozu. 

Stosunek  wzajemny  takich  izb,  oraz  rozgraniczę* 
nie  ich  zakre.su  działania  określa  odnośne  rozporzą* 
dzenie. 
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Prrepisy  ogólne. 

§  19.  Towary,  których  przywóz  lub  wywóz  nie 
wymaga  specjalnego  pozwolenia  (art.  13  p.  1  ustawy^, 
podlegają  obowiązkowej  rejestracji  we  wlaSciwycli 
urzędach  okręgowych  lub  izbach  przywozu  i  wywo* 
zu,  która  powinna  być  stwierdzona  właściwem  za* 
świadczeniem.  •  , 

.  Główny  Urząd  Przywozu  i  Wywozu  wyda  za= 
rządzeni^  dotyczące  sposobu  rejestracji,  zarówno 
towarów,  jak  waluty  obcej,  za  którą  towary  te  na= 
leży  sprzedawać  na  wywóz,  oraz  zarządzenia,  doty« 
czące  kontroli  odpowiednich  cen  wywozowych. 

§  20.  Od  zaświadczeń  na  prawo  przywozu,  wys 
wozu  albo  przewozu  pobierać  należy  opłaty  mani* 
pulacyjne,  których  wysokość  ustali  Główny  Urząd 
Przywozu  i  Wywozu  (art.  10  p.  8  ustawy). 

§  21.  Wszystkie  pozwolenia,  wydawane  przez 
okręgowe  urzędy  i  izby  przywozu  i  wywozu,  albo 
przez  Główny  Utząd  Przywozu  i  Wywozu  —  upraw* 
niają  do  uskutecznienia  odprawy  celnej  i  kolejowej 
tylko  na  oznaczony  w  zaświadczeniu  przeciąg  czasu, 
po  którego  upływie  tracą  swoją  ważność. 

Urzędy  celne  będą  mogły,  mimo  przekroczenia 
terminu  ważność  pozwoleń,  przy  przywozie  dokonać 
ostatecznej  odprawy,  o  ile  towar  przed  upływem 
terminu  ważności,  oznaczonego  w  pozwoleniu,  znaj* 
dował  się  już  na  obSzarze  Rzeczypospolitej,  przy  wy* 
wozie  wypuścić  towar  za  granicę,  o  ile  powierzono 
go  do  w>^ozu  za  granicę  przed  upływem  terminu 
kolei,  poczcie  lub  innemu  publicznemu  przedsiębiorę, 
stwu  przewozowemu,  przy  przewozie  zaś  dokonać 
ostatecznej  odprawy,  o  ile  towar  przed  upływem  ters 
minu  znajdował  się  na  obszarze  Rzeczypospolitej. 

Dowód  w  tym  celu  stanowią  dokumenty  przewo* 
zowe  lub  celne. 

Minimalne  i  maksymalne  okresy  ważności  za* 
świadczeń  na  prawo  przywozu,  przewozu  i  wywozu 
określa  Główny  Urząd  Przywozu  i  Wywozu. 

§  22.  Ważne  są  tylko  zaświadczenia  na  przy* 
wóz  i  WĄWÓZ,  zaopatrzone  w: 

a)  podpis  dyrektora  okręgowego  urzędu,  względ* 
nie  prezesa  izby  przywozu  i  wywozu,  lub  też 
upoważnionych  zastępców,  oraz 

b)  pieczęć  właściwego  okręgowego  urzędu,  lub 
izby  przywozu  i  wywozu. 

Zaświadczenia  na  przywóz  lub  wywóz  na  po* 
czet  umów  wyrównawczych,  lub  zaświadczenia  na 
przewóz,  podpisywać  będą  Przewodniczący  Główne* 
go  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  lub  jego  zastępca 
i  zaopatrzone  będą  w  pieczęć  Głównego  Urzędu 
Przywozu  i  Wywozu. 

Listę  osób,  uprawnionych  do  podpisywania  za* 
świadczeń,  Przewodniczący  Głównego  Urzędu  Przy* 
wozu  i  Wywozu  podaje  do  wiadomości  wszystkich 
urzędów  celnych  za  pośrednictwem  Departamentu 
Ceł.  Tym  samym  trybem  komunikuje  się  urzędom 
celnym  wszelkie  zachodzące  zmiany. 

§  23.  Gdy  ilość  lub  waga  towarów,  zawartych 
w  przesyłce  przewozowej,  przewyższa  ilość  lub  wa* 
gę,  podaną  w  zaświadczeniu,  należy  z  całą  posyłką 
pustąpić  tak,  jakby  pozwolenia  wcale  nie  było  (art. 
25  ustawy  i  §  27  rozporządzenia),  przy  wywozie  zaś 
urzędy  celne  dokonywują  odprawy  towarów  w  ilości 
lub  wadze,  podanej  w  zaświadczeniu,  na  przewyżki 
zaś  należy  uzyskać  w  ciągu  14  dni  dodatkowe  po* 
Zwolenie  właściwego  urzędu  okręgowego  lub  izby 

przywozu  i  wywozu,  w  przeciwnym  razie  wysyłają* 
cy  powinien  zabrać  przewyżki  w  ciągu  24  godzin, 
o  ile  zaś  strony  interesowane  do  tego  się  nie  zasto* 
su  ją,  urząd  celny  postąpi  w  myśl  §  27  lub  odeśle 
na  koszt  właściciela  z  powrotem  przewyżkę  towaru. 

Przekroczenie  ilości  towarów  w  podanej  w  po= 
Zwoleniu  nie  więcej,  jak  o  jeden  do  dziesięciu  pro* 
cent,  zależnie  od  rodzaju  towaru,  nie  pociąga  za 
sobą  wyżej  wzmiankowanych  skutków.  Główny 

■  Urząd  Przywozu  i  Wywozu  ustali  dla  urzędów  cel* 
nych  wykazy  norm  dozwolonych  przewyżek  dla  po^ 
szczególnych  rodzajów  towarów. 

Przekroczenie  ilości,  względnie  wagi  przy  wy* 
wozie,  w  zakresie  dozwolonej  normy,  nie  uwalnia 
jednak  od  dodatkowego  uiszczenia  opłat  wywozo* 
wych  i  wpłacenia  waluty.  Minister  Skarbu  ustali 
sposób  postępowania,  zmierzający  do  odpowiednie* 
go  zabezpieczenia  interesów  Skarbu  (§  8  p.  4  rozpo* 
rządzenia). 

Tryb  postępowania  przy  nadaniu  do  przewozu  tos 
warów  i  przy  ich  ocleniu. 

§  24.  Jeżeli  wywóz  towarów  odbywa  się  za  po* 
średnictwem  kolei,  poczty,  lub  innych  publicznych 
przedsiębiorstw  przewozowych,  przedsiębiorstwa 
tc  powinny  zbadać  prży  przyjmowaniu  ładunków 
eksportowych,  czy  dołączono  zaświadczenie,  czy  ilość 
lub  waga  towarów  w  przesyłce  odpowiada  ilości  lub 
wadze  podanej  w  zaświadczeniu  oraz  potwierdzić  tę 
okoliczność  na  dokumentach  przewozowych  i  na  za* 
świadczeniu. 

§  25.  Jeżeli  przy  przywozie  towar  ma  być  do- 
stawiony do  urzędu  celnego  wewnątrz  kraju,  urząd 

graniczny  ma  obowiązek  sprawdzić*  zgodność  za* 
świadczenia  z  dokumentami  przewozowemi  i  po 
sprawdzeniu  przesłać  zaświadczenie  z  odpowiednią 
adnotacją,  oraz  z  dokumentami  przewozowemi,  do 
właściwego  urzędu  celnego  wewnątrz  kraju. 

Przy  przywozie  lub  wywozie  towarów  częściami, 
na  podstawie  jednego  i  tego  samego  zaświadczenia, 
urzędy  celne  obowiązańe  są  uwidocznić  przywiezio* 
ną  luh  wywiezioną  ilość  na  pozwoleniu  i  na  dupli« 
kacie.  Oryginał  zwraca  się  interesantowi,  duplikat 

'zaś  zachowuje  się  oddzielnie  we  właściwym  urzędzie 
celnym  aż  do  chwili  ponownego  zgłoszenia  towaru 
na  podstawie  tego  samego  zaświadczenia  lub  do 
upływu  tDrminu  ważności  tego  zaświadczenia. 

§  26.  Departament  Ceł,  w  porozumieniu  z  Głów* 
nym  Urzędem  Przywozu  i  Wywozu,  wyda  szczegós 
Tową  instrukcję,  ustalającą  jednolity  sposób  manipu* 
lacji  z  zaświadczeniami  we  wszystkich  urzędach  cel* 

nych. 

Przepisy  do  postępowania  karnego. 
• 

§  27.  Kar,  przewidzianych  w  art.  24  ustawy,  nie  ■ 
stosuje  się,  gdy  towary,  przywiezione  z  zagranicy 
bez  zaświadczenia,  będą  przez  właścicieli,  lub  osoby 
uprawnione  do  rozporządzania  temi  towarami,  zgło* 
szone  pogranicznemu  urzędowi  celnemu,  zgodnie 
z  art.  25  ustawy,  w  terminie  wskazanym  w  przepi* 
sach  celnych.  , 

Gdy  towary  ta^ie  ulegają  łatwo  zepsuciu,  urząd 
celny  ma  prawo,  bez  względu  na  zgłoszenie  ich  wc 
właściwym  terminie,  nakazać  niezwłoczne  cofnięcie 
towaru  za  granicę,  nie  czekając  upływu  dwutygodnio* 
wego  terminu  od  chwili  zgłoszenia,  w  razie  zaś  nie* 
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wykonania  tego,  zarządzić  sprzedaż  towaru  z  licy* 
tacji. 

Uzyskaną  sumę,  po  potrąceniu  wszelkich  kosz* 
tów  kolejowych,  celnych  i  innych  należy  zwrócić 
właścicielowi  towaru. 

Przepis,  zawarty  w  niniejszym  paragrafie,  sto? 
suje  się  również  do  wypadków  przewyżek  towarów 

przy  prz>^'Ozie  przewidzianych  w  §  23  rozporzą^ 
dzenia. 

§  28;  W  razie  wykrycia  przekroczeń,  przev/is 
dzianych  w  art.  24  lit.  a  ustawy,  urząd  celny,  który 
wykroczenia  wykrv?,  ma  obowiązek  wszcząć  docho* 
dzenie  i  sprawę  skierować  do  właściwego  sądu,  to« 
war  zaś  przechować  w  urzędzie  celnym  do  czasu 
orzeczenia  sądu. 

O  ile  wykroczenie  wykryły  inne  władze,  to  obo^ 
^viązane  sa  sprawców,  nie  wyłączając  wspólników 
i  usiłujących,  wraz  z  towarem  odstawić  do  najbliż; 
szego  urzędu  celneę«o,  który  postąpi  w  sposób  wyżej 
wskazany. 

§  29.  W  razie  przywozu  towarów,  objętych 
art.  13  p.  3  ustawy,  bez  uzyskania  zaświadczenia  i  bez 

zgłoszenia  w  myśl  art.  25  ustawy  §  27  rozporządze- 
nia, obowiązany  urząd  celny  wszcząć  dochodzenia 

i  postąpić,  jak  następuje: 
a)  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  rozpatrzyć 

sprawę  i  ewentualnie  zastosować  środki,  prze? 
widziane  w  ust.  4  art.  24  ustawy, 

b)  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  przesiać 
sprawę  do  dyrekcji  okręgu  skarbowego,  która 

postępuje,  jak  pod  „a", 
c)  na  <bbszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  główne 

urzędy  celne  załatwiają  sprawy,  jak  na  obsza* 
rze  b.  zaboru  rosyjskiego,  wszystkie  zaś  inne 

!  urzędy  celne  przesyłają  sprawę  do  dyrekcji 

ceł,  która  postępuje,  jak  pod  „a". 
O  ile  v/ykroczenia  wykryły  inne  władze,  obo* 

•  wiązane  są  sprawców,  nie  wyłączając  wspólników 
i  usiłujących,  wraz  z  towarem  odstawić  do  najbliź* 
szego  urzędu  celnego,  który  postąpi  w  sposób,  wska* 

"izany  w  §  28  ust.  2. 
^  30.    W  wypadkach  ukrycia  całej,  albo  części 

p  waluty,  którą  w  myśl  art.  17  i  23  ustawy  należy  prze« 

■  lać  do  instytucji  finansowej,  wskazanej  przez  Mini* 
'  stra  Skarbu,  wszystkie  organy  państwowe,  a  w  szczeń 
gólności  zagranicą,  władze  konsularne  i  radcy  hans 
diowi  obowiązani  są,  natychmiast  po  wykryciu,  spo* 

•  rządzić  protokół  i  wraz  z  aktami  sprawy  przesłać 
do  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  który 
nadaje  bieg  sprawie  (art  24  lit.  b  i  art.  26  lit.  a 

|iustaw>-).  , W  wypadkach  niewywiezienia  bez  usprawiedh* 
|iwionych  przyczyn  najniższego  ryczałtu,  wyznaczo* 
nego  przez  niższą  instancję,  oraz  niestosowania  się 
do  innych  przepisów  ustawy  o  obrocie  towarowym 

^z  zagranicą  i  rozporządzeń,  na  jej  podstawie  wyda* 
pnych,  urzędy  okręgowe,  lub  izby  przywozu  i  wywo* 
'  lu.  albo  inne  władze  państwowe,  obowiązane  są  spo* rządzić  protokół  i  wraz  z  aktami  sprawy  przesłać  do 
Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  który  na* 

^  daje  bieg  sprawie  (art.  24  ust.  3  i  art.  26  lit.  b  ustawy). 

|..      §  31.    Zaświadczenia  o  pozwoleniu  na  przywóz, 
l!pr2cwóz  tranzytowy,  albo  wywóz,  jako  imienrie,  są 
ważne  tylko  co  do  towarów  i  osób,  na  które  sa  wy* 

I;,  stawione. 

Przepisy  przechodnie. 

§  32.  Wszystkie  zaświadczenia  na  przywóz, 

przewóz  lub  wywóz,  wydane  do  chwili  wejścia  w  żys 
cie  niniejszego  rozporządzenia  (§  34)  przez  Państwos 
wą  Komisję  Przywozu  i  Wywozu,  przez  wszystkie 
Oddziały  tej  Komisji  oraz  przez  Urzędy  dla  Handlu 
Zagranicznego  w  Poznaniu,  w  Bydgoszczy  i  Gdańs 
sku,  a  także  przez  Urząd  Przywozu  i  Wywozu  w  Cie* 
szynie,  zachowują  sA^oją  moc. 

§  33.  Z  chwilą  wejścia  ustawy  o  obrocie  towa* 
rowym  z  zagranicą  (§  3^  w  życie  rozwiązuje  się: . 

Państwową  Kt^misję  Przywozu  i  Wywozu,  Od* 
działy  tej  Komisji  w  Krakowie  i  Lwowie,  Urząd  dla 
Handlu  Zagranicznego  w  Poznaniu,  Ekspozyturę  te* 
go  Urzędu  w  Bydgoszczy,  Oddziały  Dowozowe  w  To* 
runiu,  w  Tczewie  i  Grudziądzu,  jakoteż  Urząd  Przy* 
wozu  i  Wywozu  w  Cieszynie. 

§  34.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia.  ^ 

.Tednocześnie  tracą  moc  obowiązującą: 
1.  rozporządzenie  z  dnia  2/Vin  i919  r.  (Monitor 

Polski  1019  r.  Nr.  182), 
2.  rozporządzenie  Wykonawcze  z  dnia  6,^111 

1919  r.  (Dz.  Ust.  r!  P.  z  1020  r.  Nr.  5  noz.  27), 

3.  rozporządzenie  z  dnia  10'1X  1919  r.  (Monitor 
Polski  1919  r.  Nr.  223), 

4.  rozporządzenie  wykonawcze  z  dnia  18/XTI 

1919  r.  (Dz.TTst.  R"  P.  z  1920  r.  Nr.  3  poz.  14), 5.  rozporządzenie  z  dnia  20  grudnia  1919  r.  (Dz. 
Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  5  poz.  30), 

6.  rozporządzenie  ministerialne  z  dnia  1  czerw= 
ca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  55 
poz.  340), 

7.  ostatni  ustęp  obwieszczeń,  podanych  w  Mo* 
nitorze  Polskim  z  dn.  14  maja  1920  r..  Nr.  107 
z  1920  r.,  oraz  z  dnia  12  lipca  1920  r.  Nr.  154 
(§  S  p.  2  rozporządzenia). 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

w  z.  (-  )  Henryk  Strasburgcr. 
Minister  Skarbu: 

(—)  W.  Grabski, 
i  Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiei: 

(— )  W.  Kucharski 
.  Ministe  Sprawiedhwości: 

\    ( — )  Sł.  Nowodworski. 
Minister  Kolei  Żelaznych: 

(— )  K.  BarteL 
Minister  Poczt  i  Telegrafów: 

( — )  Steslowicz. 
(Dz.  Ust.  Nr.  107  z  d.  22/XI  1920  r.,  poz.  703). 

* 
,  82. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Przemysłu  i  Handlu, 

z  dnia  1  grudnia  1920  r., 

wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  i  Mini- 
strem b.  dzielnicy  pruskiej  w  przedmiocie  oplał  manipu- 

lacyjnych od  pozwoleń,  wydawanych  na  wywóz  towa- 
rów zagranicę,  względnie  przywóz  takowych  z  zagrani- 

cy i  przewóz  tranzytowy. 

Na  podstawie  art.  10  (ust.  8),  oraz  art.  29  ustawy 
z  dnia  15  Kpca  1920  r.  o  obrocie  towarowym  z  aagrani- 
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(Dx  Ust  R.  P.  z  1920  r.,  Nr.  79,  poz.  527)  zaraędzain 
co  następuje: 

§1- 
Zahvierdza  się  opłaty  manipulacyjne,  pobrane  do 

dnia  oj>loszejiia  niniejszego  rozpcrządżeiiia  na  mocy 
uchwały  Państwowej  Komisji  Przywozu  i  Wywozu  z 
dn.  29  X,  1920  r.,  zmodyfikowanej  decyzją  Przewodui- 
czĄcego  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  z 
dnia  20  listopada  1920  r.  • 

Zatwierdza  się  ustalone  prze/  Główny  Urząd 

Pr2j'W07.u  i  Wywozi!  ucliwalą  z  dnia  4  grudnia  1920  r. 
następujące  nowe 

PRZEPISY    O    OPł.ATACH  MANIPULACY.!^ 

NYCH,  POBIERANYCH  PRZEZ  GŁÓWNY 

I  OKRĘGOWE  URZĘDY    ORAZ  IŻBY  PRZY= 
'  WOZU  I  WYWOZU. 

1)  Przv  przwozie  i  wywozie  ustanawia  się 

opłatę  manipulacyjną  w  wysokości  0.4%  od  zadekla= 
rov/ane.i,  względnie  ustalonej  wartości  towaru.  przy= 
czem  przewidują  się  następujące  wv.ią(ki: 

a)  O  ile  0,4%  od  sumy  wartości  towaru  wynie= 
sie  mniej,  niż  20  Mk.,  to  oplata  manipulacyjna  nie 
może  być  mniejsza  od  tej  sumy,  f.  j.  20  Mk. 

b)  Wszelkie  urzędv  państwowe  i  instytucje  spo- 
łeczne o  charakterze  dobroczynnym,  otrzymujące  za= 

świadczenia  na  prav/o  przvwozu  lub  wywozu  na  swo= 
je  imię,  pif  ca  tyHco  20  Mk.  od  każdych  10.000  ki?. 
wj7znaczonej  waąi  towaru  i  po  20  Mk.  za  każde  dal= 
szc  lub  rozpoczęte  10.000  k^.  wzwyż. 

c)  Przy  przywozie  i  wywozie  towarów,  wynika= 
jących  z  umów  wyrównawczych,  zawartych  przcisc 
Rząd  Rzeczypospolitej  z  innemi  państwami,  oploty 
manipulacyjne  będa  pobierane  przez  Sekcje  Handlo= 

wa  M.  P.  "i  H  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  107,  poz. 703  §  1  ust.  5). 

d)  Przewóz  z  jednej  części  Polski  do  drugiej  przez 

obcY  kraj  należy  i-ozpatrywać.  jak  przĄ,'^wóz  i  wywóz, 
wydajać  zaśv/iadczenia  na  prawo  przywozu  lub  wy= 
wozu,  i  pobierać  w  takich  v/vpadkach  oołnfy  ni.3nipi!- 
lacyjne  w  wysokości  50  .Mk.  od  wywozu  i  tyleż  od 

prz^w.-ozu  do  10.000  kij.  wajii  towaru  i  po  50  Mk.  za 
każde  dalsze  lub  rozpoczęte  10.060  kg.  wzwyż; 

c)  Przy  wysyłaniu  dla  uszlachetnienia  towarów 
za  granicę,  które  eksporter  zoboVi'iaże  się  w  tej  sa:nej 
ilości  przywie;i'ć  po  uszlachetnieniu  z  powrotem  do 

kraju,  na|eżv  pobierać  opłaty  manipulacyjne  w  wv= 
sokości  po  100  Mk.  od  przywozu  lub  wvwozu  do 
10.000  krt.  waai  towaru  wyspaczonei  i  po  100  Mk.  za 
każde  dalsze  lub  rozpoczęte  10.000  k;,*.  wzwyż. 

f)  Przy  wywozie  lub  prz^y^wozie  surowcjjo  i  obro= 
bionego  drzewa.  V7ą$i];\  i  koksu  ustanawia  się  oplata 
manipulacyjna  v»  v/vsokości  0,2%  od  zadeklarowanej, 
wzfjlędnie  ustalonej  wartości  towaru,  lecz  nie  m.niej, 
jak  po  50  Mk.  !do  10.000  kg.  wyznaczonej  v/a.qitowa= 
ru  i  po  50  Mk.  za  każde  dalsze  lub  rozpoczęte  10  000 
kjj.  wz\ryż. 

g)  Przy  przywozie  z  zajn/anicy  artykułów  żywno- 
ścio\vych  pierwszej  potrzeby,  prredewszystkiem  yho^ 
7 A  i  jejo  przetworów,  n  zwłaszcza  maki,  kaszy,  poza^ 
%em.  ryżu,  strączko\\'Axb  i  tłuszczy  jadalnych,  a  także 

surowców  dla  przemysłu  włókienniczego  (bawełna, 
wełna,  szmaty)  należy  pobierać  opłaty  manipulacyjne 
w  wysokości  100  Mk,  do  10.000  kg.  wyznaczonej  wa= 
gi  towaru  i  po  100  Mk.  za  każde  dalsze,  lub  rozpoczę- 

te 10.000  kg.  wzwyż;  • 

mentu  naieży  pobierać  opłaty  manipulacyjne  w  wy= 
sokości  100  Mk.  od  wywozu  do  10.000  kg.  wyznaczo= 

nej  v/agi  towaru  i  po  100*Mk.  za  każde  dalsze  lub  roz= 
poczęte  10.000  kg.  wzwyż; 

j)  Przy  wywozie  ropy  naftowej  należy  pobieiać 
opłaty  manipulacyjne  w  wysokości  50  Mk.  do  10.000 
kg.  wyznaczonej  wagi  towaru  i  po  50  Mk.  za  każde 
dalsze  lub  rozpoczęte  10.000  kg.  wz>vyż; 

k)  Od  wydawanych  za.śv/iadczeń  na  prawo  przy- 
wozu lub  w^'^vozu  rzeczy  i  żywności  emigrantów 

i  osób  prywatnych  o  ile  0,4%  od  wartości  towaru  nie 
stanowi  więcej,  jak  20  Mk.,  pobiera  się  minimum 
20  Mk.; 

1)  Opłaty  manipułacyinc  na  ti  anzyt,  o  ile  umowy 
m.iędzypaństwowe  nie  przewidują  czego  innego,  na= 
leży  pobierać  w  wysokości  0,1%  od  zadeklarowanej, 

■  względnie  ustalonej  wartości  towaru,  lecz  nie  mniej, 
niż  20  Mk.,  od  każdego  zaświadczenia; 

m)  O  ile  interesant  z  zaświadczenia  na  prawo 

przywozu,  przewozu  lub  wywozu  nie  skorzysta,  zwra= 
ca  mu  się  pobrana  kwota  z  potrąceniem  100  Mk.  za 

każde  10.000  kg.^wagi  towaru.  Opłaty  manipvdaeyj= 
ne,  wynoszące  mniej,  niż  100  Mk.,  nie  podlegają  z\\tq- 
towi; 

n)  Pi^^y  ńieprawidlowem  wypisaniu  zaświadczę^ 

nia  na  prawo  przywozu,  przewozu  lub  wywozu  z  wi= 
ny  petenta,  które  muszą  być  powtórnie  w>T)isane, 

nideży  pobierać  za  każdy  poprawiony  odcinek  za= 
śv/iadczenia  20  Mk.  opłaty  manipulacyjnej.  Powyż= 
sze  stosuje  się  rów)^ież  do  urzędów,,  państwowych 

i  instytucji  społecznych  o  charakterze  dobroczyn= 

nym, 

o)  Każde  zwrócenie  się  o  proloiigatę  rozpatraje 

się,  jako  nowe  podanie,  przyczem  podlega  opłacie, 
jaka  w  danym  momencie  obo\yiązuje; 

2)  Oprócz  opkty. manipulacyjnej,  interesowa= 
ny  opłaca  ustalony  koszt  blankietu  podania,  zależnie 

,ocl  koszta   y/iaśneg-o,   i  kasuje  stemple  przewidziana 
ustawa  o  podatku  stemplowym    (Dz.  ,Ust.    Rz.  P- 

z  1920 "r.,  Nr.  73,  poz.  498  i  Nr.  84,  poz.  562).  • 

3)  Główny  Urząd  Przywozu  i  Wywozu  ma  pra= 

wo  w  poszczegóhiym  wypadku  obniżyć  powyżej  usta- 
nowione opłaty  manipulacyjne. 

§.3.  ■  '  • 
Niniejsze  rozporządzenie  wcKodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia.  .Jednocześnie  tracą  moc  dotych= 
czasowe  przepisy  o  opłatach  manipulacyjnych  w  urzc 
dach  i  izbach  przywozu  i  wywozu.  I 

Minister  Przemysłu  i  Handlu:  I 

( — )  5.  PvzanowskL  I 

(Monitor  Polski  Nr.  20  z  dn.  26/1  -   1921  r.).  I 

r 
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Przepisy  o  służbie  państwowej. 

i 

83. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINJSTRÓW 

z  dn.  24  stycznia  1921  r. 

w  przedmiocie  dodatków  do  płacy  zasadniczej  fiinkcjo- 

narjuszów  państwowych  na  obszarze  okręgów  admini- 
stracyjnych Wołyńskiego,  Poleskiego  i  NovvOgródzkiego. 

Na  podstawie  przepisów  o  dcdatAU  ekcncmicznyiii 

do  plac  zasadniczych,  zawartych  w  usfa'A'ach  z  dnia 
13  lipca  1920  r.  o  upc2-ażeniu  fu nkcj cna rj uszów  pań- 

stwowych (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  65,  poz.  429  — 
436),  Rada  Ministrów  w  myśl  udiv\'aly  swej  z  d.  4  stycz- 
•oia  1921  r.  stanowi,  co  następuje: 

Tabelę  podziału  miejsccwości  Rzeczypcspciitej  na 

i<lasy  celem  oznaczania  mnożnika  dodatliii  ekonomiczne- 
go, ogłoszoną  w  załączeniu  do  rozporządzenia  z  dnia 

3  sierpnia  1920  r.  o  dcdatiach'  do  płacy  zasadniczej 
funkcjcngrju-szów  państwowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r. 
Nr.  77,  pcz.  521,  załącznik  O*,  uzupcbia  się  w  końcu  na- 
stępująccm  postanowieniem: 

„Na  ziemiach,  pi-zyiączonych  do  Rzeczypospolite]  na 
zasadzie  umowy  o  ipreliminaryjnym  pokoju  i  rozejmie, 
podpisanej  w  Rydze  12  pażdziernii<B  1920  r.,  zalicza  się: 

do  kiasy  It: 

miasta:  Brześć  J-itewski,  Grodno,  Kcweł,  Lidę^  Łuck, 
Równo  i  Włodzimierz  Wołyński; 

do  klasy  III: 

wszystkie  inne  miej*cmvości". 

§  2. Rozporządzenie  mniejsze  uzyskuje  moc  obowi§zują- 
cą  z  dniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 

(—)  Wilos. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  13  z  dn.  8/II    -  31921  r.,  poz.  76). 

Przepisy  emerytalne. 

84. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

—  Do  Ministerstwa  Skaibu  wpłysyają  w  ostatnich 
czasacli  coraz  iiczniej  zbiorowe  memorjały,  a  także 

indywidualne  prośby  emerytów,  tudzież  wdów  i  słe= 
rot  po  emerytach  i  lunkcjonarjuszach  państwowych 
o  podwyższenie  pobieranycłi  ze  Skarbu  Państwa  upo= 
sążeń  eincrytainych,  względnie  zaopatrzenia  v/dovne- 

go  i  sierocego.  •  *  . Ministerstwo  Skarbu,  nie  mogąc  w  każdym  po- 
szczególnym W3'padku  odpowiadać  wyczerpująco  na 

powyższe  mernorjaiy  i  prośby,  komunikuje,  że,  zda= 
jąc  sobie  sprav/c  z  przykrego  położenia  materjalnego 
emerytów,  wdów  i  sierot,  poczyniło  Już  kroki  celem 
polepszenia  ich  doli,  mianowicie  Vv  projelccie  ustawy 
emerytalnej  dla  polskicli  funkcjonar.iuszów.  państwo' 
wych  (opracowanym  przez  Ministerstwo  Skarbu, 
a  uchwalonym  już  przez  Radę  Ministrów),  który 
w  najbliższ\cii  dniach  wnic:siony  będzie  do  Sejmu, 
zamieszczono  w  poslanowieniach  przechodnich  prze^ 

pisy,  normuja.ce  uposażenie  emerytalne'  emerytów 
b.  państw  zaborczych,  jak  rpwnież  zaopatrzenie 
wdów  i  sierot  po  nich  w  ten  sposób,że  obok  pod= 
v*'yżki  /;asadniczego  uposażeniu,  względnie  zaopatrze= 
nia,  przyznawany  będzie  emerytom,  wdowom  i  sie= 
rotom  stosowny  dodatek  drożyżniany,  który  ulegać 

będzie  zinianom  analogicznie  i  równocześnie  ze  zmia= 
nami  v.'  dodatku  drożyżniańym  dla  funkcjonarjuszów 
w  czynnej  służbie  państwowej. 

Alinistcrstwo  Skarbu  żywiąc  nadzieję,  że  takie 

uregulowanie  powyższej -sprawy  idzie  po  łinji  żądań  i  ży- 
czeń emerytów,  wdów  i  sierot,  uprawnionych  do  pobiera- 
nia uposażenia  ze  Skarliu  Państwa,  zapewnia  zara= 

zem,  że  dołoży  wszelkich  starań,  aby  postanowienia 
powyższe  wprowadzić  w  życie,  bezzwłocznie  po 
uchwaleniu  ustawy  cmerytaliiej  przez  Sejm  Ustawo= dawczy. 

(Monitor  Polski  Nr.  2S       1921  r.). 

Ogłoszenie. 
Sprostowanie  ogłoszenia  Tow.  Akc.  Zakładów 

górniczo-hutniczych  fabryk  „Stąporków". 

W  ogłoszeniu  Tow.  Akc.  „Stąporków"  umiesz- 
czonym w  1  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  z  d.  lO/I — 

1921  r.  str,  20  wkradł  się  następujący  błąd  drukarski: 

w  stanie  biernym  —  pozycja  „Dywidenda  niepodnie- 

siona"  zamiast  „2115  mk."  powinno  być  „2125mk.". 
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BILANS 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

(T  y  M  c  z  A  s  o  w  y) 

dnia  10  Grudnia  1920  r. 

Stan  czynny. 

Kruszce,  obliczone  pg.  równi  monetarnej: 
Złoto:  wlasn.  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Bnnkvi 

P'blskiego)  
„      Skarbu  Narodowego     .    .  . 
„  Ministerstwa  Skarbu  .  .  . 

Srebro.    „      P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 
V  Polskiego)  
„      Skarbu  Narodowego     .    .  . 
„      Ministerstwa  Skarbu     .    .  . 

Pieniądze  obce  
Banki: 

a)  banki  niemieckie  
b)  inne  banki  zagraniczne  

Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  ra- 
chunki w  likwidacji   

Weksle  zdyskontowane  
Pożyczki: 

a)  Skarbowi  Państwa  
b)  miastom 
c)  osobom  i  firmom  prywatnym  .  . 

Inne  aktywa  

6.465.120,58 
493.860,47 

3.191.813,13 

24.687.061,16 
1.518.221,58 
9.173.851,82 

156,260.272,98 

455.303.627,67 
402.454.551,79 

25.213.281,46 
512.872.169,64 

52.625.000.000,— 218.773.395,70 
3.308.240.949,54 
9.310.097.465,59 

67.059.745.643,11 

Na  poczet  pożyczek,  przeję- 
tych d. 11  listopadal918r., 

wpłynę}*  do  dnia  10-go 
grudnia  1920  r. Mk.  108.842.376,04 

Stan  bierny. 

Banknoty  w  obiegu  
Rachunki  bieżące: 

a)  Centralnej  Kasy  Państwowej 

a)  inne  rachunki  bieżące    .  . 

Fundusze  rezerwowe  ''. Inne  pasywa  

45.616.581.441,50 

73.947.582.67 

12.044.349.210,56 
16.383.642,70 

9.308.483.765,68 

67.059.745.643,11 

Ilość  rachunków  przekazowych 
.  4243 

Obroty  Izb  Rozrachunkowych  w  Warszawie 
i  Poznaniu  od  dnia  l/I  do  dn.  10/XII 
1920  r  Mk.  25.334.615.958,97 

Naczelny  Dyrektor:  p.  o.  ( — )  Bigo. 

Główny  Księgowy:  ( — )  Michał  Gawroński. 

Bilans  Banku  Ziemiańskiego, 

założonego  przez  Tow.  Kredytowe  Ziemskie  w  Królestwie  Polshiem, 

1-go  grudnia  1920  roku. 
STAN  BIERNY 

na 
STAN  CZYNNY 

Kasa  ..... .    Mk.  10,801,192,- 
Sumy  do  dyspozycji  Banku „  40,444,198.80 
Skup  pap.  wyl.  i  kuponów  . 

4,793.17 Papiery  publiczne  własne  . .      „  51,498,631.27 
Weksle  inkasowe 

234,330.— Weksle  zdyskontowane 
„  5,119,146.— Pożyczki  specjajne  do  1921  r. .     „  53,962,316.— 

„       na    zabezp.  hipot. .      „  25,489,556.— 
Otwarty  kredyt „  56,368,063.08 
Zastawy  .... .     ,  778,787.37 
Korespondenci  loro  . „  8,969,701.93 

,  nostro .      .  2,177,276.40. 
Przechodnie  .... 
Oddziały                 .      ■  . '.     "  14,214,380.88 
Ruchomości  .... .      ,  189,439.16 
Wydatki  bieżące      .  . „  5,832,819.52 

• MH.  256,084,631.58 

Depozyty  .... .  Mk.  135,426,310.54 
Różni  za  nasze  depozyty  , 9 .     ,  20,790,204.78 

Mk.  156,216,315.32 

Kapitał  zakładowy  . 
Kap.  Rezerwowy 
Obligacje  Banku Lokaty. 

Rachunki  bieżące 
Kasa  Przezorności  . 
Korespondenci  loro . 

„  nostro 
Oddziały 

Należności  skarbowe 
Przechodnie  . 
Redyskonto  . 
Procenty  i  prowizje. 

Mk. 

6,480,000.- 
352,037.04 

15,412,024.— 32,302,888.98 
73,314,948.25 

225,356.80 
74,208,096.99 
14,838,858.07 13,493,149,96 

45,648.55 14,115,662,85 

4,810,000.- 6,486,000.09 

Różni  za  swoje  depozyty 
Depozyt  własny 

Mk.  256,084,631.58 

Mk.  119,244,391.32 

36,972,124.— Mk.  156,216,515.32 



Ne  7. 
Ogłoszenia. 

137 

Stan  Rachunków  Banku  Handlowego  w  Warszawie  z  dniem  31  sierpnia  1920  r. 

STAN  CZyNNY. 

Gotowizna: 
a)  w  kasie  .  . 
b)  w  bankach  . 

M.  112.244.341,50 
„  385.535.367,57 
M.  697.779.709,07 

6.964.803,22 

„  169.358,363,95 

98.607.508,77 
12.851.757,85 

19.758.589,46 

c)  wylos.  papiery 
pubi.  i  kupony 

d)  dewizy  i  walu- 
ty zagraniczne 

Papiery  publiczne  własne: 
a)  papiery  skarbo- 

we polskie.    .    .  M. 
b)  inne  papiery.    .  „ 
c)  funduszu  rezer- 

wowego .    .    .  ,, 

Pożyczki  na  zastaw  papierów  publiczn. 
Skup  weksli  ^.    .    .  . 
Dłużnicy  w  racłiunkach.  bieżących  .  . 
(Pozatem  poręczenia:  M.  31.045.G39.4St 
Rachunek  z  Oddziałami  Banku  .    .  . 
Nieruchomości  
Weksle  protestowane  i  moratoryjne  . 
Weksle  do  inkasa  
Inkaso  u  Korespondentów   
Wydatki  bieżące  
Rachunki  przechodnie.  

Marki 

874.102.881 

131.217.866 

87.919.243 
275.146.719 
942.379.860 

45r.61 2.945 
11.122.648 
1.404.492 

242.167.966 
34.980.168 
34.779.811 
53.680.791 

fen. 

24 

3.140.515.396  73 

08 

85 
11 

32 53 93 

52 86 48 
83 

98 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  własny: 
a)  zakładowy  .  . 
b)  fundusz  rezer- 

wowy.    .    .  . 
c)  rezerwa  spe- 

cjalna    .    .  . Wkłady: 

a)  rachunki  prze- kazowe .    .  . 

b)  lokacje 

.000.000,— 
27.135.646,26 

612.184,84 

M. 

372.853.119,64 
 .    .    .    „  125.696.609,47 

c)  rachunki  bieżące,,  1  ■567.234.305,44 

(Pozatem  poręczenia  M. 
Rachunki   w  Banku  " Państwa .    .    .    .  M. 

Weksle  redyskonto- wane  , 

R-k  Kasy  Przez,  i  Pom. 
Urzędn.  Banku    .  M. 
z  tego  nabyto  pa- pierów za    .   ̂   „ 

31.045.639,48) 

33.595.730,23 

128.303.802,12 

3.775.451,28 

2.054.794,22 

6 
7 
8 

•9 

TO 

Rachunek  z  oddziałami  Banku 

Różni  za  inkaso  '  . 
Dywidendy  niepodniesione 
Procenty  i  prowizje  .    .    .    .  . 
Rachunki  przechodnie     .    .  . 

Marki  fen 

81.747.831  10 

2.065.839.034  i  55 

161.899.532  \  35 

1.718.657  06 

401.078.561 
280.356.583 

3.755.811 
68.573.997 
75.545.287 

88 

23 

60 
24 
72 

3.140.515.396  73 

i  UWAGA:    Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotro;'rodzie  z  d.  31  grudnia  1916  r.  oraz  z  bilansu 
Oddziału  w  Kijowie  z  d.  31  października  1919  r. 

Wyciąg  ze  Sprawozdania 

„BRACIA 

STAN 
Place 

Budynki 
Ruchomości « 
Towary 

Instytucje  kredytowe 
rKasa 

Papiery  publiczne 

'Depozyty  . 
Różni  dłużnicy  . 

KSumy  przechodnie 

i 

lAkcje  w  przechowaniu 

B  i 

czy 

Tow.  Akc.  Domu  Handlowego  Towarowo-^Konfekcyjnego 

JABŁKOWSCy"   W  WARSZAWIE 
na  rok  operacyjny  1919/20. 

ans   na  30   czerwca   1920  r. 

N  N  y. N B    I    E    R    N  y. 
3549607,50 

6249697,34 

2676687,41 
33988007,86 

10707018,88 

405636,80 

1075200,— 

205200,— 1793204,35 

103652,95 

60753913!09 

941384,— 61695297,09 

Br.  Jabłkowscy 

STA 
Kapitał  akcyjny  . 
„  amortyzacyjny 

„  rezerwowy 
„  zapasowy 

Fundusz  stypend.  To:. 

,,       przezorności  . 
„       zapomogowy  przezorności 

Depozyty  ..... 
Różni  wierzyciele 

Sumy  przechodnie 
Niepodniesiona  dywidenda 
Przewyżka   dochodów  nad  wydatkami 

Akcjonarjusze  za  akcje  w  przechowaniu 

15000000,— 489637,60 

56685,7.? 
150174,50 

31800,— 
63875,70 

7124,— 205200,— 37449558,92 
1624607,91 

94273,61 

5580975,50 

60753913,09 

941384,— 61695297.09 

'Wydatki     .  .  .  .  . 
■  Przewyżka  dochodów  nad  wydatkami 

Rachunek  zysków  i  strat. 
7646328,14 
5580975,50 

13227303,64 

Zysk  brutto  w  roku  1918/19 
13227303,64 

13227303,64 
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7. 

Stan  Rachunków  Banku  dia  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie 

na  dzień  1  listopada  1920  r. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.  Oddziały  Miejskie  w  War- 

szawie: 1-szy  Marszałkowska  83,  2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to-Jerska  10.  Oddziały  i  Agentury 

zamiejscowe:  Biała  Podlaska,  Białystok,  Brześć  Lit^   Drohobycz,   Grajewo,   Lwów,  Łomża,  Łuków, 
Mińsk,  Międzyrzec,  Paryż,  Siedlce,  Stanisławów. 

Stan  czynny. 

Kasa — gotowizną  ...... 
R-k  przekaz,  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Pożyczk. 
R-k.  przekaz  w  Banque  de  France  . 
R-k  przekazowy  w  Ros.  Banku  Państwa . 
Papiery  publiczne  własne  .... 
Skup  weksli  
Korespondenci : 
Loro  
Nostro  

Pożyczki  pod  zastć;.v  papiei-ów  publicznych 
Dokumenty  do  zainkasov\-ania — portfel Nieruchomości 
Ruchomości .... 
Wydatki  bieżące  . 
Rachunki  przechodnie 
R-k  Oddziałów  z  Centralą 

Marki  i  fen. 

36484571.70 
29094650.16 

6915153.— 21316.76 
58159516.07 
124320459.46 

161182668.72 
85211904.60 
49385120.77 
4421640.84 
10733068.92 
1956200.38 
16723919.47 
32601684.07 
36885081.45 

i  654117236.37 

Stan  bierny. 

Kapitał-  nakładowy 
Fundusze  rezerwowe Wkłady  . 

Korespondenci : 
Loro  
Nostro  .... 

R-ki  specj.  w  Rosyjskim  Banku 

Weksle  zredyskontowane'  . Polecenia  korespondentów 
Należności  skarbowe  . 
^'Jiepodnieśiona  dywidenda 
Niepodniesione  procenty  . 
Procenty  i  prowizje  . 
R-ki  przechodnie 
R-k  Centrali  z  Oddziałami 

Państwa 

Marki  i  fen. 

43200000.— 
6635306.87 

227394972.17 

101864642.55 
94£  55983.71 1130759.40 
40249706.45 
19816373.71 

55519.94 
255424.70 
230347.13 

22451068.11 
90062704.99 
5814426.66 

6.'54 117236.37 

B N  S 

Banku  Przemysłowego  Warszawskiego 

STAN  CZyNNy.  "a  1-go  Orudnia  1920  roku.  STAN  BIERNy. 

Gotowiznę  w  kasie  .  .■  
Rachunek  bieżący  warunkowy  w  ros.  Banku 
Państwa  

Rachunek  bieżący  vj  Polsk.  Kr.  Kasie  Pożycz. 
IJacnunek  czekowy  w  P.  K.  O  
31:up  weksli  

,5  ,  p?p.  publ.  i  kuponów  bici.      .  '.    .  . Weksle  i  frachty  do  inkasa  
Papiery  publiczne  własne  
„  „  kapitału  zapasowego    .  . 

Pożyczki  terminowe  na  zastaw  *:apierów 
publicznych  

Pożyczki  bezterminowe  (on  Cali.)  zabez- 
pieczone: 
1.  papierami  publicznymi  
2.  wekslami  

Korespondenci: 
1.  Loro  
2.  Nostro  

Weksle  protestowane  
Ruchomości  
Nieruchomości  
Wydatki  bieżące  
Rachunki  przechodnie  

Rachunek  Zarządu  z  oddziałami  .   .    .    .  ' 

Marki       fen  i 

8114791  21 

32902  61 
1695410  22 43095, 

28450','4ó 186048 
5659516 

14479873 
94492 

444371 

38272785 
2914577 

97431349 
15136994 

283409 
778022 
211375 

8012778 
93)5902 

13830i61 
245429404 

67 
63  i 

04  i 

Dl  j 

17 
61 35 

07 

Ił? 

23 

Kapitał  zakładowy  
„       zapasowy.   .    .  . Rezerwa  zysku   

Wkłady: 

1.  Kapitały  na  lokacji  
2.  na  rachunek  bieżący  ;  

Kasa  Przezorności  
Weksle  redyskontowane  
Rachunki  w  ros.  Banku  Państwa  
Rachunki  specjalne  w  P.  K.  K.  P  

Rachunki  w  instytucjach  prywatnych  zabez- 
pieczone papierami  publcznemi  .    .    .  . 

Korespondenci; 
Loro  
jN  ostro  

Przekazy  do  zapłacenia   
Należności  skarbowe  
Procenty  i  prowizje  
Dywidenda  niepodniesiona  .  
Rachunki  przechodnie  
Rachunek  oddziałów  z  Zarządem    .    .    .  . 

Maiki 1  fen, 
6480000 
156582 452605 

54 

82 
• 

2968320 06 

90162497 

27 

314450 23 
2480800 
3348868 

23 
5040000 

1035718 

81 22707459 

57 

31205; 02 
84 

16247332 

50 
55411 

38 

19763037 26 
68017 

60 

26020039 

79 

17922560 33 

245429404 

23 
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Bilans  Lubelskiego  Towarzystwa  Kredytowego  Miejskiego 

sprowadzony  na  dzień  1  lipca  1920  roku 

AKTYWA P  A  S  y  W  A 

I  9. 
;10. 
11. 
12. 

113. 
.14. 

Kasa    '  .  .  .  .  .  . 
Rachunki  bieżące  i  lokacje: 
a)  w  rirywalnych  instytucjach  kredytowych 
Papiery  procentowe: 
a)  kapiiaJu  zasobowego 
b)  funduszów  ruchomych 

c)  ,         specjalnych  .' Pożyczki,  udzielone  na  nieruchomości: 
a)  należące  do  stowarzyszonych  . 
Przedterminowe  umorzenie  pożyczek 
Raty  od  pożyczek: 
a)  zaległe  .... 
Kupony  zdyskontowane 
Majątek  Towarzystwa: 
a)  nieruchomy 
h)  ruchomy  •  . 
Zaliczenia  i  wydatki  zwrotne 
Zalicz.,  przypadające  do  zwrotu  od  stov.  arz 
5".-,  podatek  skarljowy 
Wydatki  bieżące  (wyznaczone  etatem,  ope 

racyjne  i  inne) 
Kupony  od  wylosowanych  listów  zastawnyc 
Zaliczenia  pod  zastaw  5%  pożyczki  pań 

stwowej  1920  r.     .  .  .." 

Mk. I  I 
1.126.368  22| 

1.720.540^571 *  f 

I  52S.29524! 

1.522.839  51' 
4.000 

s 
il7.126.743  96 
I       2.221  !45 
i 
^  I93.II6I72 

;       8.904  !60 

J  122.407,03 28.55909) 838!29i 

7.660  78! 
37.367174! 

l 245.243,96! 1.852j29j 

740.600j— 

Razem 

W  kasie  Towarzystwa  znajdują  się: 
listy  zastawne  lubelskie  w  depozycie  . 
nowe  arkusze  kuponowe 
listy  zastawne,  przygotowane  na  pożyczki 
listy  zastawne  podlegające  spaleniu 
kupony,  podlegające  spaleniu 
kaucje  urzędników 
papiery  procentowe  własne       .       .  . 

Ogółem 

23.414.559145 

3.168.828!- 

509.220'- 
786.888|- 

656.540'- 

1.190.154  60 

3.240  — 

28.296'— 

6.343.26660 

Kapitał  zasobowy       .          ,  .  . 
Kapitały  specjalne: 
a)  na   amortyzację   nieruchomości  Towa- 

rzystwa     .  .  .  . 
Listy  zastawne  w  obiegu: 

a)  5%    .          .          .       •  . Listy  zastawne  wylosowane,  przypadające 
do  zapłaty       .          .          .  .  . 
Kupony,  przypadające  do  zapłaty  . 
Fundusz  na  zapłatę  kuponów. 
Fundusz  umorzenia: 

a)  przedterminowego,  uskutecznionego  go- 
towi.^ną        .  .  .  .  . 

Opłaty: 
a)  na  powiększenie  kapitału  zasobowego 

i  na  fundusz  administracyjny 

b)  na  pokrycie  kosztów  oszacowanja  nie- 
ruchomości i  na  wygotowanie  nowych 

listów  i  kuponów  . 
Raty  przedterminowe 
Sumy  przechodnie 
Różne  dochody  (%  od  papierów  procento 
wych,  rachunków    bieżących,  rachunków 
z  korespondentami,  kara,  dyskonto  i  inne) 
Raty  od  pożyczek  niewypłaconych  .  # 
Depozyty  w  gotowiźnie 
i^oźyczki  zaciągnięte  pod  zastaw  papierów 
%  Towarzystwa 
Urząd  Pożyczek  Państwowych  . Razem 

811.030j58 

4.00501 i 

17.127.936]— 

451.656'— 

756.295,08 

434.74320 

2.221 

45 

167.692:42 

7.034  60 
30.981112 

130.744158 8.894|84 

249.324157 
1 

1.232.0001— 
2.000.000  — 23.414.55945 

Sprawozdanie  za  rok  1919  Krzeskiego  Stowarzyszenia  pożyczkowego  udziałowego 

w  Krzesku  w  gminśe  Królowa  Niwa  w  pow.  Siedleckim. 

Obroty  i  pozostałości  rachunków  w  walucie  markowej. 

STAN  BlERNy 

(Stowarzyszenie 
winno): 

Kapitały :  zakładowy, 
(udziałov^y,  własny  i 
wypożyczony)  zapa 
sowy  i  specjalne  . 

Wkłady  oszczędno- 
ściowe .... 

Długi  zaciągnięte  przez 
Stowarzyszenie  . 

Inne     (sumy  prze- 
chodnie).   .    .  . 

Pozostałość 
z  roku 

poprzed- 
niego 

Zyski 

Razem , 

3348,81 

31256,15 

81,64 

35529,56 

Obroty  w  roku 
sprawozdawczym 

Przychód  |  Rozchód 

•  493,50  i  21,60 

J  8295,7  7  i  5542,56 

Pczcstalaść 
w  końcu 
roku 

sprawo- 
zdawczego 

3820,71 

44009,36 

3332,45 

4174,65 

26296,37 

174,04 3240,05 
842,95 

2637^37  i  ,1537,28 

12284,54  49541,39 

STAN  CZYNNY 

(Stowarzyszenie 
ma): 

Lokaty  w  inst.  pien.  i 

papiery  procentowe 
Pożyczki  .... 

Ruchom,  i  nieruchom 

jWydatki  i  straty 
Razem  .    .  . 

Gotówka  w  kasie  vj  d 
31/XII  i  obroty  ogólne 

Pozostałość 
z  roku 

poprzed- 

niego 

Bilans 

Obroty  w  roku 
sprawozdawczym 

Przychód  1  Rozchód 

2592,— 
31475,92 

107,48 

31175,40 

1354,80 

35529,56 

7629,— 

22911,40 

10,75  — 26^,57 

-10277,22 

36573,47 

2637,37 

25548,77 

Pozostałość 
w  końcu roku 

sprawo- 

zdawczego 

2592,— 

46758,32 

9^,73 

37833,31 

49447,05 

 94,34 

49541,39 
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BILANS  BANKU  WSCHODNIEGO 

Stan  czynny.  w  dniu  30  listopada  1920  r.  Stan  bierny. 

Marki fen. 
Narki 

fen. 

1. Kasa  ...... 10217690 21 

1. 

Kapitał  akcyjny 8000000 
■ 

2. Bieżący  w  Bankach  .... 14216035 

66 

2. 

„      zasobowy  .... 
520000 

3. Papiery  procentowe  własne  . 825343 51 

3. 

Wkłady  na  akcje  II  emisji  . 445250 
4. ,             „       kapitału  zasobowego 520000 4. Lokaty  z  terminem  stałym  . 321877 
5. Monety  zagraniczne  .... 460204 26 „       bezterminowe  .... 83223542 28 
6. Skup  weksli     .  . 11902635 

5. 

Oijciążenia  hipot.  nieruchomości 102600 

7. Remesy  ..... 2169259 6. 
Korespondenci  „Loro* 

2386973 
8. Inkaso  weksli  i  dokumentów 2095872 

„  ..Nostro" 
153830'15 

66 

9. Zastawy  2  termineni  stalyn^^ 432517 

75 

7. Różni  za  swoje  inkaso 2250419 90 
„       bezterminowe  (on  cali) 29098754 55 8. Przekazy  do  opłacenia 1388205 46 

10. 
Korespondenci  „Loro" 

"'C00056 

'JO 

9. Należności  skarbowe 5107 

39 

,  „Nostro' 
2518720 

10 
10. Procenty  i  prowizje  .... 

8435187 
59 

11. Różni  za  nasze  inkaso 280082 
90 

11. Dywidenda  z  1919  r.  . 
51650 

12. Otwarty  kredyt  .... 33017168 59 12. Sun^.v  przechodnie  .... 7102412 

92 

15. Sumy  przo-:łiodnie  .... 6810404 42 
13. 

R-k  Oddziałów  z  Centralą  . 8521930 

24 

14. Jill^l  u  v.ł  l  w  i  1 1  ̂ 0  ̂   •  .... 
•j  51 9300 

14. 7v  *^  V  i   i   <5f  ra  f \! t-d  v^r.ii3ŁiaŁv*              •               *              •  • JO  J  *T  J 

94 

15! Ruchomości  ..... 605C51 86 
16. Koszty  organizacyjne  .... 552314 

89 
17. Urządzenie  skarbca  i  biura 183414 33 
18. Koszty  handlowe        .          .          .  j 55S5491 

47 

19. Udziały  w  przedsiębiorstwach 3712360 
20. R-k  Banku  z  Oddziałami 7371738 68 

1381945^3 

38  1 

138194393 38 

Stownityszenle  Wsnółdzlelcze  „Hrizur"  w  Ciechanowie. 
Bilans  za  rok  1919. 

Rachunek  zysków  i  strat. 
Zysk  brutto  na  towarach  .  .    Mk.  18547  f.  85 

Straty  z  tytułu  kosztów  handlów.^'. „       amortyzacja  ruchomości. 
Rachunek  bilansu. 

A  K  T  yiW  A. 

8100 

48 

Kasa 
Rerr  anent  towarów 
Ruchomości 
Dłużnicy 

Kapitał  udziałowy 
„  zapćisowy 
„  rezerwowy 

Czysty  zysk 
Różni  . 

PASYWA. 

Razam 

3469 
3755 
440 

10759 

4700 

811 2218 
10398 

296 

51 

89 

46 

07 
50 

39 
04 
29 
45 74 

Mk.  63547  f.  07 

Inrztid  Stoworzyszenia  Spożywczego  ..Łukomianka" w  Łukomiu  gm.  Szczutowo  pow.  Rypifiski. 

SprawazdauiB  kasowe  za  rok  1919. 
1)  Kapitał  obrotowy  12255  mk. 
2)  Kopital  zapasowy  19  mk. 
3)  Przychód  roczny  sklepu  66806  mk.  55  fen. 
4)  Rozchód  roczny  sklepu  61686  mk.  86  fen. 
W  dniu  1  stycznia  1920  r.  było  w  kasia  5119  mk.  69  fen. 
W  dniu   1   stycznia  1920  r.  w  sklepie  było  towaru  za 

14466  mk.  85  fen. 
Majątek  sklepu  w  dniu  1  stycznia  1920  r.  19586  mk.  54  fen. 
Po  potrąceniu  kapitału  obrotowego    .  12255   ,.  --  „ ■7331  mk.  54  fen. 

i  po  potrąceniu  kapitału  z  wpisów.  1510    „  —  „ 
kapitał    6021  mk.  54  fen. stanowi  zysk. 

5)  Podział  zysku  przez  ogólne  zebranie: 
10';;  na  kapitał  zapasowy, 
10%  dywidendy  od  udziałów, 
Na  wynagrodzenie  Zarządu  3000  mk. 
8'!,  dywidendy  od  wybranego  towaru. 
W  dniu  1  stycznia  1920  r.  było  w  kasiefpo|potrąceniu 

wypłaconych  sum  z  zysku  313  mk.  34  fen. 

-Tłoczono  w  Urukorti!  P  - ń-ftwowei.  Miodow«  30.        12658,  12.  II.,  5000, 



Nr.  8. WarasAwa,  dnia  28  lutega  1921  r. 

« 

Jaw  1  &  m^. 
Rok  III. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSPiC^A  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  10  mh.  (z  przesyłką  pocztową  12  mk.).  Prenumerata  kwartalna  100  mk.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaltowego  petitem:  30  mk.  Materjat  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 

przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakcji.  Leszno  5,  tel.  red.      512-64,  tel.  admin.  M  512-71. 

TREŚĆ.  POSfanOUffenia  Ogdlne:   85.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w   sprawie  realizacji  papierów  wartościowych  b.  mo- 
narchji  Austro-Węgierskiej. 

Organizacja  WladZ:  86.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  uzupełnienia  postanowień  par.  68  p.  2 
i  par.  72  rozp.  wykon,  do  ustawy  o  organizacji  władz  i  urzędów  skarbowych  na  obszarze  województw  Bia- 

łostockiego Kieleckiego,  Lubelskiego,  Łódzkiego  i  Warszawskiego. 
Podatki  konsumcyjne:  87.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  zwrotu  kosztów  przygotowania  ban* 

derol  zapałkowych. 
Monopol  spirytusowy:  88.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  o  podwyższeniu  nagród  za  przyczyniania  się  do  wykry- 

cia wypadków  tajnego  gorzelnictwa.    89.  Okólnik  w  sprawie  lakowania  butelek  z  wyrobami  wódczanymi. 
Monopoi  tytoniowy:  90.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  sprawie  podwyższenia  należytości  monopolowych,  po- 

bieranych w  b.  zab  austrj.  od  wyrobów  tytoniowych,  wprowadzanych  z  zagranicy.  91.  Okólnik  w  sprawie 
banderoli  dla  wyrobów  tytoniowych. 

Przepisy  ceine:  9Z.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  zwinięcia  Urzędu  Celnego  w  Nieszawie. 
Sprawy  gospodarcze  władz  pańStWOWyCll:  93.  Zarządzenie  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  kontroli  przychodu 

i  rozchodu  druków.  « 
Sprawy  walutowe:  94.  Ustawa  z  d.  20  stycznia  1921  r.  o  organizacji  giełd  w  Polsce.  95.  Stan  emisji  biletów 

P.  K.  K.  P.  d.  31/1  1921  r. 

Przepisy  o  SfOSUnkacll  liandlOWycll  z  zagranicą:  96.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  w  sprawie 
skreślenia  przędzy  z  jedwabiu  sztucznego  z  listy  towarów,  których  przywóz  nie  wymaga  specjalnych 
pozwoleń. 

RUCll  SłUłllOWy:  97.  Ruch  służbowy  za  m.  październik  1920  r.   98.  Ruch  służbowy  za  m.  styczeń  1921  r.  . 

Od  Administracji. 

z  powodu  znacznego  wzrostu  kosztów 

druku  i  papierki,  cena  za  ogłoszenia  od 

wiersza  jednoszpaltowego  petitowego 

wynosić  będzie  od  1  marca  b.  r.  60  mk. 

i:  — •  —  - — 

Ogłoszenie. 

Urząd    Skarbowy  akcyz  i  monopolów  państwo- 

j  wych  w  Łukowie  ninie|szem  podaje  do  publicznej 
I  wiadomości,  że  pieczęć  urzędowa  z  odciskiem  far- 

bowym „Posterunek  Straży   Skarbowej    Nr.'  323" 
t!W  czasie  inwazji  bolszewickiej  w  Osiecku  powiatu 

Garwolińskiego  ziemi  Siedleckiej  została  zrabowana- 

Wszelkie   dokumenty,   któreby    od    1-go  sierpnia 
;  1920  r.  począwszy,  zaopatrzone  były  tą  pieczęcią, 
1  nie  posiadają  ważności. 

Postanowienia  ogólne. 

85. 

'  KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  Prasowe  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 
Wobec  licznych  zapytań  ze  strony  posiadaczy  pa^ 

pierów  wartościowych  b.  monarchji  Austro-Węgierskiej 
w  sprawie  realizacji  tych  papierów,  tudzież  wypłacenia 
odsetek,  Ministerstwo  Skarbu  udziela  następujących  wy- 

jaśnień : Zawarty  w  St.  Germain  en  Laye  traktat  pokojowy 
z  Austrję  zobowiązał  państwa,  powstałe  na  terenie  b. 
monarchji  Austro Węgierskiej,  do  przejęcia  części  zabez- 

pieczonego i  niezabezpieczonego  długu  przedwojennego 
b.  monarchji. 

Podział  przedwojennych  długów  Austrji  między 
państwa  sukcesyjne  ma  być  przeprowadzony  w  drodze 
międzynarodowej  przez  Komisję  Odszkodowań,  po  prze- 

prowadzeniu przez  każde  z  państw  sukcesyjnych  reje- 
stracji i  stemplowania  odnośnych  tytułów  długu  przed- 

wojenego,  znajdujących  się  na  jego  terytorjum. 



Do  czasu  przeprowadzenia  tej  rejestracji  i  stemplo- 
wania w  Polsce,  które  ma  nastąpić  w  najbliższych  mie- 

siącach, oraz  oświadczenia  Komisji  Odszkodowań,  jakie 
tytuły  długu  bedą  obciążały  Polskę,  realizacja  tych  tytu- 

łów austrjackich  przed\\'^ojennych  przeprowadzoną  być nie  może. 

Przyjmując  część  długu  dawnego  rządu  austijackie- 
go,  Państwo  weźmie  również  ciężar  kuponów  lub  co- 

rocznych amortyzacji  odnośnych  tj^tułów,  płatnych  od 
chwili  uprawomocnienia  się  traktatu  a  dotąd  nie  zapła- 
conych. 

Organizacja  władz. 

86. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  przedmiocie  uzupełnienia  postanowień  §  68  p.  2  i  §  72 

rozporządzenia  wykonawczego  do  ustawy  o  organizacji 
Władz  i  Urzędów  skarbowych  na  obszarze  województw 

Białostockiego,  Kieleckiego,  Lubelskiego,  Łódzkiego 
i  Warszawskiego. 

Na  mocy  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  tym* 

czasowej  organizacji  "Władz  i  Urzędów  Skarbowych 
(Dz.  Praw  P.  P.  Nr.  65  poz.  391  z  r.  1919),  zarządza 
si<?  w  uzupełnieniu  postanowień  §  68  p.  2  i  §  72 
rozporządzenia  wykonawczego  do  powyższej  ustawy 

fDz.  Ustaw  Rzp.  "P.  Nr.  15  poz.  81  i  D"z.  IJrz.  M.  S". Nr.  6  poz.  i  13  z  r.  1920),  co  następuje: 

Jeżeli  fabryka  lub  zakład  produkujący  przedmiot 
ty,  podlegające  opłatom  akcyzowym,  jest  położony 
poza  siedzibą  Urzędu  skarbowego  akcyz  i  monopos 
łów  państwowych,  w.  takim  razie  naczelnik  tego 
Uizędu  wydaje  producentowi  tylko  przy  rozpoczęciu 
nowej  kampanji  pierwsze  świadectwo  na  prawo  roz* 

poczęcia  produkcji,  natomiast  sprawd-^^janie  dalszycli 
deklaracji  przewidzianych  w  ustawach  akcyzowych 
i  wydawanie  świadectw  na  prawo  produkcji  przed* 
miotów,  podległych  opłatom  akcyzowym,  aż  do  za^ 
kończenia  ruchu,  porucza  się  inspektorowi  akcyzo? 
wemu,  któremu  powierzono  nadzór  nad  odnośną  fa* 
bryką,  wzgl.  zakładem. 

Sprawdzanie  deklaracji  i  wydawanie  świadectw 
na  prawo  rozpoczęcia  produkcji  przedmiotów,  pod* 
ległych  opłatom  akcyzowym,  w  fabrykach  i  zakła* 
dach,  położonych  w  siedzibie  Urzędu  skarbowego 

akcyz  i- monopolów  państwowych,  należy  wyłącznie 
tylko  do  naczelnika  Urzędu,  nie  zaś  do  miejscowych 
inspektorów  akcyzo v/ych. 

Warszawa,  dnia  12  lutego  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

V  w  z.  ( -  )  Wcinfeld. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  40,  ]02I  r.). 

Podathi  honsumcyjne. 

87. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  przedmiocie  zwrotu  kos.^iów  przygotowania  bandero 
zapalkowych. 

Ustanowiony  rozporządzeniem  Ministra  Skarbu 
7.  dnia  15  kwietnia  1919  r.  [Dziennik  Urzędowy  Min. 

Sk.  Nr.  8  poz.  116,  (Monitor  Polski  Nr.  91  z  1919' r.) 
zwrot  kosztów  przygotowania  banderol  zapalkowych 
podwyższa  się  z  dniem  1  marca  1921  r.  z  pięciu  ma' 
rek  na  dziesięć  marek  za  każde  tysiąc  sztuk. 

Warszawa,  dnia  12  lutego  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji: 

(— )  Dr.  Mikulecki. 

Monopol  Spirytusowy. 
88. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  13  lutego  1921  r.  \ 

o  podwyższeniu  nagród  za  przyczyniania  się  do  wykry- 
,  cia  wypadków  tajnego  gorzelnictwa. 

Artykuł  5  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia 
17  marca  1920  r.  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  15  poz.  208), 
zmienia  się  następująco: 

Art.  5.  Wysokość  nagród  dla  jednej  osoby  wy> 
nosić  będzie: 

a)  w  wypadkach  przyczyniania  się  jedynie  do 
wykrycia  potajemnego  (nieuprawnionego)  wys 
robu  lub  przechowywania  aparatów  do  odpęt 
du  wódki,  od  i.OOO  do  3.000  marek; 

b)  w  w>'padkach  przyczyniania  się  do  wykrycia 
potajemnego  wyrobu  wódki  —  jeżeli  przy= 
trzymano  głównego  winowajcę  — od  2.00C 
do  6.000  marek;  jeżeli  przytrzymano  tylkc 
współwinnych,  uczestników  lub  pomocnikó%\ 
przestępstwa,  od  1.000  do  5.000  marek;  jeże! 

wreszcie  przytrzymano  wyłącznie  wyrobion,' 
potajemnie  wódkę  i  aparat,  na  któ 

rym  ją  wyrobiono  lub  też  tylko  wódkę  lul" 
tylko  aparat,  od  1.000  do  4.0Ó0  marek. 

W  tych  granicach  przyznawać  się  będzie  nagro 
fly  w  miarę  zasługi  w  wykryciu  przestępstwa. 

Jeżeli  w  jednym  i  ̂ ym  samym  wypadku  wykryi 
cia  przestępstwa  przyznaje  się  nagrody  więcej  ni> 
jednej  osobie,  nie  może  łączna  suma  tych  nagróc 
przekraczać  najwyższych  ustanowionych  powyż  gra 
nic. 

Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  co  do  prze 
stępstw,  wykrytych  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
yUrzędowym  Mmisterstwa  Skarbu. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji:  .i 

;  (-  )  Dr.  Mikulecki.  . 
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^9. 

OKÓLNIK  L.  1500/21/S.  VI. 

Pr2ychylając  się  do  podania  Polskiego  Zrzeszenia 
Dystylatorów  o  uchylenie  wymogów  §  17  przepisów 
tyiiiczaso\v7ch  z  dnia  14  marca  1919  (Dz.  Urz.  M.  S. 
Nr.  24/1919,  poz.  337)  odnośnie  do  lakowania  korków 
w  butelkach  z  wyrobami  wódczanymi  i  uznajęc 
słuszność  przytoczonych  w  tern  podaniu  motywów, 
mianowicie  brak  laku  w  sprzedaży,  nadmierny  drożyznę 

przy  lichym  gatunku  tegoż  —  zawiesza  się  do,  dalszego 
zarządzenia  obowiązujące  obecnie  lakowanie  butelek, 
z  zachowaniem  jednak  innych  przepisów  co  do  ekspe- 

dycji naczyń  z  wyrobami  wódczanymi. 

O  powyższem  należy  zawiadomić  fabiyki  wódek 
czynne  na  obszarze  Izby. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji: 

<— )  Dr.  Mik  niecki. 

Monopol  Tytoniowy. 

90. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  sprawie  podwyższenia  należytości  raonopplowych, 

pobieranych  w  byłym  zabo||e  austrjackim  (Małopolsce), 
od  wyrobów  tytoniowych,  wprowadzanych  z  zagranicy. 

Począwszy  od  dnia  1  marca  1921  r.  podwyższa 
się  należytości  monopolowe,  pobierane  w  myśl  roz* 
porządzenia  z  dnia  14  października  1920  L.  351 /Pr./lV 
Dz.  Urz.  od  wyrobów  tytoniowych,  wprowadzanych 
z  zagranicy  do  byłego  zaboru  auStrjackiego  (Mało* 
polski),  do  następującej  wysokości: 

Od  każdego  kilograma  netto  papierosów  —  ty* 
siąc  czterysta  (1.400)  Marek;  cygar  i  cyg£|retek  — 
siedmset  (700)  Marek;  innych  wyrobów  tytoniowych 
(tytoniu  krajanego)  i  surowca  —  tysiąc  dwieście 
(1.200)  Marek. 

Warszawa,  dnia  II  lutego  1921  r. 

^  Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  WeinfelcL 

91. 

OKÓLNIK  Nr.  1601. 

Do  Izbj  Skarbowej,  Wydział  IV,   a)  w  Warszawie, 

b)  w  Łodzi,  c)  w  Lublinie,  d)  w  Kielcach,  e)  w  Białym- 
stoku. 

Celem  stałego  unormowania  poszczególnych  ro= 
dzajów  banderol,  przeznaczonych  dla  wyrobów  ty= 
toniowych  fabryk,  które  podlegają  Generalnej  Dy= 
rekcji  Monopolu  tytoniowego,  zarządza  się  ró\vno= 
cześnie  nakład  nowych  banderol  papierosowych  i  ty= 
tonio^yycl),  jak  następuje: 

I.    Banderole  papierosowe: 

1)  z  oznaczeniem:  „gatunek  najprzedniejszy  A" 

1/20. 
2)  z  oznaczeniem:  „gatunek  najprzedniejszy  B" 

1/20. 

3)  z  oznaczeniem:  , .gatunek  przedni  A"  1/20, 
1/50,  1/100. 

4)  z  oznaczeniem:  „gatunek  przedni  B"  1/20, 1/50,  1/100. 

5)  z  oznac:^eniem:    „gatunek  średni  A"  1/20, 1/50,  1/100. 

6)  z   oznaczeniem:    „gatunek  średni  B"  1/20, 1/50,  1/100. 
Zewnętrzna  forma  banderol  pozostaje  ta  sama, 

jak  dotycliczas,  w  polu  pierwszem  wydrukowany  bę= 
dzie  napis:  papierosy  szt.  20,  (wzgi.  50,  wzgl.  100), 

zaś  w  polu  trzeciem  napis:  „Gtk.  najprzedniejszy  A" 
(wzgl.  pi-zedni  A,  B,  i  t.  d.).  W  polu  drugiern  pozo= 
staje  i  nadal  dotychczasowy  napis:  „Państwowy  Mo= 
nopol  Tytoniowy W  lewej  części  banderoli  po= 
zostaje  i  nadal  puste  pole  v/  ornamencie,  przczna= 
czone  na  wybicie  stempla  firmy.  Banderola  gatunku 

'„najprzedniejszego"  będą  miały  barwę  pomarańczo= 
wą,  „przedniego"  fioletową,  „średniego"  barwę,  jak 
dotychczasowe  monopolowe  banderole  Klasy  F. 

Cena  papierosów  nie  będzie  na  żadnej  banderoli 
z  góry  wydrukowana,  obowiązkiem  każdej  fabryki, 

pracującej  dla  Monopolu  Państwowego,  będzie  wy= 
bijać  na  banderoli  odpowiednią  cenę,  która,  stosów* 
nie  do  zawartej  umowy  i  zgodnie  z  każdorazowo 

wydać  się  mającemł  zarządzeftiami  władzy  skarbo= 
wej,  odpowiadać  będzie  w  danym  czasokresie  adnośs 
nemu  rodzajowi  banderoli. 

W  obecnym  czasie,  t.  j.  od  1  lutego  do  31  marca 
1921  r.,  względnie  do  wcześniejszego  terminu,  o  ileby 
zawarte  z  fabrylftimi  umowy  uległy  rewizji  przed 
31  marca  1921  r.,  banderole  z  oznaczeniem  ,, gatunek 

najprzedniejszy  A",  użyte  być  mają  na  papierosy 
w  cenie  mk.  3  za  sztukę,  banderole  „gat.  najprzed= 

niejszy  B"  mk.  2.50  za  sztukę,  banderole  „gat.  przed= 
ni  A"  mk.  2  za  sztukę,  banderole  „gat.  przedni  B" 
mk.  1.50  za  sztukę,  banderole  „gat.  średni  A"  mk.  1.20 
za  sztukę,  banderole  „gat.  średni  B"  mk.  1  za  sztukę. 

II.    Banderole  tytoniowe: 

1)  z  oznaczeniem  „tytoń  najprzedniejszy"  1/50, 1/100; 

2)  z  oznaczeniem  ,, tytoń  przedni"  1/50,  1/100; 
3)  z  oznaczeniem  „tytoń  średni  A^'  1/50,  1/100. 
Zewnętrzna  forma  banderol,  wymienionych  pod 

1)  pozostaje  ta  sama,  jak  obecnych  banderol,  wymie^ 

nionych  pod  2)  i  3),  w  polu  pierwszem  wydrukowa'ny 
będzie  napis  „tytoń  najprzedniejszy,  gr.  50"  (wzgl, 
100),  w  polu  drugiern  napis  „Państv/owy  Monopol 

Tytoniowy",  w  polu  trzeciem  napis  ten  sam,  jak 
w  pierwszem,  po  lewej  stronie  banderoli  pole  puste 
w  ornamencie  dla  druku  firmy.  Banderole  te  (pod  1) 

będą  miały  barwę,  jak  monopolowe  banderole  papie= 
rosowe*^  Klasy  F. 

Banderole,  wymienione  pod  2)  i  3)  pozostają 
i  nadal  niezmienione,  jak  dotychczasowy  nakład. 

Cenę  tytoniu  wybijać  będzie  na  banderoli  fabry= 
ka  wyrobów  tytoniowych  analogicznie,  jak  na  ban= 
derolach  papierosowych. 
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W  obecnym  czasokresie  umów  z  fabrykami  t.  3- 
od  1  lutego  do  31  marca  1921  r.,  banderole  z  oznacze= 

niem  „tytoń  najprzedniejszy  '  użyte  być  winny  na 
tytoń  w  cenie  ml?.  2.560,  za  1  kg.,  banderole  „tytoń 

przedni"  na  tytoń  w  cenie  1.920  mk.,  wreszcie  bande= 
role  „tytoń  średni  A"  na  tytoń  w  cenie  1.280  mk. 

Wszystkie  powyżej  wymienione  nowe  rodza.ie 
banderol  papierosowych  i  tytoniowych,  których  na* 
kład  się  zarządza,  oddane  zostaną  dopiero  do  użyt» 
ku  urzędowego  dopiero  po  wyczerpaniu  się  zapasów 
banderol  dotychczasowych,  te  ostatnie  zatem  mają 
być  obecnie  używane  w  dalszym  ciągu,  póki  zapas 
starczy.  W  tym  względzie  należy,  ze  względów 
oszczędnościowych  wyzyskać  także  w  miarę  moż? 
ności  banderole  wycofane  z  użycia,  po  odpowiednim 
ich  przedruku.  Mając  przeto  na  uwadze  obecnie  t.  j. 
od  1  lutego  1921  r.  unormowane  ceny  sprzedaży 
detalicznej  papierosów  i  tytoniu,  należy  stosować 
następujące  banderole  dawne  (monopolowe): 

I.  Papierosy. 

1)  papierosy  w  cenie  mk.  1  za  sztukę. 
Używać  banderol  G.  1/20,  G.  1/50,  G.  1/100. 

Po  w>'czerpaniu  się  zapasu  G.  1/20  należy  na  opako= 
wania  po  20  sztuk  papierosów,  wydawać  fabrykom 
banderole  Klasy  F.  1/20,  F.  1/50  i  F.  1/100,  zobowią= 
żując  fabryki  te  do  przedruku  tychże  banderol  w  ten 
sposób,  iżby  w  polu  pisw.szem  przez  całą  długość 

szyldu  wj'bity  był  napis  „Wojskowe",  zaś  w  polu 
trzeciem  wybitą  była  cena  Mk.  20  za  20  sztuk.  W  ra= 
zie  dalszego  wyczerpania  się  zapasu  banderol  F.  1/20, 
F.  1/50  i  F.  1/100,  należy  do  tegoż  samego  celu,  t.  j. 
w  miejsce  banderol  G.  1/20  wydawać  banderole  Kla= 
sy  B.  1/20,  zobowiązując  fabryki  do  takiego  samego 
przedruku,  jak  powyżej.  • 

2)  Papierosy  w  cenie  mk.  1.20  i  papierosy  w  ce= 
nie  mk.  1.50  za  sztukę. 

Używać  w  dalszym  ciągu  banderol  Klasy  H.  1/20, 
H.  1/50  i  H.  1/lGO,  zobowiązując  fabrykanta  do  wy^ 
drukowania  odpowiedniej  ceny. 

3)  papierosy  w  cenie  mk.  2  za  sztukę: 
Używać  w  dalszym  ciągu  banderol  Klasy  K.  1/20, 

K.  1/50  i  K.  1/100,  zobowiązując  fabrykanta  do  wy= 
drukowania  ceny.  Po  wyczerpaniu  nieznacznego 

stosunkowo  zapasu  banderol,  K.  1/20,  należy  wpro= 
wadzić  już  nowy  gatunek  banderol  z  napisem  ,jgatu= 

nek  przedni  A",  opisany  w  pierwszym  ustępie  ni= 
niejszego  rozporządzenia. 

Nakład  powyższych  banderol  zarządzony  zosta= 
nic,  jako  pilny  przed  innemi  no\^emi  rodzajami  ban= 
derol. 

4)  papierosy  w  cenie  mk.  2.50  i  papierosy  w  ce= 
nie  mk.  3  za  sztukę. 

Wydawać  fabrykom  do  tego  celu  banderole 
KI.  D.  1/20,  zobowiązując  fabrykanta  do  przedruko= 
wania  ceny.  Rzeczą  dozorujących  organów  skarbo= 
wych  będzie  zwrócić  pilną  uwagę  na  to,  by  przy  uży= 
ciu  tych  banderol  pl*zeznaczonych  na  dwie  różne 
ceny  nie  dopuszczano  się  nadużyć. 

II.  Tytoń  krajany: 

1)  tytoń  w  cenie  mk.  640  za  1  kg.  (średni  B): 
Użyć  banderol  pozamonopolowych    z  napisem 

„opłata".  Klasy  „średni  II"  1/25. 
2)  tytoń  w  cenie  mk.  1.280  za  kg. 
Używać  w  dalszym  ciągu  banderol  z  napisem 

„tytoń  średni  A"  1/50  i  1/100  z  wybiciem  ceny  przez 
fabrykaata.  _  ^ 

3)  tytoń  w  cenie  mk.  1.920  za  kg.: 
Używać  w  dalszym  ciągu  banderol  z  napisem 

„tytoń  przedni"  1/50  i  1/100  z  wybiciem  ceny  przez 
fabrykanta. 

4)  tytoń  w  cenie  mk.  2.560  za  1  kg.: 

Wydawać  na  ten  cel  fabrykom,  aż  do  wyczerpa= 
nia  zapasu  banderole  pozamonopolowe  z  napisem 

„zagraniczny  średni"  1/25,  zobowiązując  fabrykanta 
do  ich  przedruku  w  sposób  następujący:  w  pierw= 
szem  polu  napis  obecny  przekreślić  i  wybić  wagę, 
t.  j.  50  gr.,  względnie  100  gr.,  w  polu  trzeciem  wybić 
cenę  mk.  128,  względnie  mk.  256. 

Warszawa,  dnia  4  lutego  1921  r. 

Kierownik: 

(— )  Dr.  Zakrzewski. 

Przepisy  celne. 
92. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Wobec  uruchomienia  wodnej  odprawy  cehiej  to- 
waiów  w  Tczewie  został  z  dniem  7  lutego  1921  r. 
wodny  Urzęd  Celny  w  Nieszawie  zwinięty. 

Sprawy  gosp(|)darcze  władz 

państwowych. 

93. 

ZARZĄDZENife  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  sprawie  kontroli  przychodu  i  rochodu  druków. 

M^ąc  na  celu  wprowadzenie  jak  najdalej  idą* 
cych  oszczędności  w  wydatkach  rzeczowych,  Mini:, 
sterstwo  Skarbu  zwróciło  specjalną  uwagę  na  olbrzys 

mią  pozycję  rozchodową  w  budżecie  z  tytułu  zaopa-. 
trywania  urzędów  w  druki  i  formularze. 

Jedynie  zaprowadzenie  kontroli  przychodi 
i  rozchodu  druków  we  Wszystkich  urzędach,  opar 

tej  na  innym  systemie  zaopatrywania,  da  możność 
ograniczenia  wydatków  na  ten  cel. 

Zarządza  się  zatem  co  następuje: 

1)  we  wszystkie  druki  i  formularze  potrzebni! 
Izbom  Skarbowym,  zaopatruje  Wydział  Gospodar 
czy  Ministerstwa  Skarbu  —  bezpośrednio  Izby;  , 

2)  we  wszystkie  druki  i  formularze  —  potrzebn 
Urzędom  Skarbowym  I^ej  instancji,  zaopatruje  Wy 
dział  Gospodarczy  Ministerstwa  Skarbu  te  urzęd. 
wyłącznie  za  pośrednictwem  Izb  Skarbowych; 

3)  Wydział  Gospodarczy  Ministerstwa  Skarbł 
dla  uniknięcia  podwójnych  kosztów  ekspedycji,  ma 

że  wysyłać  Urzędom  Skarbowym  I^ej  instancji  dru 
ki  wprost  do  tych  urzędów,  jednak  tylko  na  zapa 
trzebowanie  właściwej  Izby. 

Zawiadomienie  o  drukach  wysyłanych  bezpo 

średnio  do  urzędów  I^ej  instancji  Wydział  Gosp' 
darczy  Ministerstwa  Skarbu  będzie  przesyłać  równe 
cześnio  właściwej  Izbie. 
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4)  Izba  Skarbowa  winna  mieć  na  składzie  więs 
kszy  zapas  druków,  potrzebnych  dla  jej  użytku 
służbowego,  oraz  pewien  zapas  druków  używanych 
[rzez  podległe  urzędy; 

5)  Jzba  Skarbowa  zaprowadzi  kontrolę  przycho* 

riu  i  rozchodu  druków  u  siebie.' i  w  podległych  urzęs dach; 
6)  W  tym  celu  (p.  5)  Izba  Skarbowa: 
a)  urządzi  u  siebie  podręczną  składnicę  druków, 
b)  zaprowadzi  księgę  magazynową  (wzór  Nr.  72). 
c)  poleci  niezwłocznie  podległym  urzędom  za* 

prowadzić  kontrolkę  przychodu  i  rozchodu 
druków  (wzór  A)  na  zwykłych  kajetach, 

7)  Księga  magazynowa  (wzór  Nr.  72)  służy  do 
zapisywania  przychodu  i  rozchodu  wszystkich  dru* 
ków,  otrzymanych  i  wystanych  bądź  przez  Składnicę 
laby,  bądź  przez  Ministerstwo  Skarbu. 

8)  Podwładne  Izbie  urzędy  winny  prowadzić 

kontrolkę  (patrz  p.  6  d)  i  co  kwartał  t.  j.  l/I  —  1/IV 
i  t.  d.  przedkładać  Izbie  zestawienie  obrotu  druków 
według  poszczególnych  wzorów  (zestawienie  wzór  B). 

9)  Izba  Skarbowa  przedkładać  będzie  Minister* 
stwu  Skarbu  sprawozdanie  kwartalne  o  przychodzie 
i  rozchodzie  druków  w  urzędach  i  składnicach  Izby 
(wzór  B).  Nadsyłanie  tych  sprawozdań  winno  nastą* 
pić  nie  później,  jak  w  trzy  tygodnie  po  upływie 
każdego  okresu  sprawozdawczego. 

10)  Nakład  druków  przez  Izby  bez  wiedzy  Mi* 
iiisterstwa  Skarbu  jest  kategorycznie  wzbroniony. 
Zabrania  się  również  używania  druków,  nie  przewi* 

I  dzianych  przepisami  Ministerstwa  Skarbu. 
11)  Równocześnie  zwraca  się  uwagę  Izby,  że  za* 

I  potrzebowania  na  druki  jak  również  wszelka  kor  es* 
pondencja  w  tych  sprawach  nie  może  być  przez 
poszczególne  urzędy  skierowywana  do  Ministerstwa, 
lecz  tylko  do  Izby,  na  co  zechce  Pan  Dyrektor  zwró* 
cić  szczególną  uwagę  podwładnym  urzędom. 

12)  Projekty  druków  nowych  wzorów  należy 
uprzednio  kierować  do  odnośnych  pod  względem  fa* 
chowym  Depart.  Min.  Skarbu,  dla  zatwierdzenia,i 
a  Wydziałowi  Gospodarczemu  przesłać  odpisy  wzo* 
rów,  powiadamiając  jednocześnie  dokąd  i  kiedy  po* 
słano  wzory  do  zatwierdzenia  i  jaka  ilość  danych 

druków  przewiduj.e  się  dla  okręgu  Izby.  ♦ 
13)  Przy  inspekcji  urzędów  pp.  rewidenci  mają 

obowiązek  sprawdzać  również  kontrolkę  rozchodu 
i  przychodu  druków,  badać  celowość  rozchodu 
i  ,  odpisy  oddzielnie  sporządzonego  protokułu  prze* 
słać  Ministerstwu  i  Izbie  Skarbowej. 

14)  Polecając  Panu  Dyrektorowi  niezwłoczne 
wykonanie  niniejszego  rozporządzenia.  Min.  Skarbu 
uważałoby  za  celowe  i  wskazane,  aby  kontrola  roz* 
chodu  druków  wogóle  obowiązywała  poszczególnych 
Naczelników  Wydziałów  w  Izbie,  gdyż  przypusz* 
czalny  rozchód  druków  jest  w  ścisłej  zależności  od 
ilości  podatników,  oraz  ilości  pozycji  ksiąg  przycho« 
dowych  i  rozchodowych. 

Księga  według  załączonego  wzoru  Nr.  72  będzie 
Izbom  przesłana  oddzielnie,  przyczem  zauważa  się, 
żc  prowadzenie  kontroli  na  tym  wzorze  będzie  trwa* 
!r>  aż  do  wyczerpania  posiadanego  zapasu. 

Warszawa,  dnia  15  stycznia  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Biura  Prezydjalnego: 

(— )  Dangeh 

Sprawy  walutowe. 

94. 
USTAWA 

z  dnia  20  stycznia  1921  r. 

o  organizacji  giełd  w  Polsce. 

Art.  1.   Giełdy  mogą  być  pieniężne  i  towarowe. 
Giełdy  pieniężne  podlegają  Ministrowi  Skarbu;  po- 

zwolenie na  ich  otwarcie  wydaje  Minister  Skarbu  w  po- 
rozumieniu z  Ministrem  Przemyślu  i  Handlu. 

Giełdy  towarowe  podlegają  Ministrowi  Przemysłu 
i  Handlu;  pozwoleńie  na  ich  otwarcie  wydaje  Minister 
Przemysłu  i  Handlu  w  porozumieniu  z  Ministrem 
Skarbu.  • 

Przed  udzieleniem  lub  odmówieniem  pozwolenia  na 

otwarcie  giełdy  mąą  być  wysłuchane  właściwe  organi- 
zacje gospodarcze  (izby  handlowe  i  przemysłowe, 

względnie  organizacje  o  analogicznym  zakresie  działa- 

nia). 

Obrót  giełdy  pieniężnej  obejmuje  papiery  warto- 
ściowe urzędowo  notowane,  weksle,  czeki,  przekazy, 

waluty,  monety  i  szlachetne  kruszce. 

Obrót  giełdy  towarowej  obejmuje  towary  i  warto- 
ść^, niezastrzeżone  giełdom  pieniężnym. 

Art.  2.  Rząd  sprawuje  nadzór  nad  giełdą  za  po- 
średnictwem komisarza  giełdowego  lub  jego  zastępcy, 

mianowanych  dla  każdej  giełdy  przez  tego  Ministra, 
któremu  dana  giełda  podlega. 

Zakres  czynności  komisarza  giełdowego  obejmuje 
w  szczególności:  dozór  nad  wykonywaniem  przepisów 

i  czynności  giełdowych,  troszczenie  się  o  usuwanie  nad- 
użyć na  giełdzie,  udział  w  obradach  rady  giełdiowej,  za- 

wieszanie wszelldch  uchwał  sprzecznych  z  ustawę  lub 
statutem  giełdy. 

Zawieszone  uchwały  winien  komisarz  giełdowy 

przedstawić  natychmiast  do  decyzji  właściwego  mini- 
stra: decyzja  ministra  winna  być  do  ośmiu  dni  dorę- 

czona radzie  giełdowej;  w  pi-zeciwnyra  razie  zawieszo- 
na uchwała  staje  się  ważną. 

Art.  3.  Giełda  jest  osob§  prawną;  ma  przeto  prawo 

nabywać  majątek  ruchomy  i  nieruchomy;  zawierać  umo- 
wy i  zaciągać  zobowiązania. 
Art.  4.  Członkami  giełdy  pieniężnej  wiimi  być 

wszyscy  handlujący  wartościami,  dopuszczonemi  do 
obrotu  na  danej  giełdzie,  którzy  posiadają  przedsiębior- 

stwo w  tej  samej  miejscowości,  gdzie  dana  giełda  się 
znajduje. 

Pozatem  członkami  giełdy  pieniężnej  mogą  być  oso- 
by miejscowe  i  zamiejscowe,  przyjęte  przez  radę  giełdo- 
wą na  warunkach,  które  określi  statut  giełdy. 
Art.  5.  Przepisy,  normujące  warunki  należenia  do 

giełdy  towarowej,  zostaną  określone  rozporządzeniem 
Ministra  Przemyku  i  Handlu,  wydanem  w  porozumie- 

niu z  Ministrem  Skarbu. 

Art.  6.  Nie  mogą  być  członkami  giełdy: 
1)  duchowni; 
2)  wojskowi; 

3)  urzędnicy  państwowi*  samorządowi,  sędziowie oraz  urzędnicy  instytucji  państwowych  i  samorządo- wych; 
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4)  niewypłacalni  na  czas  trwania  postępowania 
upadłościowego,  a  po  jego  ukończeniu  w  tym  wypadku, 
jeżeli  upadły  uznany  zostanie  winnym  bankructwa  pro- 

stego lub  podstępnego; 

5)  skazani  za  zawodowe  przemytnictwo  lub  lichwę; 

6)  pozbawieni  wyiokiem  sądo\\7m  praw  wybor- 
czych lub  pozbawieni  honorowych  praw  obywatel- 

skich —  tak  diugo,  dopóki  pozbawienie  trwa; 
7)  wykluczeni  orzeczeniem  komisji  dyscyplinarnej 

z  którejkolwiek  giełdy.  Nadto  nie  mogą  zostać  człon- 
kami giełdy  (art.,4  ust.  2)  osoby,  które  pod  względem 

prawa  rozporządzenia  majątldem  nie  są  własnowolne. 

Art.  7.  Wszyscy  członkowie  giełdy  tworzą  ogólne 
zgromadzenie  członków  giełdy,  do  zakresu  działania 

którego  należy:  wybór  członków  rady  giełdowej,  komi- 
sji rozjemczej  i  zatwierdzenie  zamknięć  rachunkowych 

giełdy. 
Art.  8.    Sprawami  giełdy  zarządza  rada  giełdowa. 
Rada  giełdowa  liczy  od  8  do  36  osób. 

Liczbę  członków  rady  giełdowej  określi  statut 
giełdy. 

Radę  wybiera  z  pośród  siebie  ogólne  zgromadzaiie 
członków  giełdy  prostą  większością  głosów: 

1)  bezpośrednio' —  w  miejscowościach,  gdzie  gieł- 
da liczy  nie  więcej,  niż  300  osób; 

2)  przez  reprezentantów  —  w  miejscowościach, 
gdzie  giełda  jest  liczniejsza. 

Ilość  reprezentantów  nie  może  przewyższać  300 
osób. 

Art.  9.  Wybranych  czlonlców  rady  giełdowej ,  za- 
twierdza minister,  któremu  dana  giełda  podlega. 

Jeżeli  v,'yhrani  członkowie  rady  giełdowej  nie  uzy- 
skają zatwierdzenia,  nsleży  w  terminie  6-tygodniowym 

od  daty  odmowy^zaty/ierdzenia  przeprowadzić  nowe 
w\'bory  w  miejsce  członkÓAv  niezatwierdzonych.  Nie- 
zatwierdzeni  członkowie  rady  giełdowej  tracą  bierne 

prawo  v/yboru  w  danym  oki'esie  wyborczym. 
Na  vv7padek  trzykrotnego  niezatwierdzenia  wybra- 

nych członków  rady,  odtiośny  minister  mianuje  z  po- 
śród członków  sriełdy  członków  rady  giełdowej  w  miej- 

sce niezatwieiH^-^-nych. 

Art  10.  Do  rady  giełdowej  mogą  być  wybrani  tyl- 
ko obywatele  Rzeczypospolitej  Polskiej,  którzy  ukończyli 

30  lat  wieku. 

Art.  11,  Rada'  giełdow?  wybiera  ze  swego  grona prezesa,  jednego  lub  więcej  zastępców  prezesa  oraz 
członków,  pełniących  specjalne  obowiązki. 

Prezes  lub  zastępca  jego  jest  przedstawicielem  gieł- 
dy nazewnątrz. 
Art.  12.    Do  obowiązków  rady  gieldov/ei  należy: 

1)  zarządzanie  funduszami  oraz  sprawami  admini- 
stracyjnemi  giełdy; 

2)  ustalanie  terminów  posiedzeń  rady  i  zebrań  gieł- 
dowych oraz  zwoływanie  ogólnych  zgromadzeń  człon- 

ków giełdy; 

;    3)  ustalanie  zwyczajów  giełdowych  i  podawanie 
•ich  do  wiadomości  ministra,  któremu  dana  giełda  pod- 
lega; 

4)  k-walifikowanie  wartości,  które  mogą  być  do- 
puszczeń e  do  obrotu  na  danej  giełdzie,  a  to  na  podsta- 

wie instrukcji,  przez  radę  giełdową  opracowanej,  a 
przez  właściwego  ministra  zatwierdzonej.  Taką  uchv/a- 
le  rady  giełdowej  może  komisarz  giełdowy  zawiesić 
(art.  2  ust.  3); 

5)  ustalanie  kursów  i  cen  oraz  ogłaszanie  ceduły giełdowej; 

6)  udzielanie  na  żądanie  władz  sprawozdań  z  obro- 
tów giełdowych; 

7)  komunikowanie  właściwemu  ministrowi  uchwał, 
rezoluqi,  memorjałów  i  wniosków  w  sprawach,  doty- 

czących popierania  i  podniesienia  handlu; 
8)  zawieszanie  obrotów  giełdowych  wartościami 

dawniej  zakwalifikowanemi  w  myśl  przepisów  punktu  4 
niniejszego  artykułu; 

9)  czuwanie  nad  prawidłowym  biegiem  tranzakcji 
giełdowych,  nad  zachowaniem  obowiązujących  w  tej  mie- 

rze ustaw,  postanowień  i  zwyczajów,  oraz  nad  usuwa- 
niem z  gmachu  giełdy  nieuprawnionych  pośredników; 

10)  przestrzeganie  porządku  na  zebraniach  i  zgro- 
madzeniach giełdowydi; 

11)  przyjmowanie  członków  giełdy  w  myśl  ust  2, 
art.  4; 

12)  wykluczanie  z  giełdy  osób,  które  w  myśl  art.  6 
nie  mogą  być  członkami  giełdy,  oraz  osób  niewykonu- 
jących  zobowiązań  giełdowych; 

13)  egzaminowanie  kandydatów  na  maklerów  gieł- 
dott^ycłi; 

14)  przedstawianie  właściwemu  ministrowi  uchwal 
w  sprawie  zatwierdzenia  statutu  oraz  w  przedmiocie 
zmian  statutu  giełdy. 

Art.  13.  Rada  giełdowa  wybiera  ze  swego  grona 
komisję  dyscyplinainą,  która  rozstrzyga  zarzuty  natury 
etycznej,  stawiane  członkom  giełdy. 

Komisja  dyscyplinarna  ma  prawo  wymierzać  kary 
następujące: 

1)  naganę; 

2)  karę  pieniężną  do  100.000  mlc.  pol.,  ściąganą  try- 
bem, przewidzianym  dla  należności  skarbowych; 

3>  zawieszenie  czasowe  w  prawach  członka; 

4)  wykluczenie  zupełne.  W  razie  wymierzenia  ka- 
ry pieniężnej  ponad  50.000  mk.  pol.  oiaz  w  przypadkach 

pod  3)  i  4)  przysługuje  zasądzonemu  prawo  odwołania 
.^ie  w  ciągu  3  dni  od  dnia  doręczenia  orzeczeida  komis]l 

do  rady  giełdowej  ze  skutkiem,  wstrzymującym  wyko- 
nanie kary  na  ten  czas.  • 

Art.  14.  Ogólne  zgromadzenie  członków  giełdy 

u-ybiera  komisję  rozjemczą  w  ten  sam  sposób,  co  człon- 
ków rady  giełdowej.  Liczbę  członków  .komisji  rozjem- 
czej, która  winna  być  większa  od  liczby  członków  rady 

giełdowej,  oki-eśli  statut  giełdy. 
Dla  rozstrzygania  sporów,  wynikających  z  tranzak- 

cji giełdowych,  powołany  jest  wyłącznie,  o  ile  strony 

inaczej  na  piśmie  się  nie  umówiły,  sąd  rozjemczy,  któi-e- 
go  członków  ustanawiają  one  z  pośród  członków  komi- 

sji rozjemczej. 
Aż  do  ujednostajnienia  postępowania  sądowego  na 

całym  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  będą  obowią- 
zywały co  do  prawomocności  i  wykonalności  wyroków 

sądów .  rozjemczych  przepisy  ustawodawstw  d^ielnico- 
v/ych  o  sądach  polubownych. 

Art.  15.  Członka  giełdy  może  na  zebraniach  gicl 
dowych  oraz  na  ogóhiych  zgromadzeniach  członków 
giełdy  zastąpić  pełnomocnik,  za  działalność  którego  od 
powiada  dający  pełnomocnictwo  członek  giełdy. 

O  dopuszczeniu  danej  osoby  na  giełdę  w  charakte 
rze  pełnom.ocnika  członka  giełdy  decyduje  rada  gieł- dowa. 

Art.  16.  Z  końcem  roku  kalendarzowego  rada  gieł 
dowa  sporządza  zanilmięcie  rachunkowe,  zaś  najpóźnie 
w  kwietniu  roku  następnego  przedstawia  ogólnemt 
zgromadzeniu  członków  giełdy  sprawozdanie  ze  swydi 
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czynności  za  rok  ubiegły.  Po  przyjęciu  tegoż  sprawo- 
zdania przez  ogólne  zgromadzenie,  rada  giełdowa  prze- 

syła je  do  wiadomości  ministra,  Irtóremu  dana  giełda 
podlega. 

Art.  17.  Giełda  rz§dzi  si§  statutem,  wydanym  na 
zasadzie  niniejszej  ustawy  (art.  18),  zatwierdzonym 
przez  właściwę  władizę  (art.  1). 

Zmiana  statutu  giełdy  wymaga  zezwol^iia  tej  sa- 

mej władzy,  Ictóra  statut  zatwierdziła.  " 
Art.  18.   Statut  giełdy  obejmować  winien: 
1)  oznaczenie  rodzaju  giełdy  i  wyszczególnienie 

przedmiotów  obrotu  na  danej  giddzie; 
2)  )  prawa  i  obowiązlci  członków  giełdy  oraz  wa- 

runki cdonkostwa  co  do  osób,  wymienionych  w  ust.  2 
w.  art.  4; 

3)  ustanowienie  opłaty  członkoskiej  oraz  sposób 

fi^  uiszczania;  - 
4)  przepisy  o  zebraniacli  giełdowydi; 
5)  przepisy,  dotyczące  ustanawiania  władz  giełdo- 

wych i  sprawowania  icłi  czynności; 
6)  warunki  ważności  ucliwał  rady  giełdowej  i  ioi- 

jng  icłi  ogłaszania; 
7)  skład  komisji  dyscyplinarnej  i  rozjemczej  oraz 

■ąóów  rozjemczycli,  jak  również  sposób  postępowania 
irzęd  komisją  dyscyplinarną  1  sądami  rozjeniczenii,  a 
:adto  wysokość  opłat,  jeśli  one  bfdą  pobierane  za  idi 
•zynności; 

8)  sposób  użycia  sum,  które  wpłyną  do  funduszów 
jiełdy  z  kar,  przewidzianycłi  w  punkcie  2  art.  13; 

9)  przeznaczenie  majątku  giełdy  na  wypadek  jej 
rozwiązania. 

Art.  19.  Jako  tranzakcje  giełdowe  uważa  się  takie 
^łeresy,  które  zawarto  w  publicznym  lokalu  glełdo- 
vym  w  oznaczonej  porze  giełdowej  i  co  do  przedniio- 
ów  obrotu,  któremi  na  danej  giełdzie  wolno  handlować 
'  które  wolno  na  niej  notować. 

Tranzakcje,  zawierane  na  giełdzie,  są  zaskarżalne 
irzed  sądem  rozjemczym  tylko  wtedy,  jeżeli  zostały 
stwierdzone  kartą  umowy. 

'  Art.  20.  Pośrednictwem  przy  tranza  kejach  giełdo- 
vych  mogą  zajmować  się  tylko  maklerzy  zatwierdzeni 
'rzez  ministra,  któremu  dana  giełda  podlega. 

Liczbę  maklerów  określa  rada  giełdowa  w  miarę 
•otrzeby. 

Kwalifikacje,  sposób  powoływania  i  zwalniania  ma- 
lerów  oraz  ich  prawa  i  obowiązki  określą  dla  każdego 
-odzaju  giełdy  (art.  1)  przepisy  wykonawcze,  wydane 
'/•drodze  rozporządzenia  do  niniejszej  ustawy, 
r    Art.  21.    Właściwemu  ministrowi  przysługuje  pra- 
^iró  rozwiązania  rady  giełdowej  na  wypadek  niestoso- 
wuiia  się  do  obowiązków,  zakreślonych  ustawą  lub  sta- 
ułera  giełdy. 

^  W  tym  \vypadku  właściwy  minister  mianuje  komi&a- 
ia  rządowego,  który  sprawować  będzie  wszystkie  czyn- 
ośd  rady  giełdowej  do  chwili  objęcia  urzędowania 
Tzez  nowo  obraną  radę. 

■  Najważniejszym  obowiązkiem  komisarza  rządowe- 
0  jest  przeprowadzenie  nowych  wyborów  do  rady 
ieldowej  w  terminie  nie  późniejszym,  niż  3-miesięczny. 

Art.  22.  iMinister  Slcarbu  w  porozumieniu  z  Mini- 
łrem  Przemysłu  i  Handlu,  względnie  JUinister  Prze- 
lysłu  i  Handlu  w  porozumieniu  z  JUinistrem  Skarbu, 
locen  jest  zawiesić  działalność  zebrań  giełdowych,  jak 
'  nież  pie'dę  rozwiązać. 

.\rt.  23.  Uczestniczenie  w  niedozwolonem  przez 
2ąć.  zet>raniu,  na  którem  dokonywa  się  tranzakcji  giei- 
ouych,  karane  będzie  w  drodze  ądministraęyjnej,  na 

obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  w  drodze  sądowej,  karą 

pieniężną  od  10.000  mk.  pol.  do'  50:000  mk.  pol.  i  aresz- 
tem do  6  miesięcy  lub  jedną  z  tych  kar.  Wymierzenie  tej 

kary  nie  zwalnia  winnego  j3d  odpowiedzialności  sądo- 

wej, o^ile  czyn  jego  podpada  pod  przepisy  kodeksu  kar- 
nego. '    .  ,  , 

Art.  24.  Ustawa  niniejsza  wcliodzi  w  życie  w  sześć 
miesięcy  po  jej  ogłc^zeniu  w  Dzienniku  Ustaw.  Do 
tego  czasu  giełdy  już  istniejące  winny  dostosować  się 
do  przepisów  niniejszej  ustawy.  Z  chwilą  wejścia  ni- 

niejszej ustawy  w  życie  h-acą  moc  obowiązującą  wszyst- 
kie przepisy  prawne,  odnoszące  się  do  giełd  na  całym 

obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  ile  są  sprzeczne 
z  niniejszy  ustawą.  , 

Art.  25.  Do  czasii  ujednostajnienia  pi-awa  handlo- 
wego w  całej  Rzeczypospolitej  Polskiej  utrzymuje  się 

w  mocy  na  obszarze  b.  dzielnicy  austrjackiej  postano- 
wienia §§  13 — 16  austrjackiej  ustawy  giełdowej 

z  r.  1875. 

Art.  26.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  porucza  się 
Aiinistrom  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu,  zaś  odnoś- 

nie do  b.  dzielnicy  pruskiej  — -Ministrowi  b.  Dzielnicy 
Pruskiej  w  porozumieniu  z  JVlinistrami  Skarbu  oraz 

Przemysłu  i  Handlu. 
Marszałek : 

( — )  Ttąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

^  (— )  Witos. 
"Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 
(— )  S.  Przanowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 
(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  13  z  cb.  8  lutego  1921  ̂ r., 

pcz.  7ł). 

95. 
STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ   KPvAJOWEJ    KASy  POŻYCZKOWEJ 

dnia  31 -go  stycznia  1921  r. 

Dnia   20-go  stycznia  1921  r. 
obieg  wynosił    .    .    .    .  iMk.  52.305.200.1 67.— 

Od  dnia  20/1  do  31/1  1921  r. 

wypuszczono  .....    „     2.774.251.442. — 
Do  dnia  31/1  1921  r.  pu- 

szczono w  obieg  ogółem  Mk.  55.079.451.609. — 

.W  tem  na  podstawie  artykułu 
2  Ustawy  z  dnia  26-go 
marca  1920  r.  (Dziennik 
Ustaw  Jvjs  31  poz.179)    .  4.095.514.088.69 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (~)  Bigo. 

Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

( — )  Marjan  Karpus. 
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Przepisy  o  stosunkach  han- 

dlowych z  zagranicą. 
•  96. 

ROZPORZĄDZENIE 

Miiiis*tra  Przemyśla  i  Handlu 

z  dnia  11  lutego  1921  r., 

w  sprawie  skreślenia  przędzy  z  jedwabiu  sztucznego 

2  listy  towarów,  których  przywóz  nie  wymaga  specjal- 
nych pozwoleń. 

Na  mocy  art.  10  p.  1  Ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r. 
©  obrocie  towarowym  z  zagranicy  (Dz.  Ust.  R.  P.  z 
1020  r.  Nr.  79,  poz.  527)  zgodnie  z  wnioskiem  Główne- 

go Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  zarządzam,  co  nastę- 
puje: 

§1. 
Z  listy  towarów,  których  przywóz  w  myśl  rozpo^ 

rządzenia  Ministra  Przemyślu  i  Handlu  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Aprowizacji  oraz  Rolnictwa  i  Dóbr  Pań- 

stwowych w  sprawie  zwolnienia  od  pozwoleń  na  przy- 
wóz przez  linjf  celną  Rzeczypospolitej  Polskiej  poszfóe- 

gólnych  rodzajów  towarów  z  dnia  31  sierpnia  1920  r, 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  87,  poz.  575)  nie  wymaga 
specjalnych  pozwoleń,  skreśla  się: 

„przędzę  z  jedwabiu  sztucznego"  poz.  185  p.  3  a  i 
b  taryfy  celnej.  . 

Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia. 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

( — )  S.  PrsanowsJci. 
(Monitor  Polski,  Nr.  36  z  dnia  15/11  1921  r.) 

Ruch  służbowy. 

97. 

W  MINISTERSTWIE  SKARBU 

za  m.  październik  1920  r. 

Mianowani  zostali: 

Sucharda  Tadeusz  —  referentem. 
Blaszczyk  Henryk  —  st.  kontrolerem. 
Elżanowski  Antoni  —  st.  kontrolerem, 
Litwa  Bolesław  —  sekretarzem. 

Zwolnieni  zostali: 

Rosińska  Eugenja  —  st.  rachmistrz,  od  dnia 
15  października  1920  r. 

Reindlówna  Zof ja  —  st.  rachmistrz,  od  dnia 
31  października  1920  r.  • 

98. 
W  Ministerstwie  Skarba 

za  miesiąc  styczeń  1921  roku. 

Mianowani  zostali: 

o  Próbny  Tomkiewicz  Edward  —  referentem,  od 
dn.  1  stycznia  1921  r. 

Kasjer  (VIII)  Jankowski  Zygmunt,  Kasjerem  VII 
st.  sl.,  od  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Kontroler  Wajda  Stanisław  —  st.  kontrolerem, 
od  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Kontroler  Wilantowicz  Wincenty  —  st.  kontroL, 
od  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Próbna  Welmanówna  Ksawera  —  kontrblerem, 
od  dn.  1  lutego  1921  r. 

St.  rachm.  Snarski  Bronisław  —  kontrolerem,  od 
dn.  1  lutego  1921  r. 

Próbny  Dębowski  Franciszek  —  kontrolerem,  od 
dn.  1  lutego  1921  r. 

Zwolnieni  zostali: 

Próbny  Rojewski  Adam,  z  dniem  31  (grudnie 
1920  r. 

Nacz.  Wydz.  Szenwald  Aleksander,  z  dniem 
5  stycznia  1921  r. 

Nacz.  Deleg.  U.  P.  P.  Chmielewski  Edward,) 
z  dniem  5  stycznia  19^1  r. 

Próbna  Kub4cka  Zofja,  z  fdniem  10  stycznia 

-  192!  r,  
■ Kontrakt.  Kączkowski  Józef,  z  dniem  15  stycz^ 

nia  1921  r. 

St.  refer.  Zalewski  Marjan,  z  dniem  15  istycznia 
1921  r. 

Nacz.  Kanccl.  Naploszek  Władysław,  z  dniem 
15  stycznia  1921  r. 

St.  kancel.  Moczulski  Roman,  z  dniem  15  stycz^ 
nia  1921  r. 

Próbna  Woynówna  Helena,  z  dniem  15  stycz* 
nia  1921  r. 

Próbna  Glaus  Zofja,  z  dniem  15  stycznia  1921  r. 
Próbna  Czulda    Janina,    z  dniem  15  stycznia 

1921  r. 

Radca  Min.  Starost  Walenty,  z  dniem  31  stycz» 
nia  1921  r. 

Próbna  Marynowska  Aleksandra,  z  dn.  31  stycz* 
nia  1921  r. 

Ęróbna  Uchmańska  Irena,    z  dniem  31  stycz* ■  nia  1921  r. 

Próbna  Jastrzębska  Janina,  z  dniem  31  stj^z* 
nia  1921  r. 

Próbna  Średnicka  Kazimiera,  z  dniem  31  stycz* 
nia  1921  r. 

Próbny  Przyszychowski  Władysław,  z  dniem 
31  stycznia  1921  r. 

Próbny  Jakubowicz  Stefan,  z  dniem  1  lutego 
1921  r. 

Próbna  Mieserówna  Irena,  z  dniem  28  lutego 
1921  r. 

Nacz.  Wydz.  Homan  Kazimierz,  z  dniem  15  mar> 
ca  1921  r. 

Przeniesieni  zostali: 

St.  referent  Dębicki  Bohdan  i  Kontroler  celny 
2  kl.  Bednarski  Andrzej,  do  Dyrekcji  Ceł  w  Pozna* 
niu,  od  dnia  1  lutego  1921  r. 
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St.  rachm.  VI  st  sl.  Izby  Skarbowej  w  Kielcach 
Fiut  Jan  —  do  Wydziału  Administracyjno  i<  Kaso* 
wego  w  Ministerstwie  Skarbu,  od  d.  1  lutego  1921  r. 

Radca  Ministerjalny  Ministerstwa  Aprowizacji 
Chomacki  .Jan  —  do  Ministerstwa  Skarbu  w  cha* 
rakteu-ze  st.  referenta  od  dn.  1  lutego  1921  r. 

Oficjant  kancelaryjny  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwo* 
wie  Stanisław  Koss  —  przeniesiony  i  mianowany 
pom.  sekret,  kanc.  w  Ministerstwie  Skarbu,  od  dnia 
1  lutego  1921  r. 

Urzędnicy  n  o  w  op  r  z  y  j  ę  c  i: 

1.  Mianow  ani: 

Czechowicz  Gabryel. 
Feldtmann  Artur. 

Naczelnikami  Wydziału  od  dnia  1  lutego  1921  roku. 

2.  Ty'Sułem  próby: 
Benisławska  Zofja,  od  dnia  1  grudnia  1920  roku. 
Chrostowska  Marja,  od  dnia  4  stycznia  1921  r. 
Jaworski  Bronisław,  od  dnia  15  stycznia  1921  r. 
Orczyriska  Irena,  od  dnia  15  stycznia  1921  r. 
Druckls  Lubecki  Bohdan,    od  dnia  15  stycznia 

1921  roku. 

Neumann  Karol,  od  dnia  16  stycznia  1921  roku. 
Ziemnicld  Faustyn,  od  dnia  25  stycznia  1921  r. 
Chomiak  Ryszard,  od  dnia  1  lutego  1921  roku. 
Baziński  Stanisław,  od  dnia  1  lutego  1921  roku. 
Stelmaski  Hieronim,  od  dnia  1  lutego  1921  r. 
Mazur  Tomasz,  od  dnia  1  lutego  1921  r. 
Mueller  Paweł,  od  dnia  1  lutego  1921  r. 

3.  K  o  n  t  r  a  k  t  o  w  i:  *  . 
Sielecki  Kazimierz,  od  dnia  4  stycznia  1921  r. 
Weychert  Bolesław,  od  dnia  15  stycznia  1921  r. 
Niemiec  Józef,  od  dnia  25  stycznia  1921  r. 

Naczelnik  Państwa  positanowienicm  z  dnia  2Q  stycz- 
nia r.  b.  mianował  dotychczasowego  Naczelnika  Wy- 

działu w  Prezydjum  Rady  Ministrów,  Ludomira  Grendy- 
szyńskiego,  Dyrektorem  Urzędu  Nadzorczego  nad  zakła- 

dami ubezpieczeń. 

W  Ministerstwie  Skarbu  Henryk  Gruber  mianowany 
został  od  1  stycznia  1921  r.  Wice-Dyrektorem  Urzędu 
Nadżoru  nad  Zakładlami  Ubezpieczeń. 

OGŁOSZENIA. 

BILANS  Towarzystwa  Kredytowego  w  Raciążu  za  rok  1919. 

PASYWA 

Kapitał  zakładowy  (  własny y  wypożyczony 
Kapitał  zapasowy 
Kapitały  specjalne 
Wkłady 
Zyski  z  roku  zeszłego 
Zyski  z  roku  bieżącegą  (O/o  od  pożyczek) 

AKTYWA 

Sumy  ulokowane  w  Banku  Państwa 
Papiery  procentowe  Towarzystwa  . 
Pożyczki   ■     ,  .  ... Majątek  rucliomy  Towarzystwa 

|5  ̂   f    Na  administrację  . 
Od  pożyczek  wpłaconych  przed  terminem 
%  o/o  od  wkładów 
Różne  ..... 

-o  — 

Pozostało 
od 

1  stycznia 
1919  r. 

Z  księgi 

przychodu 
obroty  kasy 

Z  księgi 

rozchodu obroty  kasy 

Pozostało 
do 

1  stycznia 
1920  r. 

Mk. 

f. 

Mk. 

!f. 

Mk. f. 
Mk. 

!f. 

7851 

356 
3351 4987 

70470 

60 
40 
46 
18 
49 

16287 

72 

7851 
356 

3351 

4987 54182 

i60 

40 
46 

18 
77 

3538 82 
3476 

18 62 

64 

Ogółem 
87017 

13 

3538 

82 

19763 90 70792 

05 

1895 
2990 

72264 
127 

36 
52 
96 
44 

14374 80 

1484 

05 

-  1895 

2990 

57890 
127 

36 

52 

16 
44 

1 
 

5,3,
 

14 

3476 

18 

541 
40 

1
 
 

3686
 

41 

Ogółem Gotówka 
82415 
4601 

42 
71 

17850 98 

2025 

45 66589 
4202 

89 

16 

Bilans  . 87017 

13 

21389 

80 

21789 

35 

70792 

05 



150 
Ogłoszenia. 

BILANS 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

•  (TyMCZASOwy) 

dnia  20  grudnia  1920  r. 

Stan  czynny. 

Kruszce,  oblicz,  podług  równi  monstarnej: 
Złoto:  własn.  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 

Polskiego)  
,       Skarbu  Narodowego  .... 
,  Ministerstwa  Skarbu  .  .  . 

Srebro:  „  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 
Polskiego)  .  

,       Skarbu  Narodowego  .    .    .  . 
„       Ministerstwa  Skarbu  .... 

Pieniądze  obce  
Banki: 

a)  banki  niemieckie  
b)  inne  banki  -zagraniczne  

Niemiecka  Komisja   Odszkodowań   i  inne 
rachunki  w  likwidacji  

Weksle  zdyskontowane  .   
Pożyczki: 

a)  Skarbowi  Państwo  .  .-'  
b)  miastom   .  . 
c)  osobom  i  firmom  prywatnym 

nn  e  aktywa   ... 

7.658.428,06 
493.860,47 

3.655.892,13 

25.760.548,89 
1.518.221,58 
9.441.259,59 

202.609.938,40 

573.433.277,15 
70.337.234.35 

25.213.281,46 
515.692.667.45 

54.625.000.000,— 229.934.535,33 
3.433.900.217,41 

10.154.082.167,23 

69.878.731  530,- 

Na  poczet  pożyczek,  przeję- 
tych d.ll  listopada  191  8  r., 

wpłynęło  do  dnia  20-go 

'     grudnia  1920  r.  .    .    .  Mk.  108.842.376,04 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  Bigo. 

Stan  bierny. 

Banknoty  w  obiegu   .    ...    .    .  . 

Rachunki  bieżące: 

a)  Centralnej  Kasy  Państwou'ej 

b)  inne  rach.  bieżące  .... 

Fundusze  rezerwowe 

Inne  pasywa   .  . 

46.973.893.507,— 

235.441.197,67 

13.726.106.531,08 

16.383.642,70 

8.926.906.651,55 

69.878.731.530,- 
llość    rachunków  przekazowych 4.235 

Obroty  Izb  Rozrachunkowych  w  Warszawie 
i  Poznaniu  od  dn.  1  stycznia  do  3Q-go 
grudnia  1920  r.       .       .       .       .    Mk.  26.235.606.694,- 

Zastępca  Ołównego  Księgowego  ( — )  A.  Szulc 

Biians  Banku  Kupieckiego  Łódzkiego  na  dzień  31  Października  1920  roku. 

Marki 

f.  i 

— ! 

STAN  BIERNY. 
Marki f. 

STAN  CZYNNy. 

1. Gotowizna  w  Kasie      .       .  . 20195899 

83  1 

1. Kapitał  zakładowy  27CO0OOO 
2. Skup  weksli  w  walucie  krajowej 19417877 

76  1 

2. Kapitał  zapasowy  .       .  ... 
Wkłady  procentowe  

33S6375 34 

3. Skup  weksli,  w  waliscie  zagranicznej 
8927 03! 

3. 

40033849 31 
4. Papiery  publiczne  własne   .  . 11025357 54 4. 

Korespondenci  „Loro"  .... 36833697 

41 

5. Papiery  publiczne  kapitału  zapasowego  . 1273988 

37 5. 
Korespondenci  „Nostro"  .... 29085644 

26 

6. Pożyczki  na  zastaw  papierów  publicznych 
Korespondenci  „Loro"  .... 

4014609 

74 ; 

6. Sumy  przechodnie       .  . 9829070 

18 

7. 57902729 30 7. Redyskonto  w  b.  ros.  Banku  Państw. 196098 54 
18. Korespondenci  „Nostro"  .... 24767807 

80 

8. Należności  skarbowe    .       ...       .  . 14561 

41 

19. Sumy  przechodnie       .       .       .       .  . 3616681 

63 

9. 

Niepodniesiona  dywidenda  . 750353 48 
10. Monety  zagraniczne     .             .  . 3234520 

78 

10. 
Pobrane  procenty  i  prowizja  za  rok  1920 5032325 

96 

11. Weksle  protestowane    .  . 86337 

14  i 

11. 
Rachunek  zysk.  i  strat  1919  r.     .  . 471800 70 

12. Ruchomości  i  koszty  urządzenia 4 

52 12. 
Rachunek  specjalny  w  b.  ros.  Banku  Państwa 3676473 

34 
13. Rachunek  przekazowy  w  Banku  Państ.'.  a 22231 13. Kasa  przezorności  pracowników  Banku 423004 51 
14. Koszty  handlowe  .       .       .       .  . 4699404 

35  i 

14. Ra<;hunek  Filji  z  Centralą  .  . 21539633 72 
15. Rachunek  Filii  Warszaw-skiej 22825267 

■23| 

16. n        Nieruchomości  .... 195480 • 
17. ,      w  b.  ros.  B-ku  Pań.  dla  zab.  Sp.  Kr. 3746220 

15 

18. 1249544 

Razem     .    .   '.  . 1782828S8 

-- 

16 Razem 178282888 16 
t 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  DLA  HANDLU  ZAGRANICZNEGO  W  WARSZAWIE 

na  dzień  1-go  grudnia  1920  r. 

AKTYWA.  "  PASyWA. 

Mk.  10000000.— 

Mk.  743772.37 
,  1723070.40 

3394.— 

Kasa 
R-k  bież.  w  P.  K.  K.  P.  . 

„   bank.  prywata.      .             3394.—  2470236.77 
Papiery  publ.  własne     .          .  Mk.  8440681.65 
5^    Poż.    Państw.  Dlugpterm. 

1920  r.  wł.     .                   .    ,     3000000.—  11440681.65 
Skup  weksli  opatrz,  najmn.  2-ma  podpis.     .  3763625.^ — 
Waluty  Zagraniczne       ....  8682.60 
Otwarte  kredyty  (on  cali)  9236234.95 
Korespondenci  Loro      ....  619488.35 

Nostro  .                   .          .  3359403.81 
Weksle  i  fr.  u  korespondentów                   .  22000. — 
Ruchomości        .          .          .          .          .  372631.30 
Koszty  handlowe           ....  1164208.48 

1921  r.                             .  12500.— 
„      organizacyjne     .          .                   .  2141317.25 

Weksle  i  fr.  przyjęte  do  inkasa          .  275138. — 
Procenty  i  prowizje  wypłacone          .          .  66670.35 
Opłata  kupon,  od  5"^  Poż.  Państw.  1920  r.  Dł.  3025.-- 
Sumy  przechodnie                  .          .          ,  715627.50 
Depozyty  .          .          .                             .  1987302.— 

37658773.01 

Kapitał  Zakł.  (wpłać.  50^ na  akcje) 

Kapitał  Zakł.  (wpłać.  II 
rata  na  akcje)  „  3250000. 

Rachunki  bieżące 

Weksle  redyskontowane 

Rachunki  specjalne   (on  cali)   i  w  innych bankach. 

Korespondenci  Loro  . 

„  Nostro 
Należności  skarbowe 

Sprzedaż  5;^  Poź.  Państw.  Długot.  1920  r. 

„        4%    „  Premjow. 
Procenty  i  prowizje  pobrane 

Sumy  przechodnie 

Mk.  13250000.- 
3363848.5: 

3725000.- 

„  2400541.71 36161 13.5t 

7814316.41 1067.2( 

10074.9/ 
1010. 

1489498.6 

1987302.- 37658773.0 

Bilans  Tow.  Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Kole  za  1919  r. 
Stan  bierny. 

Stan  czynny. 

Udziały 
Kapitały  zaipas  i  specjał 
Wkłady 
Sumy  przCchoonie 
Zyski 

WpJywy. 

Marki fen. 

105143!  36 
7378  88 

194732 
7984 

14259 

329498'  21 

Lokacje 

Papiery  %-wn 
Pożyczki 
Ruchomości 
Kasi 

Marhi 
fei 

1P584 
1 

11880 

21931 ! 
7 1009 
1 80793 2 

329498 

21 
Rachunek  zysków  i  strat  2 a  1919  r. 

Wydatki. Marek. 
fen. Marki  |fen 

Zysk  z  1918  r.       .          .          .          .  . 4491 37 Administracja        .          .  . 
1275o|  - Pobrane  %%  od  pożyczek* 17976 

25 

Zapłacone  procenty  .... 
2771  3 

Różne  ...... 15959 35 Różne         .          .          .          .  -  . 

4155!  - 

Zysk  z  1918  r.  . 
4491 j  3 

Czysty  zysk  ..... 
14259[  2 

 38426 

97^ 

38426!  9 

Bilans  Warszawskiego  Akcyjnego  Towarzystwa  Pożyczkowego  na  zastaw  ruchomość 
w  dniu  30  listopada  1920  r. 

STAN  czyNNy. 
Gotowizna  w  Kasach  i  Bankach  . 
Zaliczenia 
Papiery  wartościowe  
Nieruchomość  Nr.  1Ó/1369  w  Warszawie  . 
Nieruchomość  Nr.  32/40  w  Łodzi. 
Urządzenia   
Warszawskie   Tow.    Wzajemnego  Kredytu 

(wkłady  członk.)     ...  .  . 
Różni  dłużnicy  
Wydatki  

j  Marki 

fen. 

308.672 

20 

33.532.444 
10 

3.297.679 

63 

364.048 

21 

129.1 07  i 69 

40 10.800 
276.301 87 

4.543.227 06 

42.462.320 ~76~ 

STAN  BlERNy. 
Kapitał  Akcyjny 

„  Zapasowy. Fundusz  Rezorwowy  . 
„         amort.  z  nieruchom. 

Kaucje  Zarządu  i  Urzędn.  . 
Kasa  Przezorności  i  Pomocy 
Depozyt.  Akcjon.  w  akc.  Tow. Akcepty. 

Dywidenda  nie  odebrana 
Banki  .... 
Różni  Wierzyciele Dochody 

Marki 

3.931.200 
1.310.400 
444.536 

8( 

133.714 

3i 

186.052 9( 
153.220 

.7( 

314.280 
13.647.620 

149.147 m 
16.144.738 

5t 

1.147.811 

3i| 

4.899.598 3S 

42.462  320  I  li 
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Sprawozdanie  za  rok  1919  Towarzystwa  Pożyczk.-oszczędn. 

w  Ciechanowie  w  powiecie  Ciechanowskim, 

STAN  BIERNy 

1  \j  i  \j  vv  Cli  ̂ y^^*.'* 
winno): 

Pozosta- wało z  pocz. 
roku 

sprawozd. 

Przvchńd wedł.  księgi 
głównej  w 
ciągu  roku 

Rozchód wedt,  księgi 
głównej  W 
ciągu  roI(u 

Pozostałość 
W  końcu roku  A 

sprawcza. 
M  a r   k  i fen i  e  i  1 

Kapitał  zakładowy  (u- 
dzialowy,    własny  i 
wypożyczony)     .  . 17673,73 613,44 

.216,— 
18071,17 

Kapitał  zapasowy  .  . 1375,12 — 891,67 483,45 

Kapitał  specjalny   .  . 1414,18 1414,18 

Wkłady  *  
20345,83 44154,70 26772,69 37727,84 

Sumy  przecłiodnie 

Procenty  i  zyski    .  . 3508,91 3508,91 

Razem     .    .  . 40808,86 48277,05 J1389j27^ 
J7696,64^ 

STAN  czyNNy 

(Stowarzyszenie 
ma): 

Lokaty  ... Własne  papieiy 

centowe 
Pożyczki  .  . 
Towary  ... 

Majątek  .  .  . 
Wydatki  różne 
Wydatki  i  straty 

Razem 
pro 

Gotówka 
Bilans 

Pozosta- wało  z  pocz. roku 

sprawozd. 

Przycłiód 
wedł.  księgi 
głównej  w 

ciągu  roku 

wedł.  księgi 

głównej  w 
ciągu  roku 

Pozostałość 
w  końcu 
roku 

.  sprawozd. 
Ii  a r   k    i  f fen; 

g  1 

35,36 35,36 

3024,— 

33345,79 53579,55 

59400, — 
3024,— 

39165,23 

238,94 
891,67 

23,89 
891,67 

3508,91 3557,75 

215,05 

48,84 37535,76 58004,03 62957,02 42489,48 

3273,10 106281,08 94347,02 15207,16 

_^808,86 
_57696,64 

Wm  ze  sprawoztlonlfl  Townrzystwa  Poźyczkowo- 

Oszczetlnoścloweso  w  Piasecznie  zti  1910  rcH. 

fl.  Rachunek  zyskĆUf  i  strat.  Kredyt-,  zyski  z  roku  po- 
przedniego, w  roku  sprawozdawczym  wpłynęło  mk.  86529.44' 

ogółtm  mk.  86529.14.  Debet:  straty  z  roku  poprzedniego 
mk.  3743.06,  wydatki  na  administrację  mk.  4965*41,  wy- 

datki obrotowe  mk.  32709.37,  ogółem  mk.  86105.84,  czysty 
zysk  mk.  423.60. 

B.  Bilans  na  1  stycznia  1S21  roku.  Pasywa-.  Kapitał 
zakładowy  mk.  19292,  zapasowy  mk.  1739.37,  rezerwowy 
mk.  3327,05,  wkłady  mk.  523403,  długi  mk.  ICOOOO,  sumy 
przeclłodnie.  mk.  11073.24,  należne  %t  za  wkłady  mk. 
13396.06,  czysty  zysk  mk.  423.60,  razem  mk.  672654.32. 
Aktywa:  papiery  procentowe  mk.  15000,  pożyczki  mk. 
645490.  razem  mk.  660490,  gotówka  mk.  12164.32,  bilans 
mk.  672654.32. 

C.  Podział  zyskiSW.  Ogólne  zebranie  w  dniu  15  stycz- 
nia 1921  roku  uchwaliło:  spisać  na  kapitał  zapasowy  mk. 

42.36  i  rezerwowy  mk.  381.24,  razem  mk.  423.60. 

"Mm  ze  sprowoziliinin  Towarzystwo  Poźyc?Jowo- 
OszczgdnościowBgo  w  M\mm  za  1§20  rok. 

A.  Rachunek  Zyskółi!  i  strat.  Kredyt:  zyski  z  roku  po- 
prze pniego  — ,  w  roku  sprawozdawczym  wpłynęło  mk- 

95665.30.  Ogółem  mk.  95665.30.  Debet:  straty  z  roku  po- 
przedniego mk.  5034.40,  wydatki  na  administrację  mk. 

51511.30,  wydatki  obrotowe  mk.  38650.35.  Ogółem  mk. 
95205.05,  czysty  zysk  460.25. 

B.  Bilans  na  1  Sfycznia  1921  roku.  Pasywa:  kapitał 
zakładowy  ~mk.  17821,  zapasowy  mk.  1289.69,  rezerwowy 
mk.  2703.16,  wkłady  mk.  409382,  sumy  przechodnie  mk. 
8013.98,  niewypłacone  1%  za  wkłady  mk.  21528.62,  czysty 
zysk  mk.  460,25*  razem  mir.  461198.70.  ,  Aktywa:  lokaty  mk. 
85000,  papiery  S^i  mk.  15000,  pożyczki  mk.  351440.  Razem 
mk.  451440,  gotowizna  mk.  9758.70.    Bilans  mk.  461198.70. 

C.  Podział  zyskńW.  Ogólne  zebranie  w  dniu  22  stycz- 
nia 1921  r.  uchwaliło:  spisać  na  kapHał  zapasowy  mk.  46.03, 

rezerwowy  mk.  414.25. 

Bilans  Słowarzyszenlo  PożyczkGwo-OszczKfnościowego 
w  Warce  zn  1919  rok. 

Sian  bierny:  kap.  udziałow  y,  zapasowy  .  i  specjalne 
mk.  33623.01;  wkłady  mk.  91391.52;  inne  mk.  1071.66;  zyski 
mk.  943.05. 

Stan  czynny:  lokaty  i  papiery  procei)towe  mk.  34965.26; 
pożyczki  mk.  83389.29;  ruchonrtości  mk.  399.56;  inne  mk. 

12C6.76,  gotówka  n  k.  70r"8.37.    Ri!ans  mk,  127029.24. 

Imii  Hojawskl 

BILANS 

Spółki  Mml  pod  lirm^  „Inwarziifwo  Mmwl 

Spółka  Ak[yjna". 
na  dzień  1  lipca  1920  r.,  za  okres  sprawozdawczy  1919—20  r. 

Stan  Czynny. 

Grunta,  budowle  i  maszyny 
Koszta  organizacji  T-wa  . 
Nowe  urządzenia 
Koleje  podjazdowe 
Koszta  reorganizacji  T-wa 
Osada  w  Kuczynie,  cegielnia  i  o^icłUd  ilu 

ta  Helena  ... 
Gotowizna  w  Kasach 

Papiery  publiczne 
Remanenty  .       .       .  . 
Wydatki  1920/21  . 
Dłużnicy  .... 

Mk. 

4747680.— 
492159.59 

7354307.12 
4369123.84 

28357.15 

549598.54 
230938.34 
12791.52 

9831490.29 
884005.15 

7351453.— 
Mk. 35861904.54 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Kapitał  zasobowy 
Specjalna  rezerwa 
Kapitał  ubezpieczenia  prf  cov,  i.ików 
Wierzy  ciele|różni 
Depozyta  
Kasa  przezoriiości  i  pon.ocy 
Należności  z  r.  1919/20 
Dywidenda  lat  ubiegłych  . 
Zysk  netto         .  . 

Podział  Zysku  Brutto. 
Zysk  brutto  łącznie 

z  pozostałością  z  ro- ku 191819 
2  tego  odliczono: 
Na  amortyzację  ma- 

jątku 

Na  tantjemę  dia  Dy- 
rektorów Zarządu  i 

gratyfikację  dla  pra- cowników 
Na   kapitał  zasobowy 

Rezerwa  na  'podatek dochodowy 

Na  dywidendę  po  Mk. 
108  na  akcję  . 

Przeniesiono  na  rok 
następny 

Mk.  15006000.— 3573576.47 
719584.04 
59891.90 

223975.— 
„  14500580.34 

54000.- 

254580.61 
792950.90 

19812.— -  "  662953.28 
Mk.  35861904.54 

Mk.  2075410.69 

Mk,  1006117.25 

244013.78 
.102434.48 

59891.90 

648000.— 14953.28 Mk,  2075410,69 
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Stan  czynny. 

Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich 

na  31 -go  Lipca  1920  r. 
Stan  bierny. 

Kasa  .  .  .  . 
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczk 
,        ,       ,  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 

Skup  weksli ..... 
,     kuponów  i  papierów  wylosowanych 

Papiery  publiczne  własne 
Inkaso  .  .  .  . 
Monety  obce  .... 
Pożyczki  terminowe  na  zastaw  papier,  publiczn. 

,        bezterminowe  (on  cal)  zabezpieczone 
papierami  publicznemi  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro)  75,783,743.62 
2)  ,    na  rach.  Banku  (nostro)  9,651,385.51 
Nieruchomości  .... 
Urządzenia  i  ruchomości 
Rachunki  przechodnie 

„        Zarządu  z  Oddziałami 
Koszty  Handlowe  .... 

Marki  i  fen. 

59,702,237.32 
189,906.55 

200,022.— 45,890,047.65 

13,028,224.57 

9,720,059.52 
594,591.52 

20,945,754.39 

85,435,129.13 
9,241,721.71 
1,471,333.25 
6,243,195.86 
734,850.49 

2,885,600.74 
256,282,674.70 

kapitał  zakładowy  .... 
„      zasobowy ..... 
Wkłady  
Weksle  redyskontowane  .... 

Korespondenci: 

1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro)  27,043,859.75 
2)  „   na  rach.  Banku  (nostro)  10,207,282.75 

Przekazy  do  zapłacenia  . 
Należności  skarbowe  . 
Procenty  i  prowizje 
Dywidenda  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie 

„        Oddziałów  z  Zarządem 

Marki  i  fen. 

62.500.000,— 
5.000.000,— 104,034,781.94 

16,759,361.14 

37,251,142.48 

2,866,418.35 
28,568.92 

5,221,015.34 

16,274,607.23 
6,356,779.30 

256,282,674.70 

Bilans  I-go  Towarzystwa  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego  w  Praszce  za  rok  1919. 

Mk. f. 

5177 27 
2160 

28896 
107734 

25 

2 16 

144019 
68 

Stan  Czynny. 

Gotowizna 
Akcje  Banku  Tow.  Sp.  . 
Asygnaty  5%  Poż.  Państw. 
Pożyczki  .... 
Ruchomości     .     '  . 

Stan  Bierny. 

Wnioski  udziałowe  . 
Kapitał  zapasowy 

,       rezerwowy  . Fundusz  zapomogowy 

„        dywidendowy  . Wkłady     .  . 

Sumy  przejściowe  . 
Zysk  

Mk. 

43788 

11695 
8572 
280 

6257 
61573  45 
6452  44 

5400 

48 

60 

20 

51 

144019  68 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

Winien. 

Koszty  handlowe 
Procenty  od  wkładów 
%  pobrane  na  r.  1920 
Zysk 

Mk. 

f. 3261 40 

3573 
03 693 
79 

5400 
12928 

22 

Ma. 

%  pobrane  od  pożyczek  . 
Wpływy  różne  . %  zarezerwowane  z  r.  1918 

Mk. 

f. 

11758 

09 807 
8Q 

362 33 

12928 22 

Zarząd  Tow.  Akc.  „Warszawski  Lombard  Prywatny". 
stosownie  do  §  42.  statutu,  zawiadamia  niniejszem  pp.  ak- 
cjonarjuszów,  źe  Ogólne  Zebranie  Towarzystwa  odbędzie 
się  w  dniu  30  marca  r.  b.,  o  godz.  5  po  południu,  w  '  biu- 

rze Zarządu  przy  ulicy  Przejazd  3  1  p.  z  następującym 
porządkiem  dziennym: 

1.  Odczytanie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  i  bilansu 
za  21  rok  operacyjny  1920. 

2.  Ustanowienie  budżetu  na  rok  1921. 

3.  Wybór  członka  Zarządu  i  zastępcy. 
4.  Wybór  członków  Komisji  Rewizyjnej. 
5.  Powiększenie  kapitału  akcyjnego. 
6.  Upoważnienie  Zarządu  do  korzystania  z  kredytb 
7.  Wnioski  Zarządu  i  akcjonarjuszów. 

PP.  akcjonarjusze,  zamierzający  uczestniczyć  w  Ogól! 
nem  Zebraniu,  zechcą  złożyć  najpóźniej  w  dniu  23  marc 
r.  b.,  w  biurze  Zarządu  akcje  lub  kwity  depozytowe,  tal 
państwowych,  jak  również  prywatnych  instytucji  kredyto 
wych,  przez  Rząd  zatwierdzonych. 

Tłoczono  w  Drukami  Państwowej.  Miodowa  20.  M  12985,  23.  II..  5000. 

* 
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W»rsxBwa,  dnia  10  marca  1921 
Jłok  m. 

DZIENNIK 

MINISTERSTWA  SKA 

/AM 

J  ̂  70 

OWY 

BU. 

',ena  niniejszego  .numeru  10  mh.  (z  przesyłką  pocztową  12  mh.).  Prenumerata  hwartalna  100  mh.  Cewa  ogłoszeń 
a  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  30  mb.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  hitóre  na  mocy 

rzepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym   Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  .Ni  512-6ł,  łel.  admin.  512-71. 

■REŚĆ:  Podatki  bezpośrednie:    99.  Okólnik  w  sprawie  potrąceń  z  uposażeń  pracowników  na  poczet  pod.  dochodowego 
100.  Sprostowanie  rozp.  Ministra  Skarbu  wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  Kolei  Żelaznych  w  przed- 
jTiiocie    ustalenia   głównych    i    bocznych    linji    kolejowych    do    celów    wymiaru    podatku  przemysłoweoo. 
101.  Sprosfowanie  rozp.  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  wykonania  ustawy  o  ujednostajnieniu  ustaw  i  rozp. 
o  podatku  przemysłowym. 

Przepisy  ra«hunl(S!!BE  i  kasoujE:  lOZ.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  rachunku  czekowego  C.  K.  P. 
(  w  Pocztowej  Kasy  Oszczędności. 

SprilWy  WaluJolUB:  103.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  dzielnicy  pruskiej  o  ograniczeniu  obrotów 
dewizami  i  walutami  zagranicznemi.  105.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  dzielnicy  pruskiej 
w  przedmiocie  wykonania  rozp.  o  ogranicseniu  obrotów  dewizami  i  waluta-ni  zagranicznemi.  105.  Rozporzą- 

dzenie Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  dzielnicy  pruskiej  w  sprawie  wydawania  przez  delegatów  Ministerstwa 
Skarbu  pozwoleń  na  wywóz  kruszców  szlachetnych  105.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie 
instrukcji  do  rozp.  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi  z  d.  31  grudnia  1920  r. 
107.  Kursy    walut   zagranicznych    za  m.  luty  1921  r.    108.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  d.   lO/jl   1921  r. 

FraUiO  UbBZpiecZSniOUrS:  1B9.  Okólnik  w  sprawie  wykupu  portfeli  od  towarzystw  zagranicznych.  110.  Okólnik 
w  sprawie  podwyższenia  kapitałów  zakładowych  przez  akcyjne  spółki  ubezpieczeniowe.  111.  Okólnik 
w  sprawie  propozycji  ubezpieczenia  emigrantów  jadących  na  głosowanie  na  Górny  Śląsk. 

Podatki  bezpośrednie. 

99.. 

OKÓLNIK  L.  310/21/S.  V.  5. 

1)0  wszystkich  Izb  Skarbowych,  Dyrekcji  Skarbu  we 
;  Lwowie  i  Cieszynie. 

Z  wiadomości,  jakie  posiada  Ministerstwo  Skar* 
>u,  okazuje  się,  że  wpływy  do  Kas  państwowych 
ytułem  wpłat  na  poczet  państwowego  podatku  do* 
:liodowego,  przypadającego  w  drodze  potrąceń  od 
ynagrodzeń  pracowników,  są  naogół  —  wbrew  oczes 
iwaniu  —  bardzo  nieznaczne,  a  to  z  tej  przyczyny, 
e  zaledwie  znikomo  mała  ilość  służbodawców  usku- 
;jcznia  wymagane  potrącenia  i  wpłaca  potrącone 
iwoty  do  Kasy. 

■  Wobec  takiego  stanu  rzeczy,  Ministerstwo  Skar* 

'u,  powołując  się  na  przepis,  zawarty  w  §  26  Instruk* 
ji  Ministra  Skarbu  z  dnia  8  Hstopada  1920  r.,  pgło* 
ionej  w  Nr.  46  Dz.  Urz.  Min.  Sk.  z  dnia  20  grudnia 
520  r.,  poleca  Izbom  Skarbowym  wydanie  odpo= 
iedniego  zarządzenia  w  tym  kierunku,  aby  właści= 
e  władze  skarbowe  zwróciły  bezzwłocznie  uwa= 
?  jaknajszerszego  ogółu  służbodawców  na  skut= 
i,  wynikające  z  niespełnienia  obowiązku,  włożonego 
ostanowieniami  art.  89  —  92  ustawy  o  państwowym 
odatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  z  dnia 

16  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550) 

oraz  przepisami  §§  11  —  16  rozp.  Min.  Sk.  z  dnia 
8  listopada  1920  r.  \Dz.  Ust.  R.  P.  z  20  grudnia  1920  r. 
Nr.  115,  poz.  765).  Ponadto  jest  ważn^n  obowiązs 
kiem  władz  skarbov/ych  przestrzegać,  by  określony 
wyżej  ustawowy  obowiązek  potrącania  podatku  był 
rzeczywiście  wykonywany.  W  tym  celu  należy  na 
podstawie  danych,  jakiemi  władza  skarbowa  I  instan* 
cji  rozporządza,  w  szczególności  na  podstawie  ma* 
terjału  wymiarowego,  zebranego  przy  innych  kate* 
gorjach  podatków,  sprai^dzać,  czy  pracodawcy  po« 
trącają  i  wpłacają  do  Kasy  skarbowej  podatek  do» 
chodowy  od  uposażeń  służbowych  swych  pracowni* 
ków.  W  wypadkach  oczywistego  uchylania  się  od 
tego  obowiązku,  należy  na  podstawie  art.  59  ustawy, 
celem  wykonania  nadzoru  w  myśl  powołanego  §  26 
instrukcji,  wezwać  winnych  zaniedbania  służbodaw* 
ców  do  udzielenia  informacji  i  wyjaśnień  w  przed* 
miocie  ilości  i  wysokości  wypłaconych  w  bieżącym 
roku  wynagrodzeń,  z  zagrożeniem,  że  za  niezastoso* 
wanic  się  do  wezwania  będzie  nałożona  kara  na  pod* 
stawie  art.  97  ustawy  i  równocześnie  niepotrącone 
i  niewpłaconc  w  przepisanym  terminie  kwoty  będą 
ściągnięte  w  drodze  przymusowej  od  służbodawców 
na  podstawie  art.  92  i  93  ustawy. 

Wzmiankowane  wyżej  zwrócenie  uwagi  służbo^ 
dawców  można  uskutecznić  przez  umieszczenie 
w  miejscowych  pismach  komunikatu  urzędowego  na* 

stępującej  treści: 
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„W  grudniu  1920  r.  w  Nr.  46  Dziennika  Urzędos  • 
wego  Ministerstwa  Skarbu  z  tegoż  roku,  ogłoszone 
zostało  rozporządzenie  Ministrń  Skarbu  z  dnia  S  li* 
stopada  1920  r.  do  ustawy  z  dnia  1-6  lipca  1920  r. 
o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  ma* 
jątkowym. 

Powyższe  rozporządzenie  zawiera  między  inne* 
mi  postanowienia,  dotyczące  ustawowego  obov/iązku 
slużbodawców  do  potrącania  podatku  docliodowego, 
przypadającego  od  wynagrodzeń  zajętych  u  nich  pra* 
cewników. 

Potrącenie  na  poi:zi.''i:  tc^o  podatku  winno  być 
dokonywane  przy  każdorazowej  wypłacie  wynagro* 
dzenia  i  odsyłane  do  właściwej  Kasy  Państwowej 
w  terminie,  ustawą  wyznaczonym,  w  wysokości  okreś* 
lonej  w  art.  23  ustawy,  biorąc  wypłacone  wynagro* 
dzenia  w  stosunku  7/10  części  ich  rzeczywistej  wy* 
sokości.  Wynagrodzenie  za  pracę  najemną,  świad* 
czone  w  naturze,  traktuje  się  przytem  narówni  z  wy= 
nagrodzeniami  pieniężncmi. 

Obowiązek  wpłacenia  podatku  dochodowego, 
obliczonego  i  potrąconego  od  wynagrodzeń  praccw= 
ników  ciąży  całkowicie  na  służbodawcach. 

Niespełnienie  tego  obowiązku  w  swoim  czasie 
naraża  slużbodawców  na  zapłacenie  należnego  od 
uposażeń  służbowych  pracowników  podatku  z  wlaSs 
nych  funduszów  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę  od 
sum  niepotrąconych  i  nieodeslanych  do  Kasy.  Nads 

to,  w  wyj-adkaeh  nieuczynienia  zadość  wezwaniom 
władzy  do  potrącania  i  odsyłania  podatku,  służbo* 
dawcy  mogą  ściągnąć  na  siebie  dotkliwe  kary  pienie/-* 

ne,  przewidziane  w  ustawie". 
Nadmienia  się  przytem,  że  dla  zapobieżenia  ja* 

kimkolwiek  nieporozumieniom  pomiędzy  pracowni- 
kami  a  służbodawcami  na  tle  potrąceń  podatku  do* 
chodowego,  jest  wskazane,  aby  taki  komunikat  był 
jaknajrychlej  podany  do  ogólnej  wadomości  pracow* 
ników  publicziiem  obwieszczeniem,  rozplakalowancm 
w  lokalach  przedsiębiorstw  i  instytucji,  zatrudniają* 
cych  większą  ilość  pracowników  (np.  w  fabiykach, 
kopalniach,  Instytucjach  samorządowych,  w  więk» 
szych  majątkach  ziemskich  i  t.  d.).  Ponadto  winno 
to  publiczne  obwieszczenie  obejmować  również  całs 
kowitą  treść  artykułu  23  ustawy,  t.  j.  skalę  podatko* 
wą  wraz  z  uwagami.  Zarządzenia  nakładu  odpo* 
wledniej  ilości  obwieszczeń  pozostawia  się  władzy 
skarbowej  11  instancji. 

Warszawa,  dnia  24  lutggo  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  Rybarski. 

100. 

SPROSTOWANIE 

zaszłych  wskutek  użycia  niewłaściwego  rękopisu 
omyłek  druku  w  ogłoszoi^em  w  Dzienniku  Urzę* 
dowym  Min.  Skarbu  Nr.  5 — 6,  poz.  50  z  r.  1921  roz* 
porządzeniu  Ministra  Skarbu  z  10  grudnia  1920  r.,  wy* 
dancm  w  porozumieniu  z  Ministrem  Kolei  Żelaznych, 
w  przedmiocie  ustalenia  głównych  i  bocznych  linj^ 
kolejowych,  do  celów  wymiaru  podatku  przemysło* 
wego  na  obszarze  b.  i:aboru  rosyjskiego. 

Wstęp  przed  tekstem  §  1  winien  opiewać: 

„ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  10  grudnia  1920  r. 

wydane  w  .porozumieniu  z  Ministrem  Kolei  Żelaz 
nych  w  przedmiocie  ustalenia  głównych  i  bocznyci 
linji  kolejowych  do  celów  wymiaru  podatku  prze 

datku  przemysłoY.  yin  zarządza  się,  co  następuje:" 
Celem  wykonania  końcowego  ustępu  art.  6  usta 

wy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  6( 
poz.  437)  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obsza 
rzc  b.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporządzeń  o  po 
datku  przemysłowym  zarządza  się,  co  następuję: 

Warszawa,  dnia  21  lutego  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

101. 

SPROSTOWANIE 

zaszłych  wskutek  użycia  niewłaściwego  ręko 
pisu  ważniejszych  omyłek  druku  w  ogloszonen 

w  Dzienniku  Urzędowym  Ministerstvv-a  Skarbu  Nr.  5 
i  6,  p.  49  z  r.  1921  rozporządzeniu  Ministra  Skarbu  ; 
10  grudnia  1920  r.  w  jjrzedmiocie  wykonania  ustaw 
z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  66,  poz.  437 
o  ujednostajnieniu  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskieg( 
ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemysłowym. 

1. 

Wstęp  przed  tekstem  §  1  winien  opiewać: 

„ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  10  grudnia  1920  r. 

w  przedmiocie   wykonania  ustawy  z   dnia  6  lipc: 
1920  r.  o  ujednostajnieniu  na  obszarze  b.  zaboru  ro 

syjskiego  ustaw  i  rozporządzeń- o  podatku  przemy 
słowym. 

Na  mocy  art.  41  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  ri 
w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze  b.  za 
boru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatki 
przemysłowym  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  66,  po2i 

437)  zarządza  się,  co  następuje:"  ' 
2.  I 

V/  §  1,  część  druga  powinna  opiewać:  „Zamiasi 
tej  instrukcji  wprowadza  się  w  życie  przepisy  niniej 
szego  rozporządzenia  oraz  specjalną  instrukcję  Mi 

nistra  Skarbu"; 

^- W  §  2,  część  druga  i  trzecia  powinny  opiewać 
„Od  samodzielnych  wolnych  zajęć  zawodowych,  wy 
liczonych  w  ust.  2  art.  16  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r 
nie  opłaca  się  zasadniczego  podatku  przemysłowego 

lecz  tylko  podatek  prze-mysłowy  dodatkowy  w  po 
staci  procentowego  podatku  od  zysku. 

Wydawcy  pism  perjodycznych  opłacają  zasad 
niczy  oraz  dodatkowy  podatek  przemysłowy,  o  il«i 
ich  wydawnictwo  nie  podpada  pod  wyjątkowy  prze 
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pis  art.  2  ustawy  ros.  z  dnia  9  stycznia  1915  r.,  t.  j. 
o  ile  wydawca  nie  jest  równocześnie  wyłącznym  au= 
torem  pisma  perjodycznego  i  w  takim  wypadku  nie 
podlega  w  myśl  ust.  2  art.  16  ustawy  z  dnia  6  lipca 
1920  r.  tylko  dodatkowemu  podatkowi  przemys}o= 
wcmu". 

4. 
W  §  3  części  pierwszej  w  wierszu  6  zamiast  „wy= 

sokośjii  zasadniczego",  winno  być:  „wysokości  przy= 
padającego  od  nich  zasadniczego". 

W  ustępie  6,  w  \vierszu  4,  zamiast  „noweli",  .win= 
no  być  „ustawy  ros.". 

W  ustępie  9,  wierszu  2,  zamiast  słów  , .również 

przedsiębiorstwa",  winno  być  „również  te  przedsię= 
biorstwa".  '  : 

W  ustępie  9,  wierszu  3,  zamiast  słów  „I  katego= 

rji",  winno  być  „I.  tej  kategorji". 

'  5. 

W  §  4,  wierszach  5  i  6,  zamiast  stów  „w  następu= 

jacy  sposób",  winno  być  „w  sposób  wskazany  w  art. 
5  —  16  niniejszego  rozporządzenia". 

6. 
W  §_  5,  części  2,  wierszu  1,  zamiast  „tworzą", 

winno  być  ,, tworzy". 

7. W  §  9,  wierszu  1,  zamiast  słów  , .członków  miej= 

scowych",  winno  być  „członków  komisji  miejsco= 
wych". 

|r  W  §  11,  części  3,  wierszu  7,  zamiast  słów  „para= 

grafach,  a  w  szczególności",  winno  być  „paragrafach, 
własnem  rozporządzeniem.    W  szczególności". 

9.0 

W  §  15,  część  1,  winna  opiewać  „Uchwały  Komi= 
sji  są  ważne  w  obecności  —  prócz  przewodniczące= 

go  przynajmniej  połowy  członków". 

10. 
W  §  16,  części  6,  wierszach  9,  10  i  11,  zamiast 

słów  „płatnik  winien  być  powtórnie  powiadomiony 

w  trybie  przepisanym",  winny  być  słowa  „należy 
płatnika  powiad(Jmić  powtórnie  w  przepisanym  po= 

rządku". 
11. 

W  §  21,  części  1,  wierszu  3,  zamiast  słowa  „oso? 

ibistych",  vnnno  być  „od  osobistych". 
W  części  2,  wierszu  2,  zamiast  słowa  „drugiego", 

winno  być  „innego". 
W  części  3,  wierszu  3,  zamiast  „główny  kantor", 

i  winno  być  „główne  biuro". 
12. 

W  §  22,  wierszu  1,  zamiast  słów  „samodzielnie 

nie  opłaca",  winno  być  „jako  taki  nie  opłaca  osob= 
nego",  w  wierszu  3,  zamiast  „biorą  się",  winno  być 
bierze  się". 

13. 
W  §  24.  wierszu  1.  zamiast  słów  „Zysk  ten. 

względnie  zarobek",  winno  być  „Zysk,  względnie  za= 
rąbek  wskazany  w  §  23". 

14. 

W  §  30,  części  5,  wierszu  5,  zamiast  słów  „sic 

'trzymać",  winno  być  „stosować  się  do"  —  w  wier= 

szu  7,  po  słowie  „instrukcji",  winno-  być  „(§  1  nin. 

rozp.  ust.  2)". 
15. 

W  §  31,  części  1,  v/ierszu  7,  zamiast  słowa  „pu= 
blicznem",  winno  być  ,,w  publicznem". 16. 

W  §  33,  wierszu  5  i  6,  zamiast  słov/a  „nov/owstę= 

pujących  w",  winno  być  „nowopodpadających  pęd", 
w  \vierszu  6  i  7,  zamiast  stów  „mają  Władze  skarbo= 

we",  winno  być  „Władze  skarbowe  powinny". 
17. 

W  §  34,  ustępie  1,  wierszu  2,  zamiast  słów  „za 

pomocą",  winno  być  „i  ogłoszoną  drogą". 

18. Po  §  35  słowa  „Warszawa,  dnia  10  grudnia 

1920  T.",  winno  być  skreślone. 
Warszawa,  dnia  21  lutego  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarsku 

Przepisy  rachunhowe  i  kasowe. 

102. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Centralna  Kasa  Państwowa  zawiadamia  strony 
zainteresowane,  że  w  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 
posiada  rachunek  czekowy  JNTs  50110. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  276  —  1920  r).. 

Sprawy  walutowe. 

103. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dnia  31  grudnia  1920  r. 

o  ograniczeniu  obrotóv/  dewizami  i  walutami  zagranicz- 
nemi. 

W  wykonaniu  ustawy  z  dnia  9  lipca  1920  r.  (Dz. 
Ust.  Nr.  56  poz.  347  z  roku  1920)  zarz§dza  się,  co  na- 
stępuje: 

Art.  1.  Zakup  dla  celów  odsprzedaży  walut  zagra- 
nicznych i  dewiz,  jako  to  banknotów  i  wszelkich  wo- 

góle  papierowych  znaków  płatniczych,  czeków,  przeka- 
zów, weksli,  akredytyw  i  wszelkiego  rodzaju  pozostało- 

ści rachunkowydi  w  walutach  zagranicznych,  dozwolo- 
ny jest  v/yięcznie  instytucjom  finansowym,  działającym 

bądź  na  mocy  własnych  statutów,  b§dź  też  na  mocy 
udzielonych  przez  Rząd  koncesji. 

Art.  2.  Sprzedaż  walut  zagranicznych  i  dewiz  oso- 
bom i  firmom  prywatnym  dozwolona  jest  wyłącznie 

bankom  akcyjnym,  których  siedziba  zarządu  znajduje  się 

w  gi-anicach  Państwa  Polskiego,  oraz  innym  instytu- 
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cjom  finansowym,  które  uzyskaj§  odpowiednie  upoważ- 
nienie Ministerstwa  Skarbu  (z  zastrzeżeniem  wskaza- 

nem  w  art.  18).  instytucje  te  otrzymują  nazwę  bankóv.' 
dewizowych. 

Art.  3.  Instytucjom  finansowym,  nie  posiadającym 
praw  banków  dewizowycli,  o  ile  poddadzą  się  całkowi- 

cie przepisom  niniejszego  rozporządzenia,  wolno  sprze- 
dawać nabyte  przez  nie  waluty  zagraniczne  i  dewizy 

wyłącznie  bankom  dewizo^vym  oraz  pomiędzy  sobą.  In- 
stytucje te  otrzymują  nazwę  komisjonerów  dewizowych. 

Art.  4.  Osobom  i  firmom  prywatnym  wolno  naby- 
wać potrzebne  im  sumy  w  walutach  zagranicznych  je- 

dynie w  bankach  dewizowych;  posiadane  zaś  przez  nie 
M'aluty  zagraniczne  i  dewizy  mogą  być  odstępowane  tyl- 

ko bankom  dewizowym  lub  komisjouerom  dewizowym, 
nie  zaś  innym  osobom  lub  firmom  pryv/atnym. 

Art.  5.  Bankom  dewizowym  wolno  dokonywać 

sprzedaży  walut  zagranicznych  i  dewiz  osobom  i  fir- 
mom prywatnym  wyłącznie  dla  celów  następujących: 

a)  na  pokrycie  zobowiązań  zagranicznych,  wynika- 
jących z  legalnego  przywozu  towarów; 

b)  na  uskutecznienie  zaliczek  na  zapłatę  za  legalnie 
sprowadzone  towary; 

c)  na  pokrycie  kosztów  ekspedycji  i  transportów  to- warów; 

d)  na  spłatę  długów  zagranicznych,  powstalycli 
z  przyczyn  gospodarczo  uzasaunionych , 

e)  na  zapłatę  premji  asekuracyjnych  za  granicą,  o  ile 
wynikają  one  z  legalnych  umów, asekuracyjnych; 

f)  na  koszta  podróży  do  wysokości  1000  fr.  szw. 
lub  równowartości  w  innych  walutach,  jednorazowo  na 

osobę,  za  specjalną  adnotacją  na  paszporcie  zagianicz- 

nym;" 
g)  na  koszta  utrzymania  osób  za  granicą,  o  ile  pc- 

bjt  ich  tam  jest  usprawiedliwiony,  do  wysokości 
1500  fr.  szw.,  łub  równowartości  w  innych  walutach, 
miesięcznie  na  rodzinę; 

h)  na  urzymanie  za  granicą  biur  przedsiębiorstw' 
krajowych,  o  ile  działalność  ich  tam  jest  uzasadniona 
z  punktu  widzenia  interesów  narodowo-gospodarczych; 

i)  na  wszelkie  inne  cele  gospodarczo  uzasadnione^ 
0  ile  zachodzi  konieczność  dokonania  zapłaty  za  granicą 
1  suma  nie  przewyższa  500  fr.  szv/.  lab  równowartości 
w  innych  y/alutach.  L^la  sum  wyższych  wynu>gane  jest 
uzyskanie  uprzedniego  zezwolenia  Ministerst-A-a  bkarbu 
lub  organów  przezeń  oznaczonych.  ■ 

Art.  6.  Nabywca  waluty,  w  razie  niezużytkowania 
jej  na  cel  pierwotnie  oznaczony,  obowiązany  jest  zwró- 

cić ją  bankowi  dewizowemu,  w  którym  została  nabyta, 
lub  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  po  kursie  na- 

bycia; jeśli  jednak  kurs  ten  jest  wyższy  od  kursu  dnia, 
w  którym  waluta  została  zwróconą  —  po  kmsie  tegoż 
dnia. 

Art.  7.  Banki  dewizowe  i  komisjonerzy  dewizowi 
obowiązani  są  pod  kontrolą  Ministerstv/a  Skarbu  lub 
organów  przez  nie  wyznaczonych  prowadzić  rejestry 

dokonanych  ti'anzakcji  walutami  zagranicznemi  i  dewi- 
zami według  wzorów  ustalonych  przez  iMinisterstwo 

Skarbu.  W  rejestrach  tych  winny  być  wyszczególnione: 
suma  nabytej  względnie  sprzedanej  v/aluty  obcej,  osoba 
lub  firma,  od  której  waluta  została  nabyta,  względnie 
ttórej  została  sprzedana,  nazwisko  odbiorcy  zagraniczne- 

go, cel  sprzedaży  oraz  dowody,  uzasadniające  legalność 
(art.  5)  tranzakcji.  Przedstawione  przez  nabywcę  do- 

wody, winny  być  przez  bank  dewizowy  opatrzone  stem- 
plem, stwierdzającym  sprzedaż  waluty  na  podstawie 

tychże  dowodów. 

Art.  8.  Nabywca  sum  w  walutach  zagranicznych 
obowiązany  jest  na  każde  żądanie  Ministerstwa  Skarbu 
lub  jego  organów  przedstawić  dla  kontroli  wszystkie 
dowody,  na  zasadzie  których  sumy  powyższe  zostały 
przez  niego  w  banku  dewizo^vym  uzyskane. 

Art.  9.  Nabywca  waluty  uzyskuje  przez  sam  fak' 
nabycia  prawo  wywozu  tejże  sumy  za  granicę  za  odpo- 
wiedniem  zaświadczeniem,  wydanem  przez  bank  dewi- 
zov;y,  który  sprzedaży  w  danym  wypadku  dokonał.  Za- 
św-iadczenia  takie  winny  być  dodatkowo  wirowane 
przez  Polską  Krajową  Kasę  Pożyc2ko\vą  lub  jeden  z  je; 
oddziałów.  Adnotacje  banków  dewizowych  na  pasz- 

portach za graniczny  cli  (art.  5  f.)  upoważniają  do  wywo- 
zu waluty  bez  osobnego  zaświadczenia  i  nie  wymagają 

dodatkowego  wizowania  przez  Polską  Krajową  Kasę 
Pożyczkową. 

Art.  10.  Wywóz  walut  zagranicznycli  i  dewiz,  nie- 

pochodzących  z  kupna  w  bankach  dewizowych,  doz-vi'o- 
lony  jest  bez  uzyskiwania  specjalnego  pozwolenia  dc 
wysokości  150  fr.  szw.  lub  równowartości  w  innych  wa- 

lutach. Dla  wywozu  sum  do  wysokości  1000  fr.  szw. 
lub  równowartości  w  innych  walutacii  wymagane  jest 
zezwolenie  Polskiej  Kiajowej  Kasy  Pożyczkowej  lub 
jednego  z  jej  oddzialó\^.  Zezwolenia  takie  udzielane 
będą  za  okazaniem  paszportu  zagranicznego. 

Pozwoleń  na  wywóz  sum  wyższych  udziela  Mini- 
sterstwo Skarbu,  lub  organy  przez  nie  wyznaczone. 

Art.  11.  Wywóz  marek  polskich  w  gotowiźnie,  v, 
czekach  lub  przekazach  dozwolony  jest  bez  specjalnego 
pozwolenia  do  wysokości  3000  marek  polskich  jednora- 

zowo lub  10.000  marek  miesięcznie.  Pozwoleń  na  wy- 
wóz marek  polskich  do  kwoty  50.000  mk.  pol.  udziela 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  i  jej  oddziały. 

Pozwoleń  na  wywóz^sum  wyższych  udziela  Mini- 
siertwo  Skarbu  łub  wyznM:zcne  przez  nie  organy. 

Dla  wywozu  weksli,  wystawionych  w  walucie  pol 
skiej,  niezbędnem  jest  uzyskanie  pozwolenia  Min.  Skarbr 
lub  wyznaczonych  przez  nie  organów. 

Art.  12.  Wywóz  za  granicę  papierów  procentowych 
i  dywidendowych  oraz  sprzedaż  ich  i  zastaw  osobom 
i  firmom,  mającym  siedzibę  za  granicą,  wymaga  zezwo- 

lenia Ministerstwa  SIcarbu  lub  wyznaczonych  przez  nie 
organów.  Zezwolenie  takie  może  byći>!dzielone  również 
generalnie,  odnośnie  do  pewnego  gatunku  papierów, 
względnie  pewnej  instytucji. 

Art.  13.  Sprzedaż  za  granicę  v/ypłat  na  Polskę  do 
zwolona  jest  tylko  bankom  dewizowym,  które  obowią 

zane  są  o  dokonaniu  każdej  takiej  tranzakcji  zawiado- 
mić Ministerstwo  Skarbu.  Natomiast  dokonywanie 

tranzakcji  tego  rodzaju  przez  inne  firmy  lub  osoby  i 
uwarunkov/ane  jest  uzyskaniem  uprzedniego  zezwolenii' 
Ministerstwa  Skarbu  lub  organów  przezeń  wyznaczo- 

nych. Art.  14.  Dokonyv/anie  wpłat  w  markach  polskicli 
na  rachunki  zagraniczne  z  polecenia  osób  i  firm,  mają- 

cych siedzibę  w  Polsce,  jak  również  przelew  sum  z  ra- 
chimków  krajowych  na  rachunki  zagraniczne  może  być 
uskuteczniane  tylko  w  banlcach  dewizowych  i  winno  być 
uzasadnione  tranzakcjami  z  zagranicą,  wyszczególnio- 
nemi  w  punktach  a),  b),  c),  d),  e),  i),  art.  5. 

Wypłaty  w  markach  polskich  z  polecenia  osób  i 
firm  mających  siedzibę  za  granicą  mogą  być  dokonane 
jedynie  przęz  banki  dewizowe. 

W  innych  instytucjach  fmansowych  dokonywanie 

powyższych  operacji  uzależnione  jest  od  każdorazowe- 
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go  zezwolenia  A4inisterstvva  Skarbu,  lub  wyznaczonych 
przezeń  organów. 

Art.  15.  Udzielanie  kredytów  w  markach  polsluch 

iirmom  zagranicznym  •  wymaga  uprzedniego  zezwolenia 
Ministerstwa  Skarbu  lub  wyznaczonych  przez  nie  oi,'ga- 
nów.  To  samo  dotyczy  honorowania  przekazów  zagra- 

nicznych, opiewających  na  marki  polskie,  bez.  polaycia. 
W  wyjątkowych  wypadkach  wolno  honcrcwać  przekazy 
takie,  o  ile  istnieje  uzasadniona  pewność,  że  pokrycie 
zostało  już  wysiane. 

Art.  16.  Bfyiki  dewizowe  wiimy  w  swej  działalno- 
ści ściśle  stosować  się  do  instrukcji  wydawanych  przez  , 

Ministerstwo  Skarbu  w  ramach  niniejszego  rozporzą- 
dzenia. Również  obowiązane  są  wszystkie  banki  przed- 

stawiać na  żądanie  Ministerstwa  wykazy  i  zestawienia, 
dotyczące  zakupu  i  sprzedaży  walut  tudzież  obrotów  na 
rachunkach  zagranicznych. 

Art.  17.  W  celu  omóv/ienia  spraw,  związanych 
z  wykonaniem  niniejszego  rozporządzenia,  i  eM^entualne- 
go  przystosowania  zasad  reglamentacji  handlu  waluta- 

mi, zagranicznemi  i  dewizami  db  wymagań  życia  gospo- 
darczego, oraz  sytuacji  rynicu  dewizowego,  zwoływane 

będą  nie  rzadziej,  jak  raz  na  miesiąc,  przez  Ministerstwo 
Skarbu  zebrania  przedstawicieli  banków  dewizov/ych 
oraz  przedstawicieli  przemysłu  i  handlu. 

Art.  18.  W  wypadkach  stwierdzonego  pogwałcenia 
przez  bank  dewizowy  lub  komisjonera  dewizowego 
przepisów,  zawartych  w  rozporządzeniu  niniejszem,  ja- 
loteż  w  wypadku  stwierdzenia  działalności,  wpływają- 

cej ujemnie  na  stan  waluty  polskiej,  udzielone  zostaje 
bankowi  względnie  komisjonerowi  przez  Ministerstwo 
Skarbu  ostrzeżenie.  Jeżeli  fakty  powyższe  zostaną  do- 

konane świadomie,  lub  będą  się  powtarzały,  banie  de- 
Yiizowy,  względnie  komis  jon  er  dewizowy,  może  być  po- 

zbawiony prawa  dokonywania  wszelkich  tranzakcjf  wa- 
lu farai  zagranicznemi  i  dewizami. 

Art.  19.  Przepisy  niniejszego  rozporządzenia  nie 
dotyczą  wszelkich  pieniędzy  rosyjskich  i  ukraińskich 
oraz  koron  a ustrj a cko- węgierskich  (niestemplowanych). 

Art.  20.  Przekroczenie  powyższych  przepisów,  nie- 
zależnie od  skutkó\A',  v/skazanych  w  art.  18,  pociąga  ka- 

ly,  przewidziane  w  ustawie  z  dn.  9  lipca  1920  r.  (Dz. 
Ust.  Nr.  56  poz.  347  z  r.  1920). 

Art.  21.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ży- 
cie z  dniem  ogłoszenia.  Równocześnie  braci  moc  obo- 

wiązującą rozporządzenie  Ministi-a  Skarbu  o  ogranicze- 
niu obrotów  walutami  i  dewizami  zagranicznemi  z  dnia 

7  sierpnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  73  poz.  505)  ze  wszel- 
kiemi  późniejszemi  zmianami  i  uzupełnieniami  oraz  re- 

gulamin czynności  komisji  dewizowej  i  banków  dewizo- 
wych z  dnia  7  sierpnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  73  poz.  505) 

wraz  z  wszelkiemi  późniejszemi  zmianami  i  uzupełnie- 
niami. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

-  (— )  W.  Kucharski. 

Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  Sf.  Nowodworski. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  18  z  dnia  24  lutego  1921  r., 
poz.  104). 
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ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skc.rbii  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

^  z  dnia  15  stycz.-sia  1921  r. 
>v  przedmiocie  wykonania  rozporządzenia  o  ogranis 
czeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi. 

Art.  1.  Jako  organy  Ministerstwa  Skarbu,  prze* 
widziane  w  rozporządzeniu  o  ograniczeniu  obrotów 
dewizami  i  walutami  zagranicznemi,  wyznaczeni  zo* 
stają  dla  bezpośredniego  załatwienia  spraw  związas 
nych  z  wykonaniem  powyższego  rozporządzenia  spe* 
cjalni  delec^aci  Ministerstwa  Skarbu  w  następujących 
miejscowościach: 

1)  w  Warszawie  —  dla  województw  Warszaws 
skiego,  Lubelskiego,  Białostockiego,  oraz  obszarów 
przyznanych  Państwu  Polskiemu  na  podstawie  preli= 
minarjów  pokojowych  i  umowy  o  rozejmie,  zawars 
tych  w  dniu  12/X  1920  r.  w  Rydze; 

2)  w  Łodzi  —  dla  obszaru  województwa  Łódz? 
kiego  i  Kieleckiego; 

3)  we  Lwowie  —  dla  obszaru  podlegającego 
kompetencji  Sądu  Apelacyjnego  we  Lwowie; 

4)  w  Krakowie  —  dla  obszaru  podlegającego 

kompetencji  Sądu  Apelacyjnego  w  Krakowie  z°  wys jątkiem  m.  Białej; 
5)  w  Bielsku  —  dla  obszaru  Śląska  Ceszyńskłes 

go,  łącznie  z  miastem  Białą; 

6)  w  Poznaniu  —  dla  obszaru  województwa' Po? 
znańskiego  z  wyjątkiem  miasta  Bydgoszczy,  powiatu 
Bydgoskiego  i  Inowrocławskiego; 

7)  w  Bydgoszczy  —  dla  obszaru  województwa 
Pomorskiego  oraz  miasta  Bydgoszczy,  powiatu  Byd* 
goskiego  i  Inowrocławskiego. 

Art.  2.  Do  czynności  wymienionych  wyżej  de* 
legatów  Ministerstwa  Skarbu  należy  w  szczególności: 

1)  zbieranie  materjalu,  nadsyłanego  przez  banki 
w  postaci  wykazów  i  rejestrów,  opracowanie  tegoż 
materjalu  oraz  przesyłanie  go  Ministerstwu  Skarbu 
z  ewentualnemi  uwagami  i  wnioskami; 

2)  rozciągnięcie  systematycznej  kontroli  nad  in* 
stytucjami  finansowemi  przez  urządzanie  lustracji 
i  rewizji  w  tychże  instytucjach; 

3)  rozstrzyganie  na  żądanie  interesantów,  czy  de* 
cyzje  banków  w  przedmiocie  przyznawania  sum 
w  walutach  zagranicznych  i  kredytowania  rachune 
kóv/  zagranicznych  zgodne  są  z  obowiązuj  ącemi  prze* 

pisami; 
4)  załatwianie  bieżących  spraw,  wynikających  ze 

stosowania  rozporządzenia  o  ograniczeniu  obrotów 
dewizami  i  walutami  zagranicznemi. 

Art.  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ży* 
cie  z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski, 
(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  18  z  dnia  24  lutego  1921  r., 

poz.  105). 

Pozycje  103—1,04. 
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.105. 
ROZPORZĄDZENIE 

Ministra    Skarbu    w    porozumieniu    z  Ministrem 
b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dnia  15  stycznia  1921  r. 

w  sprawie  wydawania  przez  delegatóvt^  Ministerstwa 
Skarbu  pozwoleń  na  wywóz  kruszców  szlachetnych. • 

W  wykonaniu  ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  (Dz. 
Ust.  Rz.  P.  1920  r.  Nr.  62,  poz.  404)  zarządza  siQ, 
co  następuje; 

Art.  1.  Do  wydawania  pozwoleń,  przewidział 
nych  w  art.  3  ust.  z  dnia  15  lipca  1920  r.  o  zakazie 
wywozu  za  granicę  kruszców  szlachetnych  (Dz.  Ust. 
Rz.  P.  1920  r.  Nr.  62,  poz.  404),  upoważnieni  są  deles 
gaci  Ministerstwa  Skarbu  w  następujących  miejscoj 
wościach: 

1)  w  Warszawie  —  dla  mieszkańców  Wojewódz* 
twa  Warszawskiego,  Lubelskiego,  Białostockiego  oraz 
obszarów  przyznanych  Państwu  Polskiemu  na  pod? 
stawie  preliminarjów  pokojowych  i  umowy  o  rozejs 
mie,  zawartych  w  dn.  12  października  1920  r.  w  Ry* 
dze; 

2)  w  Łodzi  —  dla  mieszkańców  Województwa 
Łódzkiego  i  Kieleckiego; 

j)  we  Lwowie  —  dla  mieszkańców  obszaru  pods 
legającego  kompetencji  Sądu  Apelacyjnego  we 
Lwowie; 

4)  w  Krakowie  —  dla  mieszkańców  obszaru  pod* 
legającego  kompetencji  Sądu  Apelacyjnego  w  Kra» 
kówie,  z  wyjątkiem  miasta  Białej; 

5)  w  Bielsku  —  dla  mieszkańców  Śląska  Cieszyńs 
skiego  łącznie  z  miastem  Białą; 

6)  w  Poznaniu  —  dla  mieszkańców  Wojewódz* 
twa  Poznańskiego,  z  wyjątkiem  Bydgoszczy  i  powiatu 
Bydgoskiego  i  Inowrocławskiego; 

7)  w  Bydgoszczy  —  dla  mieszkańców  obszaru 
Województwa  Pomorskiego  oraz  miasta  Bydgoszczy, 
powiatu  Bydgoskiego  i  Inowrocławskiego. 

Art.  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ży» 
cie  z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Sieczkowski. 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 
(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  18  z  dnia  24  lutego  1921  r., 

poz.  106). 

106. 

KOZPORZĄDZENiE  MINISTRA  SKARBU  ' 
z  dnia  15  stycznia  1921  r. 

w  przedmiocie  instrukcji  do  rozporządzenia  o  ograni- 
czeniu obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi 

z  dnia  31  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r. 
Nr.  18,  poz.  104). 

§  1. 
Do  art.  1. 

Rozporządzenie  nie  przewiduje  ograniczeń  co  do 
handlu  zagranicznemi  monetami  kruszcowemi  wewnątrz 
kraju.   Co  do  v/ywozu  monet  kruszcowych  obowiązują 

nadal  postanowienia  ustawy  z  dinia  15  lipca  1920  r. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  62  poz.  404). 

Uprawnionymi  do  zakupu  dewiz  i  walut  zagranicz- 
nych w  myśl  tego  artykułu  są  wszystkie  banki  akcyjne, 

spółki  komandytowe,  komandytowo-akcyjne  i  z  ograni- 
czoną pcręką,  o  ile  zajmują  się  interesami  bankowemi, 

instytucje  kredytowe,  oparte  na  zasadach  spółdzielczo- 
ści, oraz  koncesjowane  domy  bankowe  i  kantory  wymia- 
ny. Uprawnionemi  do  zakupu  óew/iz  i  walut  zagra- 

nicznycli  są  również  instytucje  Icredytowe,  należące  do 
gmin  i  innych  związków  komunalnych.  Jnstytucje,  udzie- 

,  łające  wyłącznie  tylko  pożyczek  pod  zastaw  ruchomości 
(lombardy),  oraz  nieruchomości  (towarzystwa  kredytowe 
ziemskie  i  t.  p.)  nie  są  instytucjami  finansov^emi  w  ro- 
?:umieniu  tego  artykułu. 

§  2. 

Do  art.  2. 

Te  banki  akcyjne,  które  dotychczas  nie  posiadały 
praw  banków  dewizowych,  powinny  o  swej  gotowości 
wykonywania  operacji  dewizowych  na  zasadach,  prze- 

■  widzianych  w  rozporządzeniu  i  niniejszej  instrukcji,  za- 
wiadomić Ministerstwo  Skarbu.  Inne  instytucje  finan- 

sowe, nie  będące  dotychczas  bankami  dewizowemi,  po- 
winny zwracać  się  do  Ministerstwa  -Skarbu  ze  specjal- 

nemi  podaniami.  Banki  te  i  instytucje  otrzymują  sto- 
sowne dekrety.  Banki,  posiadające  już  obecnie  prawa 

banków  dewizowycl;,  nie  potrzel^ują  się  ponownie  zwra- 
cać o  przyznanie  tego  prawa,  dekrety  zaś,  które  obecnie 

posiadają,  zatrzymują  nadal  swą  moc.  Ministerstwo 
Skarbu  ogłasza  publicznie,  które  banki  akcyjne,  wzglę- 

dnie inne  instytucje  finansowe  posiadają  prawa  banków 
dewizowych. 

O  ile  pewna  instytucja  posiądą  prawa  banku  dewi- 
zowego, dotyczy  to  zarówno  instytucji  centralnej,  jako 

też  *wszystkich  jej  fiłji  i  oddziałów,  znajdujących  się 
w  granicach  Państwa  Polskiego. 

§3. 

Do  art.  3. 

Instytucje  nie  tędące  banłcami  dewizowymi,  a  po- 
siadające prawo  zakupu  dewiz  i  walut  zagranicznych 

i  sprzedaży  ich  innym  instytucjom  finansowym  w  myśl 
art.  113  rozporządzenia,  powinny  o  gotowości  swej 
do  wykonywania  tych  praw  zawiadomić  właściwego 
delegata  Ministerstwa  Słcarbu,  który  wydaje  im  stoso- 

wne zaświadczenia  i  prowadzi  ich  rejestr.  Przed  doko- 
naniem tego  zgłoszenia  przeprowadzanie  tranzakcji  de- 
wizami i  walutami  zagranicznemi  jest  tyra  instytucjom 

wzbronione. 

Przepisy  art.  1,  2  i  3  dotyczą  również  tranzakcji 
dokonywanych  na  giełdzie. 

§4. 

Do  art.  4. 

Posiadanie  przez  osoby  i  firmy  prywatne  legalnie 

nabytych  dewiz  i  walut  zagranicznych  nie  jest  wzbro- 
nione. Nie  dozwolone  są  natomiast  tym  osobom  wszel- 

kie operacje  dewizami  i  walutami  zagranicznemi  we- 
wnątrz kraju  z  wyjątkiem  odsprzedaży  ich  bankowi  de- 

wizowemu lub  koniiojonerowi  dewizowemu. 

§5. 

Do  art.  5  i  6. 

Do  punktu  a)  art.  5.  Za  legalnie  przywiezione  to- 
wary należy  uważać: 

1)  towary,  na  których  sprowadzenie  zostało  uzy- 
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skane  pozwolenie  Urzędu,  względnie  Izby  Przywozu 
i  Wywozu; 

2)  tov/ary,  zamieszczone  na  liście  wolnego  przy- 
wozu. 

W  celu  uzyskania  waluty  zagranicznej  na  zakup 
:owaru,  na  którego  sprowadzenie  uz3Łskane  zostało  po- 
^wclenie  Urzędu,  względnie  Izby  Przywozu  i  Wywozu, 
jowinien  impoaier  przedstawić  bankowi  dewizowemu 
lastępujące  dokumenty: 

a)  pozwolenie  na  przywóz  towani,  wj'^dane  przez 
Dkręgowy  Urząd  Przywozu  i  \Vy^.vGzu,  względnie  Izbę 
Yzywozu  i  Wjwozu.  Pozwolenie  musi  zawierać  klau- 
'-•ilę  „(Upoważnia  do  zakupna  v/aluty  zagranicznej 
K  kwocie  )".  Urząd,  względnie  Izba  Przywozu 
Wywozu  nie  będzie  jej  zamieszczać,  gdy  będzie  cho- 

Iziio  o  tranzakcje  kompensacyjne  oraz  przywóz  tcv.a- 

•ów  do  kraju  w  charakterze  podarunków  i  wogóle  pcd 

ytiilem  darmymJ,  '  
' 

b)  oryginalne  faktury,  których  treść  musi  odpov.  i: - 
lać  pozvv'oleniu  na  przywóz  danego  towaru.  Przy 
iprzedaży  waluty  bank  musi  brać  pod  uwagę  sumę,  wy- 
nienioną  w  pozwoleniu  (względnie  w  klauzuli  waluto- 
vej),  lub  też  proporcjonalną  część  tej  sumy,  o  ile  towar 
lie  został  w  caiości  sprowadzony.  O  ile  cena  fakturo- 
va  nie  przewyższa  sumy  wymienionej  na  pozwoleniu, 
vzględnie  obliczonej  na  jego  podstawie  więcej,  niż 
:i  10%,  bank  może  sprzedać  walutę  za  cala  sumę,  na 
aką  faktura  opiewa.  O  ile  ta  różnica  przekracza  10%, 

■ank  musi  uzyskać  zgodę  delegata  Ministerstwa  Skarbu, 
sprzedawanie  sum  wyższych,  niż  wskazane  w  iaktu- 
ze  —  jest  wzbronione. 

Po  przedstawieniu  prze?  klijenta  powyższych  do^ 
/odów  i  sprzedaniu  na  ich  podstav/ie  sumy  w  walucie 
agranicznej,  bank  zamieszcza  na  nich  adnotację  ,,wa- 

itę  zagraniczną  w  k^\'ocie  sprzedano",  zanc- 
)wuje  daty  i  numery  dokumentów,  poczem  zostają  ono 
fijentowi  zwrócone. 

Jeżeli  towar  został  już  do  kraju  przywieziony,  wów- 
cas  klijent  powinien  to  udowodnić  wobec  banku  przed- 
awieniem  frachtu  kolejowego,  ewentualnie  kwitu  cel- 
igo.  Z  dokumentami  temi  bank  oboVv'i^any  jest  postą- 
:ć  analogicznie,  jak  z  pozwoleniem  na  przywóz,  względr 
e  fakturą.  O  ile  towar  nie  został  jeszcze  dowieziony 

.  ówczas  klijent  musi  przedstawić  piśmienne  zobowią- 
•łnie,  iż  w  razie  nienadejścia  towaru  do  Polski  zaki: 
cną  sumę  w  walucie  zagranicznej  zwróci  bankowi  w 
yśl  art.  6  rozporządzenia.  0i7ginał  zobowiązania  bank 
itrzyrauje  u  siebie,  kopję  zaś  przesyła  właściwemu  de- 
gałowi  iUinisterstwa  Skarbu.  Klijent  powinien  po  na- 
ijściu  towaru  przedstawić  bankowi  dowody,  iż  towar 

•zeszedł  granicę  (frachty  kolejowe,  ewentualnie  kwity 
Ine),  na  podstawie  czego  zobowiązanie  zostanie  mu 

■zez  bank  zwrócone  za  jednoczesnem  zawiadomieniem 
:legata.  Jeżeli  klijent  w  przeciągu  6-ciu  miesięcy  cd 
iwili  zakupna  waluty  dov/odów  tych  nie  przedstawi, 
ówczas  bank  zawiadamia  również  o  iem  delegata  iVli- 
sterstwa  Skarbu. 

O  ile  towar  jest  zamieszczony  na  liście  wolnego 
wozu,  klijent  obowiązany  jest  do  zachowania  wszyst- 

,  ch  poprzednio  wymienionych  formalności,  z  wyjątkiem 

"zedsławienia  pozwolenia  na  przywóz  towaru.  Rów- 
eż  odpadają  wówczas  wszystkie  ograniczenia,  wska- 

;,ine  pod  b),  a  uwarunkowane  istnieniem  pozwolenia 
ił  przywóz. 

§6. 

Do  punkt!!  b)  art.  5. 

Jeśli  towar  nie  jest  jeszcze  za  granicą  zakupiony  i' do  kraju  wysiany,  lecz  jeśli  właśnie  w  celu  dokonania 
zakupna  ma  być  wysiana  za  granicę  pewna  suma  tytu- 

łem zadatku  lub  zaliczki,  bank  może  ją  sprzedać  klijen- 
towi,  jeśli  tenże  przedstawi: 

1)  pozwolenie  na  przywóz  towaru  (o  ile  jest  ono 

V;ymaganem),  opatrzone  klauzulą,  uprawniającą  do  na- 

bycia waluty,  * 2)  dokumenty  stv.'ierdzające,  iż  zakupno  istotnie  ma 
być  dokonane  (np.  ofertę  zagraniczną,  lub  odpowiedź 
zagranicznego  sprzedav/cy  na  zamóvv'ienia  klijenta). 

Również  obowiązany  jest  nabywca  waluty  przed- 
stawić zobowiązanie  ewentualnego  jej  zwrotu  wrazie 

niedojścia  do  skutku  tranzakcji  lub  nienadejścia  towa- 
ru, przyczem  dalsze  pcslępowanic  jest  zupełnie  analo- 

giczne, jak  V/  punkcie  poprzednim. 

§  7. 

Do  p:mktu  c)  art.  5. 
Jako  koszta  ekspedycji  i  prźewozu  rozumieć  należy 

iakże  koszta  oclenia  i  asekuracji  towarów  przewożo- 
nych. Punkt  ten  odnosi  się  nietylko  do  kosztów  sprowa- 

dzenia do  kraju  towarów,  lecz  także  i  kosztów  wjrwozu 
7  kraju,  o  ile  eksportowany  towar  sprzedawany  jest 
h  anco  rynek  zagraniczny  i  t.  p.  Bank  postępuje  z  doku- 

mentami temi  podobnie,  jak  w  punkcie  a). 

§  8. 

Do  punktu  d)  art.  5.  o 
Za  dług  gospodarczo  uzasadniony  należy  uważać 

przedewszystkiem  dług,  wynikły  z  zakredytowania  za'- 
płaty  za  sprzedane  przez  firmę  zagraniczną  towary,  na- 

stępnie dług,  wynikły  z  legalnych  operacji  bankowych 
z  zagranicą. 

Jako  dowód  może  służyć  korespondencja  handlo- 
wa, dokumenty  i  wyciągi  z  ksiąg. 

§  9- 

Do  punktti  e)  art.  5.  ^ 
Na  opłacenie  premji  asekuracyjnych  wolno  sprzeda- 
wać dewizy  i  waluty  zagraniczne,  o  ile  zostanie  przed- 

stawiony dowód  umov.'y  asekuracyjnej  (polisa),  względ- 
nie, o  ile  chodzi  o  zapłatę  premii  zagranicznemu  towa- 

r zys  t v/u  r cas  ekur acy jnemu . 

§  10. 

Do  punktu  f)  i  g)  art.  5. 
Wrazie  wyjazdu  za  granicę,  może  być  sprzedaną 

oprócz  sumy  1.000  fr.  szw.  na  osobę  z  przeznaczeniem 

na  koszty  podróży  równocześnie  tałde  suma,  przezna- 
czona na  utrzymanie  za  granicą  przez  pierwszy  miesiąc 

pobytu  osób  wyjeżdżających. 

Adnotacja  na  paszporcie  powinna  brzmieć:  „Sprze- 
dano na  koszta  podróży  (koszta  utr^ym.ania  za  granicą) 

sumę  ".  Adnotacja  powinna  być  opatrzona  pod- 
pisem banku. 

§  U. 
Do  punktu  h)  art.  5. 

Waluty  zagraniczne  wolno  sprzedav/ać  na  utrzymar 

nie  biur,  przedsiębiorstw  za  granicą  tylko  wtedy,  o"  ile 
z  natury  rzeczy  nie  mogą  one  pokryć  swych  kosztów 
własnymi  dochodami  (np.  oddziały  przedsiębiorstw-  w 
pierwszych  chvv'ilach  istnienia,  biur  dzienników,  agencji 
telegraficznych  i  t.  p.). 
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§  12. 
Punkt  i). 

Na  wszystkie  inne  cele  poza  v/yżej  vi'ymienionemi 
wolno  bankom  dewizowym  sprzedawać  waluty  do  wy- 

sokości 500  fr.  szw.  na  dokonanie  zapiaty  za  granicą  i 

to  tylko  na  cele  gospodarczo  uzasadnione.  Dowody  mu- 
szę być  zawsze  przedstavinone  przez  klijenta  i  ostem- 

plowane przez  bank;  niedozwolony  jest  sprzedaż  wa- 
lut celem  używania  ich  wewnętrz  kraju  lub  tylko  ich 

przechowywania.  O  ile  chodzi  o  sumy  wyższe,  niż  500 
fr.  szw.,  sprzedaż  na  cele  powyższe  dozwolona  jest  po 
uzyskaniu  odpowiedniego  zezwolenia  Ministerstwa 
Skarbu,  względnie  jego  Delegatów.  O  ile  chodzi  o  pun- 

kty a),  b),  c),  d),  h),  oraz  i),  banki  zasadniczo  przeka- 
zują sumy  w  walutach  zagranicznych  wprost  odbiorcom 

zagranicznym.  Tylko  w  wyjątko  A^ych  wypadkach  można 
daną  sumę  wydać  do  rąk  klijenta  za  odnotowaniem  tego 
w  specjalnej  rubryce  rejestru  sprzedaży  walut. 

O  ile  klijent  wpłaca  do  banku  waluty  zagraniczne 

z  prośbą  ó  przekazanie  tychże  za.  granicę,  bank  obowią- 
zany jest  również  zbadać,  czy  Iranzakcja  ta  odpowiada 

warunkom  art.  5  i  tylko,  gdy  warunki  te  zachodzą, 
uprawniony  jest  do  dokonania  przekazu. 

§  13. 
Do  art.  7. 

1)  Banki  dewizowe  i  komisjonerzy  dewizowi  obo- 
wiązani są  prowadzić  rejestr  zakupu  walut. 

Rejestr  ten  zawiefa:  Nr.  porządkowy,  datę  tranzak- 
qi,  nazwisko  osoby  lub  firmy,  od  której  walutę  zaku- 

piono, względnie  od  której  dana  suma  do  banku  wpły- 
nęła, wysokość  sumy  w  walucie  zagranicznej  i  wreszcie 

jej  wartość  w  markach  polskich.  Rejestr  ten  prowadzą 
zarówno  banki  dev/izowe,  jak  i  komisjonerzy  dewizowi. 
Co  dwa  tygodnie  obowiązane  są  firmy  te  przedstawić 
delegatom  Ministerstwa  Skarbu  wyciąg  z  tego  rejestru, 
zawierający  cyfrę  ogólnej  wartości  (w  markach  pol- 

skich), zakupionych  przez  nie  w  ciągu  tego  czasu  walut 
zagranicznych. 

2)  Banki  dewizowe  i  komisjonerzy  dewizowi  pro- 
wadzą rejestr  sprzedaży  walut  innym  bankom  i  komisjo- 

nerom  dewizowym.  Rejestr  ten  ma  rubryki  zupełnie  ana- 
logicznie sporządzone,  jak  poprzedni.  Wyciągi  powinny 

być  również  co  dwa  tygodnie  podawane  do  wiadomości 
delegatom  Ministerstwa  Skarbu  i  winny  zawierać  war- 

tość w  markach  polskich  walut  sprzedanych  innym  in- 
stytucjom finansowym  w  przeciągu  wymienionego  ter- 

minu. 

3)  Banki  dewizowe  powinny  nadto  prowadzić  reje- 
stry sprzedaży  walut  zagranicznych  osobom  i  firmom 

prywatnym.  Rejestr  zawiera  datę  tranzakcji,  nazwisko 
osoby  lub  firmy,  której  walutę  sprzedano,  odbiorcę  za- 

granicznego, t.  j.  osobę,  na  korzyść  której  dokonuje  się 
przekaz  za  granicę,  cel  zapotrzebowania,  t.  j.  dokładne 
sformułowanie,  na  co  waluta  jest  potrzebna,  wreszcie 
dowody,  uzasadniające  legalność  zapotrzebowania. 
W  tym  ostatnim  punkcie  należy  wymienić  dokładnie 
wszystkie  przedstawione  dokumenty  z  podaniem  osoby, 
względnie  instytuqi,  która  je  wystawiła,  daty  i  numeru, 
oraz  krótkiej  ich  treści.  Dalsze  rubryki  podają  wysokość 
sprzedanej  sumy  w  walucie  zagranicznej  oraz  wartości 
jej  w  markach  polskich.  Ostatnie  rubryki  przeznaczone 
są  na  ewentualne  adnotaqe,  iż  waluta  została  kłijentowi 

oddana  do  rąk  (z  odpowiedniem  uzasadnieniem),  i  na  in- 
ne uwagi.  Kopję  tego  rejestru  powinny  banki  co  dwa  ty- 

godnie przesyłać  delegatom  Ministerstwa  Skarbu  wraz 

z  podaniem  ogólnej  sumy  sprzedanych  walut,  wyrażon 
w  markach  polskich. 

4)  Banki  Dewizowe  obowiązane  są  ponadto  co  ml 
siąc  przedstawiać  delegatowi  Min.  Skarbu  \vyk?.z  posi 
danych  przez  nie  sum  w  walutach  zagranicznycii,  zaró\ 
no  w  gotowiźnie,  jak  też  i  w  czekach  oraz  na  rachu 
kach  bieżących  w  zagranicznych  instytucjach  finans 

wych. W  razie,  gdy  delegat  tego  zażąda,  wszystkie  insi 
tucje  finansowe  obowiązane  są  dostarczać  mu  także  i 
nych  danych,  wykazów  i  rejestrów  w  myśl  jego  wsk 
zówek  w  każdym  konkretnym  wypadku. 

Do  art.  8. 

Bank  dewizowy  obowiązany  jest  przy  sprzeda; 
walut  zagranicznych  zwrócić  uwagę  klijenta  na  obowi 
zek  okazywania  na  każde  żądanie  Ministerstwa  Skarb 
względnie  jego  delegata,  dowodów  i  dokumentów 
przedstawionych  przy  zakupnie  walut. 

§  15. 
Do  art.  9  i  10. 

O  ile  banki  nie  dokonują  przekazu  za  granicę  s.prz 
danych  kłijentowi  sum  w  walutach  zagranicznych,  le 
oddają  mu  je  do  rąk,  celem  bezpośredniego  wywiezień 

za  gi'anicę,  wówczas  wystawiają  mu  upoważnienie  ( 
wywozu  tych  pieniędzy,  względnie  dewiz,  na  specjj 
nych  blankietach.  Upoważnienia  te  do  uzyskania  wa 
ności  muszą  być  opatrzone  wizą  Polskiej  Krajowej  K 

sy  Pożyczkov/ej,  względnie  jednego  z  jej  oddziałów 
Wiza  ta  ma  charakter  zaświadczenia  autentyczności  po 

pisu  danego  banku. 
O  ile  wywożone  są  pieniądze  zagraniczne  lub  d 

wizy  w  wysokości  ponad  150  fr.  szw.,  nie  naby 
wprawdzie  w  bankach  dewizowych,  lecz  posiadane  1 
galnie  przez  ich  właścicieli,  wówczas  wymagane  są  c 
wywozu  specjalne  pozwolenia,  wystawione  przez  P( 
sl(ą  Krajową  Kasę  Pożyczkową  lub  jej  oddziały,  o  i 
chodzi  o  sumy  do  wysokości  1000  fr.  szw.,  względni 
delegatów  Ministerstwa  Skarbu,  o  ile  chodzi  o  suri 
wyższe,  niż  1000  fr.  szw.  Zarówno  delegaci  Ministt 
stwa  Skarbu,  jak  i  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkov 
lub  jej  oddziały,-  będą  przy  udzielaniu  tych  pozwoleń  b 
dać,  czy  zagraniczne  waluty  nie  zostały  nabyte  z  obd 
ściem  obowiązujących  przepisów  i  czy  wywóz  ich  je 
usprawiedliwiony. 

§  10. 

Do  art.  11  i  12. 

Pozwoleń  na  wywóz  marek  polskich  udzielają  \ł 

łącznie  delegaci  Ministerstwa  Skarbu  lub  Polska  Kraj' 
wa  Kasa  Pożyczkowa,  w  miarę  uznania,  i  mogą  dan 
prośbie  odmówić,  chociażby  drogą  tą  miały  być  ureg 
lowane  należności  zagraniczne,  wymienione  w  artyku 
5  Rozporządzenia. 

§  17. 

Do  art.  13. 

Przez  sprzedaż  za  granicą  wypłat  na  Polskę  nale; 
rozumieć  każde  .  postawienie  do  dyspozycji  osoby  lij 

firmy  zagranicznej  sumy  w  markach  polskich  na  rachui 
ku  bieżącym  w  firmie  krajowej,  wzamian  za  otrzymał 
walutę  zagraniczną,  w  jakiejkolwiek  formie.  Banki  d 
wizowe  mogą  sprzedawać  w  ten  sposób  sumy  w  wal 
cie  polskiej  bez  specjalnych  ograniczeń,  jedynie  za  di 
datkowem  zawiadomieniem  delegata  Ministerstwa  Ska 
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bu.  Jednakże  fakt  dokonania  sprzedaży  po  kursach,  od- 
biegających znacznie  od  kursów  istniejących  na  rynku 

międzynarodowym  na  niekorzyść  waluty,  polskiej,  b§dżie 
uważanym  przez  iMinisterstwo  za  działalność  wpływają- 

cą ujemnie  na  stan  waluty  polskiej,  i  bank  będzie  musiał 
ponieść  konsekwencje,  przewidziane  w  art.  1&  rozpo- 
rządzenia. 

§  18. 
Do  art.  14. 

W  myśl  powyższego  artykułu  dozwolonem  jest  do- 
konywanie wszelldch  wpłat  na  rachunki  zagraniczne 

(t.  j.  rachunki  bieżące,  opiewające  na  marki  polskie,  osób 
i  instytucji,  mających  miejsce  zaariieszkania,  względnie  sie- 

dzibę za  granicą)  przez  osoby  i  firmy,  mające  siedzibę 
w  Polsce  wyłącznie  tylko  w  bankach  dewizowych. 

Niedozwolone  jest  be^zpcśrednie  zaltredytowanie  ra- 
chunku osoby  lub  firmy  zagranicznej  przez  krajową  fii- 

-mę  przemysłową  lub  handlową,  w  której  firma  zagra- 
niczna posiada  rachunek,  o  ile  z  tern  złączone  jest  prawo 

dysponoY/ania  tratami  i  przekazami.  Operacje  tego  ro- 
dzaju muszą  być  przeprowadzane  przez  banki  dewizo- 

we. Tylko  w  wyjątkowych  wypadkach  Ministerstwo 
Skarbu  może  dopuścić  do  tego  rodzaju  tranzakcji. 

Przy  przyjmO'\v?niu  wpłat  na  rachunki  zagraniczne 
w  iakiejkolv/iek  formie  ze  strony  osób  i  instytucji,  ma- 

jących siedzibę  w  kraju,  banki  dewizowe  obowiązane  są 
żądać  takich  samych  dowodów  i  dokumentów,  jak  przy 
sprzedaży  walut  zagranicznych.    W  szczególności  od- 

':  nośnie  do  art.  5  (punkt  a)  przedstawione  być  musi  pc 
^Zwolenie  na  przywóz  towaru,  wydane  przez  Urząd 

'  Przywozu  i  Wywozu  (o  ile  jest  ono  wymagane),  opa- 
trzone klauzulą  walutov>'ą,  zawierającą  wyraźną  wzmian- 

^  kę,  iż  za  tov/ar  wolno  jest  zapłacić  markami  polskiemi 
w  kraju.    Jeśli  Urząd  Przyv/ozu  i  Wywozu  zamieści 

tej  klauzuli  jeszcze  inne  restrykcje  (np.  iż  markami 
olskiemi,  które  iirma  zagraniczna  ma  otrzymać,  jako 
ależność  na  rachunku  bieżącynj  w  banku  dewizowym, 

oże  ona  dysponować  dopiero  po  upływie  pe'.vnego 
zasu,  lub  tyłko  stopniowo),  wówczas  bank  obowiązany 
t  przyjąć  daną  sumę  tylko  za  zachowaniem  powyż- 

ych  resti"ykcji  i  jest  odpowiedzialnym  za  ich  ścisłe  sto- 
owanie.    Następnie  powinny  być  przedstawione  orygi- 
alne  faktury  zupełnie  analogicznie,  jak  przy  sprzedaży 
ałut  zagranicznych. 

Jeśli  przez  zakredytowanie  rachunku  zagranicznego 

bywa  się  zapłata  należności,  wyrażonej  w  walacie  za- 
ranicznej./ bank  nie  może  rachunku  takiego  zakredyto- 

"ać,  o  ile  z  przedstawionych  dowodów  wynika,  iż  marki 
olskie  oddav/ane  są  zagranicy  po  kursie  znacznie  nieko- 
zystniejszym,  niż  rynkowy.   Opieracje  takie  będą  uznane 
'rzez  JVlinisterstwo  Skarbu  za  szkodliwe  dla  sianu  wa- 

ty polskiej  i  bank  poniesie  konsekwencje,  v>/yplywające 
art.  18  rozporządzenia.    Wszystkie  powyższe  przepi- 

y,  dotyczące  wpłat  na  rachunki  zagraniczne  przez  kra- 
owców,  dotyczą  również  przelewów  z  rachunków  kra- 
"wych  na  zagraniczne. 

Wypłaty  z  rachunków  bieżących  cudzoziemców  do- 
wolone  są  bez  źadnycli  ograniczeń  tylko  w  bankach 
""ewizowych. 

Ochiośnie  do  instytucji  finansowych,  nie  będących 
ankami  dewizowemi,  udzielają  zezwoleń  dc  przeprcwa- 

zenia  tych  tranzakcji' delegaci  Ministerstwa  Skarbu. 

§  19. Do  art.  15. 

Dopuszczalne  jest  jedynie  chwilov;e  obdiużenie  ra- 
bunku zagranicznego,  powstałe  przez   to,  iż  pokrycia 

na  otrzymany  przekaz  zagraniczny  bank  krajowy  z  po- 
wodu trudności  pocztowych  i  komunikacyjnych  jeszcze 

nie  otrzymał.  Stałe  obdiużenie  rachunku  zagranicznego, 
równoznaczne  z  otwarciem  osobie,  v>?zględnie  instytucji 
cudzoziemsldej  kredytu  na  rachunku  bieżącym,  jest  bez 
pozwolenia  delegata  Ministerstwa  Skarbu  nawet  bankom 
dewizowym  wzbronione. 

§  20. 

Do  art.  16. 

Banki  dewizowe  obowiązane  są,  oprócz  składania 
wyciągów  z  rejestrów  nabycia  i  sprzedamy  walut  innym 
bankom  oraz  przedstawiania  delegatom  Ministerstwa 

Skarbu  kopji  rejestru  sprzedaży- walut  klijentom  prywat- 
nym, dostarczać  tymże  delegatom  następujących  wyka- 

zów: 

1)  co  miesiąc  powinny  one  przedstawiać  salda  ra- 
chunków zagranicznych,  przyczem  dla  każdego  państv/a 

zagranicznego  musi  być  sporządzony  osobny  arkusz; 
2)  banki  winny  prowadzić  rejestr  dokonywanych 

wpłat  i  wypłat  z  racłiunków  'zagranicznych;  kop  je  tycli 
rejestrów  powinny  być  przedstav/iane  delegatom  Mini- 

sterstwa Skarbu  co  dwa  tygodnie  równocześnie  z  reje- 
strami   sprzedaży  v/alut; 

3)  wreszcie  banki  winny  zawiadamiać  delegata 
co  dwa  tygodnie  o  wysokości  sprzedanych  przez  nie 
sum  w  walucie  polskiej  na  poszczególnych  rynkach  za- 
granicznych. 

§  21.  • 

Do  art.  17. 

Prócz  banków  dewizowych  biorą  udział  w  miesięcz- 
nych konferencjach  przedstawiciele  następujących  orga- nizacji: 

1)  Związku  Banków  w  Polsce, 
2)  Małopolskiego  Oddziału  Związku  Banków, 
3)  Związku  Banków  Polski  Zachodnie], 
4)  Komitetu  Giełdowego  w  Warszawie, 
5)  Centralnego  Związku  Polskiego  Przemysłu,  Gór- 

nictwa, Handlu  i  Fmansów, 
6)  Towarzystwa  Przemysłowców  Król.  Polskiego, 
7)  Małopolsidego  Związku  Przemysłu  Fabrycznego, 
8)  Spółki  Związku  Fabrykantów  w  Poznaniu, 
Q)  Związku  Przemysłowców  Bielska,  Białej  i  oko- 

licy, 

10)  Stowarzyszenia  Kupców  Polskich, 
11)  Izb  Handlowych  i  Przemysłowych  w  Krakowie, 

Lwowie  i  Poznaniu. 

§  22. 

Do  art.  18. 

Z  postanowień  tego  artykułu  wynika,  iż  w  razie, 
gdy  bank  świadomie  działa  na  szkodę  waluty,  t.  j.  zdaje 
sobie  sprawę  z  tego,  iż  dana  operacja  może  wpłjmąć 

ujemnie  na  jej  kurs,  może  mu  być  odebrane  prawo  do- 
konywania tranzakcji  dewizami  i  v/alutanii  zagraniczne- 

mi  bez  poprzedniego  ostrzeżenia. 

§  23. 

Do  art.  19. 

Przepisy  rozporządzenia  odnoszą  się  także  do  wa- 
luty estońskiej  i  łotewskiej,  jakoteż  do  rubli,  wypuszczo- 

nych przez  władze  okupacyjne  niemieckie  (t.  zw.  ost- 
rubl). 

]Vlinister  Skarbu: 

( — )  Steczkoicskt. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  50  —  1921  r.). 
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9. 
107. 

Kursy  walut  zagranicznych. 

Za     m.     luty       1921  r. 

7 8 9 

10 

11 
— 

12 

Waluty  "~"\^^^Dji^ 
poniedziałek 

wtorek środa czwartek 

piątek 

sobota 

„      szwajcarskie  .       .       ■  • 

Od
  1 
 
do
  7 

 l
u-
 

te
go
 n
ot
ow
ań
 

wa
lu
t 
 

ni
e 
 b
ył
o 

805-780 
57.50—56.50 
130—128 
13-12.60 

800—775 
57—56 

130-128 
12.75  -  12.40 
1.22—1.18 

790—765 
57—56 

13-12.60 

1.19—1.10 

810—785 

58.25  -  57.25 

13.30—12.60 

815-785 
59—58 

13.75—13.25 

Z  a m.     1  u 
[ty  —  1921  r. 

14 
! 

16 J  / IR 1  o 

Waluty  Dni 
poniedziałek 

wtorek 
1 

środa czwartek 

piątek 

sobota 

800-780 
59-58 14—13.50 

795-775 
59—58 
14-13.50 

800-780 
59—58 M -13.50 

800—780 

14—13.50 

805—800 
59.25 14-13.50 

3175—3150 

816—812 
14—13.90 

3225—3185 

103. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 
POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  10-go  lutego  1921  r. 

Dnia    31 -go  stycznia  r.  b. 
obieg  wynosił  .  .  .  .  Mk.  55.079.451.609  — 

Od    dnia    31/1  ,   do  10/11 
r.  b.  wypuszczono  .    .    .    „  2.699.026.070.50 

Do  dnia  10-go  lutego   r.  b. 
puszczono  w  obieg  ogółem  Mk.  57.778.477.679.50 

W  tern  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 
ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 

Nr.  31  poz.  179).    .   .    .  Mk.  4.188.612.610.55 

Naczelny  Dyrektor: 
p.  o.  (— )  Bigo. 

Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

(— )  Marjan  Karpus. 
\ 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

\,  109. 

OKÓLNIK  Nr.  1. 

Do  Towarzystw  Ubezpieczeń. 

Na  zasadzie  art.  25  dekretu  Rady  Regencyjnej 
z  dnia  3  stycznia  1918  r.  (Dz.  Praw  Nr.  1  poz.  Nr.  1) 

i  zgodnie  z  art.  14  ustawy  niemieckiej  z  dnia  12  maja 
1901  r.,  tudzież  z  art.  24  rozporządzenia  austrjackies 
go  lYlinistra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  5  marca 
1S96  r.  L.  31  d.  u.  p,.  Urząd  Nadzoru  zawiadamia, 
iż  przyjmowanie  przez  poszczególne  tutejszoskrajo* 
we  towarzystwa  ubezpieczeń  portfeli  od  towarzystw 
zagranicznych,  które  działały  na  terenach,  wchodzą/ 
cych  obecnie  w  skład  Państwa  Polskiego  —  może 
mieć  miejsce  jedynie  za  uprzedniem  zezwoleniem 
Urzędu  Nadzoru. 

W  związku  z  powyższem,  o  zamierzonych  tran? 
zakcjach  należy  zawiadomić  Urząd  i  dopiero  po 
otrzymaniu  zgody  tegoż,  możliwem  byłoby  ewentual* 
ne  przejęcie  danych  grup  ubezpieczeń. 

Odnośnie  niemieckich  towarzystw  asekuracyj* 
nych  Urząd  komunikuje,  iż  w  swoim  czasie  wystąpił 
Rząd  Polski  wobec  Rządu  Niemieckiego  z  propos 
zycją  ad  art.  297  Traktatu  Wersalskiego  (Aneks 
§§  10  i  13)  i  sprawa  obywateli  polskich,  ubezpieczo* 
nych  w  niemieckich  towarzystwach,  traktowaną  jest 

łącznie. 
Aż  do  wyjaśnienia  całokształtu  tej  sprawy,  wszel? 

kie  indywidualne  pertraktacje  czy  umowy  o  ̂ vykup 
portfeli  (zakres  ubezpieczeń  życiowych)  są  wzbro* 
nione  —  zaś  umowy  takie,  o  ile  są  już  zawarte,  uleg? 
ną  unieważnieniu  bez  względu  na  ich  formę. 

Warszawa,  dnia  5  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  ( — )  H.  Gruber. 
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110. 

OKÓLNIK  Nr.  2. 

Do  Towarzystw  Ubezpieczeń. 

Do  Urzędu  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpie= 
czeń  \vpływają  podania  akcyjnych  spółek  ubezpie= 
czcniowych  o  zezwolenie  na  podwyższenie  kapitałów 
zakładowycłi  droga,  nowych  emisji  akcji,  bez  usku= 
tecznienia  wpłat  do  pełnej  ̂ V3'Sokości  na  emisje 
dawne. 

Ponieważ  obecne  warunki  gospodarcze  zgoła  nic 
przemawiają  za  dopuszczeniem  podobnej  praktyki, 
przeto  Urząd  Nadzoru  nie  będzie  rozpatrywał  podań 
o  zezwolenie  na  emisję  nowych  akcji  i  podwyższenie 

tą  drogą  kapitałów  zakładowych,  jeżeli  kapitał  pier- 
wotny nie  będzie  w  całości  v/płaeony. 

Warszawa,  dnia  11  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  (    )  H.  Gruber. 

111. 

OKÓLNIK  Nr.  3. 

Do  Towarzystw  Ubezpieczeń. 

Zgodnie  z  postanowieniem  Górno=Śląskiego  nie= 
micckiego  Komitetu  plebiscytowego,  każdy  emigrant, 
jadący  na  głosowanie  na  Górny  Śląsk  ubezpieczony 
jest  od  nieszczęśliwych  wypadków  w  podróży  i  na 
miejscu  podczas  plebiscytu,  na  kwotę  40,000  mk. 
niemieckich,  kosztem  tegoż  komitetu. 

Rozumiejąc  doniosłość  agitacyjną  takiego  posta= 
nowienia,  Polski  Komitet  Plebiscytowy  zamierza  na 
swój  koszt  przeprowadzić  podobnp  ubezpieczenie 
każdego  emigranta  na  kwotę  Mk.  p.  100,000  i  w  tym 
celu  p.  Marszałek  Sejmu  zwrócił  się  za  pośrednic= 
twem  Prezydjum  Rady  Ministrów  do  Mmisterstwa 
Skarbu  z  propozycją  jaknaj szybszego  zrealizowania 
powyższego  planu. 

Zbytecznem  jest  podkreślać,  jak  ważną  dla  Paii= 
stwa  Polskiego  odgrywa  rolę  sprawa  plebiscytu  na 
Górnym  Śląsku,  jak  olbrzymio  zainteresowany  jest 
w  pomyślnem  rozstrzygnięciu  tej  sprawy  zarówno 
przemysł,  jak  i  handel  polski.  Pierwszym  obowiąz= 
kiem  każdego  Polaka,  czy  też  instytucji  polskiej,  jest 

oddanie  wszystkich  sit  dla  przyczynienia  się  do  spra= 
wiedliwego  zwycięstwa  Polski  i  połączenia  jej  z  ma= 
cierzą  prastarej  dzielnicy  polskiej  —  Śląskiem. 

Z  uwagi  na  powyższe,  Urząd  Nadzoru  nad  Za= 
kładami  Ubezpieczeń  zwraca  się  do  Polskich  Zakła= 
dów  Ubezpieczeniowych  z  propozycją,  aby  bez= 
zwłocznie  zajęły  się  opracowaniem  warunków,  na  ja= 
kich  będą  mogły  zawierać  umowy  pom.icnionycli  po= 
wyżej  ubezpieczeń,  celem  przyjścia  z  pomocą  komi= 
tetom  Plebiscytowemu,  na  możliwie  jaknajdogod= 
niejszych  dlań  warunkaeh. 

Ze  względu  na  konieczność  szybkiego  działania, 
Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  zapro= 
si  w  najbliższym  czasie  przedstawicieli  Polskich  Za= 
kładów  Ubezpieczeń  na  konferencję,  celem  ostatecz= 
nego  omówienia  i  ustalenia  sposobu  realizacji  kon= 
kretnych  już  propozycji  zakładów  ubezpieczenio= 

Warszawa,  dnia  9  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  (— -)  H,  Gruber. 

OGŁOSZENIA, 

Bilans  Banku  Kupieckiego  Łódzkiego  na  dzień  30  Listopada  1920  roku. 

STAN  CZYNNY. 

1.  Gotowizna  w  Kasie  .... 
2.  Skup  weksli  w  walucie  krajowef 
3.  Skup  weksli  w  walucie  zagranicznej 
4.  Papiery  publiczne  własne  . 
5.  Pipiery  public/ne  kapitału  zapasowego 
6.  Pożyczki  na  zastaw  papierów  publicznych 
7.  Korespondenci  „Loro" 

18.  Korespondenci  „Nostro' 
19.  Sumy  przechodnie 
10.  Monety  zagraniczne 
11.  Weksle  protestowane  . 
12.  Ruchomości  i  koszty  urządzenia 
13.  Rachunek  przekazowy  w  Banku  Państwa 
14.  Koszty  handlowe  . 
15.  Rachunek  Filii  Warszawskiej 
16.  „        Nieruchomości  . 
17.  Weksle  w  b.  ros.  B-ku  Pań.  d.  zab.  Sp.  Kr, 
18.  „      wysL  do  inkasa    .  . 
19.  Koszty  handlowe  za  r.  1921 

Razem 

Marki f. 

24461963 83 
23954091 53 

8927 03 
16597001 

25 

1273988 

37 

6650796 49 
66927144 99 
23987050 20 
2942677 20 
3493735 48 

83425 68 
4 32 

22231 13 
5199267 02 

18545525 85 
195480 

3746220 
15 

996624 84 
11750 

94 

199097906 30 

STAN  BIERNY. 

1.  Kapitał  zakładowy        .  ... 
2.  Kapitał  zapasowy  .  . 
3.  Wkłady  procentowe  ... 
4.  Korespondenci  „Loro" 
5.  Korespondenci  „Nostro" 
5.  Sumy  przechodnie  ... 
7.  Redyskonto  w  b.  ros.  Banku  Państw 
8.  Należności  skarbowe  . 
9.  Niepodniesiona  dywidenda  . 

10.  Pobrane  procenty  i  prowizja  za  rok  1920 
11.  Rachunek  zysk.  i  strat  (pozostał,  z  r.  1919) 
12.  Rachunek  specjalny  w  b.  ros^Banku  Państwa 
13.  Kasa  przezorności  pracowników  Banku  . 
14.  Rachunek  Filji  z  Centralą  .       .       .  . 

Razem 

Marki 

f. 

27000000 
3396375 

1 5858Ó774 
404(^2890 

84 

29532313 

91 
7040496 71 
196098  54 
16201 67 

740837;  88 7754750 26 
471800 70 

3676473  34 
424548 35 

19774344 33 

199097906 30 
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BILANS 

Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

(T  y  M  c  z  A  s  o  w  y) 

dnia  31  Grudnia  1921  r. 

Srebro. 

Stan  czynny. 

Kruszce,  obliczane  pg.  równi  monetarnej: 
Złoto:  w}asn.  P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 

Polskiego)  
„  Skarbu  Narodowego  .  . 

Ministerstwa  Skarbu  .  .  . 
P.  K.  K.  P.  (dawn.  dla  Banku 
Polskiego)  

,  Skarbu  Narodowego  .  .  . 
,       Ministerstwa  Skurbwt     .    .  . 

Piani ądza  okce   
Banki: 

a)  banki  niemieckie  
b)  inne  banki  zagranicjine  

Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  ra- 
chunki w  likuridacji  

Weksle  zdyskontewane  
Pożyczki: 

a)  Skarbowi  Państwa  
b)  miastom  
c)  osobom  i  firnaom  prywatnym  .  . 

Inne  aktywa  

7.660.590,59 
495.148,61 

4.262.379,21 

35.761  267,1 1 
1.517.135,51 

10.278.05t,95 
163.1J0.163,i6 

407.494.353,22 
$0.725.227,8* 

25.232.271,71 
611.551.157,46 

59.S25.000.000,— 242.325.518,53 
3.75fl.»59.450,93 
5.707.308.764,84 

70.668.631.520,12 

peczet  pożyciek,  przeję- 
tych d.  11  listopada  191  Sr., 

wpłynęło  do  dnia  31-go 
grudnia  1920  r.  . Mk.  1M.143.15»,64 

Stan  bierny. 

Banknoty  w  obiegu  
Rachunki  bieżące: 

a)  Centralnej  Kasy  Państwowej 
a)  inne  rachunki  bieżące    .  . 

Fundusze  rezerwowe     .    .    .    .  . 

Inne  pasywa   

49.361 .485.439,5f 

707.537.757.4' 13.35S.1S3.460,0 
1».383.b42,7« 

7.225.121. 22t,41 

70.668.631.520,1;; 

Ilość  rachunków  )>rzekaz«wyoii 4205 

Obroiv  I^b  Rozrachunkowych  w  Warszawie 
i  Poznaniu  od  dnia  l/I  4*  iu.  'óVXU 
1§30  r  Mk.  27.229.445.410,§'o 

Naczelny  Dyrektor:  p.  o.  ( — ) 

Zastępco  Głównego  K«fg©wego:  ( — )  A.  Szulc. 

BHans  Banku  Ziemiańskiego,  • 

założonego  przea  To  w.  Kredytowe  Zieoishie  w  Królestwie  Polskie  m, 

na  1-go  stycznia  1921  Foku. 
STAN    CZYNNY  i  STAN  BIERNY 

hipot. 

Kasa  .  .  .  . 
Sumy  do  dyspozycji  Banku 
Skup  pap.  wy!,  i  kuponów  . 
Papiery  publiczne  własne  . 
Vv'eksle  inkasowe 
Weksle  zdyskontowane 
Pożyczki  specjalne  . 

,        na  zabezp. 
Otwariy  kredyt 
Zastawy 
Korespondenci  loro  . 

H    ,  nostro Przechodnie  . 
Oddziały 
Ruchomości  . 
Wydatki  bieżące 

Depozyty 
Różni  za  nasze  depozyty 

Mk. 
26,279, 

51,562 

5, 

14,595, 
141 

22,842, 
43,407, 
27,490, 
50,252, 

«00, 

5,004,i 
5,777,' 13,606, 

249, 

8,637 

927.68 
807.9i 
440.50 
814.69 

900.  - 

290.— 
412.— 
856.— 

279.75 
974.97 
017.37 
061.98 

324.— 

125.78 
797.16 
008.65 

Mk.  276,754,038,49 

"  i  
Mk.  132,065,323.16 
,  18,277,526.78 

Mk.  150,342,849.94 

Kapitał  zakładowy  . 
Kap.  Rezerwowy 
Obligacje  Banku Lokety. 

Rachunki  bieżące 
Kasa  Przezorności  . 
Korespondenci  loro . 

„  nostro 
Oddziały 

Należności  skarbowe 
Przechodnie  . 
Redyskonto  . Procenty  i  prowizje . 

Rói-ni  .z«  swoje  depozyty ,-t  własny 

Mk.  €,480,«««. 

378,617.04 

,  15,412,024.— ,  22,3?0,44».53 
,    94,5  7i,  100.2) 394,490.45 
„  79,294,641.10 
„  16,7*1,275.51 
„  13,534,024.56 

74,659.99 ,  6,619,307,69 

.  13,732,0'JO.- „  7,155,342.32 

Mk.27ó,75^,0;'/8.4'J 

Mk.  127,465,809.f4 

22,877,040,— Mk.  150,342,849,94 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

10  Stycznia  1921  r 

STAN  CZYNNNY. 

Monety  złote  zagr.  i  handl,  po  kursie  paryt.  (według   marki  nie 
mieckiej)  i  Złoto  w  sitabgcli  i  szt.  a  Mk.  3790  za  Kg.  czy 

Zapas  Kruszcu        stego  zJota  .... 
Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  par. 
Bilon  własny.  .... 

Sanknoty  zagraniczne  po  kursie  paryteiowym  . 
^-ki  Zagraniczne  „Nostro"  .... 
Jdyskontowane  weksle  ..... 
i%  Bilety  Skarbowe  ..... 
MieiTiiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
^OZyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
■)ług  Skarbu  Państwa  ..... 
'apiery  własne  ...... MINISTERSTWO  SKARBU 

Za  skupiony  kruszec  po  par^t. 
Równicę  kursową  kruszcu  .  .  « 

nne  Aktywa  ...... 

STAN  BIERNY 

Mk.  12.569.426,50 

38.009.493,34 
962.»31,3S  Mk. 

Mk. 
15.111.222,88 

251.272.428,61 

51.541.751,20 

53.037.493,78 
569.318.034,11 
593.571.213,95 
242.989.237,45 
25.232.271,71 

4.006.971. f  51,56 

60.125.000.000,— 232.235.9S5,69 

266.383.651,49 
6.215.993.908,36 

Razem  Mk.  72.382.274.608,31 

Mk. 16.383.642,70 
50.534.699.902,50 

Mk. 210.476.434.02 

1.616.462.503,— 5.971.633.328,59 
6.698.116.323,46 

•undusz  Rezerwowy  .  .  •  .  • 
3bieg  Banknotów  ..... 
■     RACHUNK!  ŻyROWE 
0  Centralna  Kasa  Państwowa 
))  Pozt.  Kasa  Oszczędn. 
:)  Kasy  Państw,  i  Wojsk  .      ,  . 
1)  Inne         .          .          .  . 
1  MINISTERSTWO  SKARBU 
!  Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 
5karb  Narodowy  .  .  ... 
inne  Pasywa  ..... 

Razem  Mk.  72.382.274.608,31 

Ilość  rachunków  źyrowych  4401.  < 

)broty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  1/1  do  d.  10/1  1921  r.  włącznie  Mk.  561.894.19i,09.% 
ą  poczet  pożyczek  przyjętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  10  stycznia  1921  r.  Mk.  109143.188,64. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

14.496.688.589,07 

15.111.222,88 
2.049.106,22 

7.317.342.144,94 

Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich 

Stan  czynny.        *  na  30-go  września  1920  r. 
Stan  bierny. 

fasa  ...... 

^'-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczk 
„       „  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 

skup  weksli .  .  .  .  . 
,     kuponów  i  papierów  wylosowanych 

fapiery  publiczne  własne 
;ikaso  ..... 
.lonety  obce  .... 
ożyczki  terminowe  na  zastaw  papier,  publiczn 

,        bezterminowe  (on  cal)  zabezpieczone 
papierami  publicznemi  . 

Korespondenci: 
,)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro)  82,495,425.68 
)  „    na  rach.  Banku  (nostro)  16,500,916.53 

^lieruchomości 
rządzenia  i  ruchomości 
..achunki  przechodnie 

„        Zarządu  z  Oddziałami 
oszty  Handlowe    .  , 

Marki  i  fen. 

91,958,884.30 
16,335,214.26 

200,022.— 57,455,974.95 

36,868,350.45 

2,935,764.03 
444,317.02 

25,591,121.44 

98,996,340.21 
9,349,575.71 
1,505,483.25 

17,294,206.51 
1,699,002.89 

■  4,657,892.28 

365,293,149.30^ 

Kapitał  zakładowy  .  !  .  . 
,,       zasobowy  .  .  .  .  . Wkłady: 

1)  kapitały  na  lokacji      .  .  1,098,249.35 
2)  na  rachunek  przekazowy  .  94,537,232.44 
Weksle  redyskontowane  .  .  .  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro)  29,801,916.36 
2)  „   na  rach.  Banku  (nostro)  19,519,502.19 
Przekazy  do  zapłacenia  . 
Należności  skarbowe 
Procenty  i  prowizje 
Dywidenda  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie 

„        Oddziałów  z  Zarządem 

Marki  i  fen. 

94,290,250.- 

5,000,000.- 
95,635,481.79 
29,222,361.14 

49,121,218.55 

1,914,638.35 
94,172.70 

7,020,782.79 

68,334,852.28 
14,S59,391.70 

305,293,149.30 

I 
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Stan  Rachunków  Banku  dla  Handlu  i  Przemyślu  w  Warszawie 

na  dzień  1  grudnia  1920  r. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.    Oddziały  Miejskie  w  War- 
szawie:  1-szy  Marszałkowska  83,   2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to- Jarska   10.   •4-ty  Wolska  52. 

Oddziały  i  Agentury  zamiejscowe:  Biała  Podlaska,  Białystok,  Brześć  Lit.,  Drohobycz,    Grajewo,  Lwów, 
Łomża,   Łuków,  Mińsk,  Międzyrzec,  Paryż,  Siedlce,  Stanisławów. 

Stan  czynny. 

Kasa — gotowizną  
R-k  przekaz,  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Pożyczk. 
R-k.  przekaz,  w  Banque  de  France  .     '  . 
R-k  przekazowy  w  Ros.  Banku  Państwa. 
Papiery  publiczne  własne  .... 
Skup  weksli        .       .       .  •  . 
Korespondenci : 
Loro  ....... 
Nostro  

Pożyczki  pod  zastaw  papierów  publicznych 
Dokumenty  do  zainkasowania — portfel Nieruchomości 
Ruchomości .... 
Wydatki  bieżące  . 
Rachunki  przechodnie 
R-k  Oddziałów  z  Centralą 

Marki  i  fen. 

60330793.96 
23615183.68 
19722835.60 

21316.76 
87727120.86 

150820302.22 

179319492.59 
48818775.40 
62613485.66 
8537545.99 

10733068.92 
2302989.38 

19520341.— 27804732.37 
67923165.76 

769811151.15 

Stan  bierny. 

Kapitał  zakładowy 
Fundusze  rezerwowe  . 
Wkłady  .... 

Korespondenci : 
Loro  
Nostro  .... 

R-ki  specj.  w  Rosyjskim  Banku 
Weksle  zredyskonfowane  . 
Polecenia  korespondentów 
Należności  skarbowe  . 
Niepodniesiona  dywidenda 
Ni^podniesione  procenty  . 
Procenty  i  prowizje  . 
R-ki  przechodnie 
R-k  Centrali  z  Oddziałami 

Państwa 

Marki  i  fen 

86400000.- 20438949.2 
226471284.6 

138679451.8 
11587634£.8 

1130759.4 
56302772.4 
21342120.4 

138788. 
255227.3 
227194.5 

24767003.1 
72244017.7 
5537232.4 

769811151.1 

,  Wyciąg  ze  sprawozdania  Towarzystwa  Akcyjnego  Cukrowni 

za  rek  operacyjny  1919/20  na  dn.  31  marca  1920  r. 
RACHUNEK  ZYSKÓW  i  STRAT. WINIEN 

Wpłaty — T-wa   na  Kasę  przezorności 
cowników  cukrowni  „Garbów" Saldo  

pra- 

Ruble     k.  i 

2272 
354841 

82 
91 

357114 

73  j 

Przewyżka   dochodów  kampanji  1911/20  r. 
Zysk  na  remanentach  z  r.  z. 
Z  różnicy  kursu  walut    .       .       .       .  . 

Bilans  na  d.  31  marca  1920  r. 

Stan  Czynny. 

kolejka  podjazdowa Majątek  nieruchomy 
Ruciiomości 
Remanenty  cukru,  melasu  i  moterjatów 
Depozyty  Członków  Zarządu 
Kasa  ..... 

Dłużnicy    ....  * 
Skarb  Państwa  Rosyjskiego 
Plantatorzy 
Nowe  urządzenia 
Torfowiska  do  eksploatacji 
Sumy  przechodnie  . 
Wydatki  na  nowe  urządzenia 

Ruble 

5658501  31 
90727  20 

1463819, 77 

26000  — 
31984  25 

598448  84 
150771  81 
213957  45 
230288  99 

4458  39 
4593  59 

233248  20 

3614148  80 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  amortyzacyjny 

Umorzenia 
Amortyzacja  nowych  urządzeń 
Członkowie  Zarządu  za  depozyly 
Wierzyciele 
Kwity  kaucyjne 
Niepodniesiona  dywidenda 
Sumy  przechodnie  . 
Zysk  

MA 

Ruble   I  k. 

148194' 64 104236  74 
104683  35 

357114  73 

Ruble 

500000 36078 

398748 25545 
57046 

26000 
1876508 
263s78 

14327 61173 

354841 

85 
77 

05 

50: 

39 

65 
68 
91 

3614148  80 

Bilans  i  sprawozdanie  zostały  zatwierdzone  przez  Ogólne  Zebranie  Akcjonarjuszów  w  dn.  16  grudnia  1920  r. 
Osiągnięty  zysk  w  sumie  Rb.  354841  kop.  91  rozdzielony  został  w  następujący  sposób: 

Na  kapitał  zapasowy  ........  Rb. 
.  „    tantjemę  Zarządu 

K    tantjemę  dyrektora  fabryki 
„   gratyfikację  dla  urzędników 
„    dywidendę  dla  akcjonarjuszów 
n   cele  filantropijne 

Zarezerwowano  na  podatek  dochodowy  i  inne 

17742.10 
25252.33 

12626.16 25252.33 

75000.— 

10000.- 

'188:!68.99 

Rb. 
354841.91 
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U/9Ciqg  ze  sprawozdania  Tow.  HHc.  faDryHi  cukru 

i  rafinerii  JOMSTaMCJH" 
za  rok   operacyjny  1919/20. 

Zatwierdzonego  przez  Waln.e  Zebranie  akcjonarjuszów 
w  d.  22  Listopada  1920  r. 

Kapitał  Akcyjny  wynosi       .          .          .  Mk.  1,382,400.— 
„      Amortyzacyjny        .          .          .     „  1,240,916.— 
„      Zapasowy      .          .          .          .      „  462,240. — 

Czysty  zysk  za  rok  1919/20  wyniósf         .     ,  69,434.56 
Co  stanowi  po   Mk.  50  na  każdą  akcję 

przy  przeniesieniu  na  rok  następny      .     „  6,684.07 

BILANS 

STAN  CZYNNY 

R-k  Kapitału  Zakładowego  . 
„  Depozytów 
„  Kasy 
„  Magazynu 
„  Remanentu  cukru  i  melasy 
„  Różnych  dłużników 
,  Banku  Międzynar.  w  Petersburgu 
,       ,  Wołżańsko-Kamskiego 
„  Papierów  publicznych  . 
„  Zaliczki  na  buraki 
„  Sprzężaju 

STAN  BIERNY 

R-k  Kapitału  Akcyjnego 
„  Depozytów 
.,  Banku  Zw.  Spółek  Zarobk. 
„  Różnych 
„  Banku  Handlowego  w  Warszawie 
„  Kapitału  amortyzacyjnego 
»  Banku  Dyskontowego  . 
„  Kapitału  Zapasowego  . 
„  Ajenfury  Banku  Handl.  w  Kutnie 
„  Zysków  i  Strat 

Mk.  1,352.411.65 

112,320.— 46,065.99 
„  1,653,359.99 615,00108 

„  3,724,572.59 

535,347.— 14,126.40 
141,15742 
708,132.02 

„  49.000.— „  8.951,494.14 

Mk. 
1,382,400.— 1^12,320.- 

2,330,068.— 1,748,699.71 

643,373.— 
1,240,916.— 276,981.13 

462,240.- 
605,760.— 148,736.30 

8,951,494.14 

Towarzystwo-PoźyczHowo-Oszczednościowe  w  Hasisisltu 
(Zarząd  w  Nasielsku,  województwie  Warszawskim) 

za  1920  r. 

Rachunek  strat  i  zysków. 

DEBET. 

Na  administrację  .... 
%  od  wkładów,  długów  i  inne  . 
Z  zysków  roku  poprzedniego  . 

Razem. 

KREDYT. 

Procentów  od  pożyczek  . 
Kar  od  zaległych  pożyczek  i  inne 
Zyski  z  roku  poprzedniego  ■ 

Razem. 

Bilans  rta  31  grudnia  1920  r. 

AKTYWA. 

Mk. 
50193 f. 41 

rf 36547 » 

66 

» 

4741 
76 

Mk. 91482  f. 

83 

Mk. 

64088 i. 

07 

26929 f. 80 
4741 n 

76 

Mk. 95759 

f. 

63 

Gotówka  w  kasie  na  31  grudnia  1920  r 
Lokaty  i  papiery  procentowe 
Pożyczki  .... 
Majątek  Towarzystwa 

Razem 

PASYWA. 

Kapitały:  udziałowy,  zapasowy  i  inne 
Wkłady  .... 

Sumy  przechodnie 
%  i  zyski  .... Razem. 

Czysty  zysk:  95759.63-91432.83=4276.80 Podział  zysków  za  rok  1920. 
1)  Na  kapitał  zapasowy. 
2)  6%  od  udziałów 

Razem 

Mk.  17643 

„  610702 
„  545160 26866 

f.  99 

,  24 

34 

Mk.  1200372  f.  57 

Mis.  97446 

„  1062532 
36116 
4276 

f.  93 

„  16 

„  68 „  80 

Mk.  1200372  f.  57 

Mk. 
427 

3849 
f.  68 

„  12 

Mk. 4276  f.  80 

BILANS  STOWARZYSZENIA  SPOŻyWCZEGO    „  O  K  U  N  I  E  V/  !  A  N  K  A  " 
za  czas  od  1/XI  1919  r.  do  31 /XII  1920  r. 

AKTYWA PASYWA 

Kasa 
Towary 
Ruchomości 

56564 
97248 
1890 

24 

19 15 

Kapitał  udziałowy 
„  rezerwowy 
„  zapasowy 

Rachunek  przechodni  . 
Czysty  zysk  .... 

20270 14365 
2712 

6000 
112702 

35* 

84 
85 

58 

 155702 

58 

155702 _ 

58 

Koszty  handlowe 
Amortyz.  ruchomości 
Czysty  zysk 

RACHUNEK  STRAT  i  ZYSKÓV; 

67354 

50 
Zysk  brutto  .... 179918 04 

210 
112353 

54 179918 04 179918 

04 

Stowarzyszenie  Pracowników  Kolejowych  Koła  Mińsk  Mazowiecki. 

Bilans  zamknięcia  za  1919  r. 

^'  STANCZYNNY:  ,  STANBIERNY: Gotowizna  w  kasie 
Towary 
Ruchomości 
Dłużników 

Razem 

mk.  7729.59 

„  13997.98 224.84 

2000.— 

Udziałowcy 

Wierzyciele 
Rachunek  strat  i  zysków 

mk.  23952.41 
Razem 

mk.  16050.— 

1472.- 

6430.41 

mk.  23952.41 
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Bllnns  i^r.tMiiMgp  fowurzystw!! 
na  dzień  1  lipca  1920  r.,  za  okres  sprawozda 

Stan  Czynny. 
Nieruchomości  Mk 
Nowe  urządzenia  w  budowie  . 
Inwentarz  ruchomy 
Remanenty  .... 
Gotowizna  w  kasach 
Papiery  procentowe 
Rozmaici  ..... 
Straty  od  działań  wojennych  - 
Polska  Krajawa  Kasa  Pożyczkowa 
Rachunrfi  przechodni  • 
Depozyty  
Straty  lat  ubiegłych  . 

.vczy  1919/1920- 

15583946.09 
4SS1 19.36 

148S469.43 
17263021.34 

617289.45 
19ii972.i8 •2254258J.05 

3021629.77 
-107890.— 

20o4608.41 
53425072.28 

345600.— 

Stan  Bierny 

Kapitał  akcy)ny  . 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Fundusz  wsparć  dla  robotntke 
Roz.maici  .... 
Rachunek  przechodni 
Depozyty     ■       .  ■ 
Zysk  brutto 

Mk. 

Mk. 

117415198.84 

14049090. 
1900324.39 
7615914.58 

194400.  - SSS?  OSI  2.29 
1154131.49 

55425072.28 
3714543.81 

Mk.  117415198.84 

Podział  zysku  brutto 
Na  amortyzację  majątku  . 
„    kapitał  zapasowy 
„    tantjemę    dla    Zarządu,  Dyrektorów 

i  pracowników  .... 
Rezerwa  na  podatek  od  zysku . 
Dywidenda  dla  akcjonarju.szów  po  Mk.  50 

na  każdą  akcję  po  Mk.  540 
Na  cele  społeczne  .... 
Na  umorzenie  strat  lat  ubiegłych  . 
Przecl.odzi  na  rok  następny 

Mk. 
12J6S45.20 
123884.92 

352072.07 
415S93.87 

1200000. 

100009. - 172800.— 12047.75 
Razem  Mk. 3714543.81 

Bilsns  Uwmiim  Wmmm  Kreiylu  w  Eonlnle, 
za  1919  rok. 

£{2!1  RZymy-.  Kasa  rb.  35,423.61,  mk.  £4,752.11.  Rach. 
warunkowy  w  Kasie  Powiatowej  w  miejscu  rb.  864  98- 
Rach.  warunkowy  w  instytucjach  prywatnych  rb.  56,747.01. 
Papiery  procentowe  Kapitału  Zapasowego  rb.  1,260,12. 
Papiery  procentowe  Kapitału  Obrotowego  rb.  44,612,80, 
mk.  1,166.40.  Papiery  procentowe  Kapitału  Budov./y  Domu 
rb.  1,144,70.  Weksle  skupione  mk.  196,0t0.  Weksle  prote 
stowane  rb.  3,35  7.50.  Pożyczki  pod  zastaw  papierów  pro- 

centowych rb.  4,172.50,  mk.  155.586.—.  Otwarte  kredyty 
rb.  100,467.65,  mk.  643,652. — .  Korespondenci  „Loro"  mk. 
605,069.  Korespondenci  „Nostra"  rb.  762.26.  Weksle  inka- 

sowe u  kor  spondentów  rb.  585.  ,  mk.  25,364,10.  Vv'eksle 
inkasov,;e  w  portfelu  rb.  2,84«. — ,  mk.  1,212.60.  Weksle 
skupionemu  korespondentów  rb.  167.—.  Ogółem  rb. 252.365. 13. mk.  1,722.:02.21. 

Stan  bisrr.y:  Rach.  kupna  i  sprzedaży  rubli  rb.  6,003.90, 
mk.  73.2^5,82.  Kapitał  obrotowy  rb.  35.970.—,  mk.  24.600.—. 
Kapitał  zapasowy  rb.  2.450,15,  mk.  1.206, — .  Specjalna  re- 

zerwa rb.  2.540,67.  Kapitał  budowy  własnego  domu  rb. 
1.389,62.  Lokacje  terminov;u  rb.  179.689,  —  ,  mk.  747.652,60. 
Rachunki  Bieżące  rb.  3.161,90,  mk.  301.978.—.  Koresp. 
„Loro"  rb.  1.524,87.  Korespondenci  „Nostro"  mk.  240.810,23. 
Dywidenda  rb.  2.321.45.  Podatek  skarbowy  rb.  1.132,93, 
mk.  4.324,71.  Sumy  przechodnie  rb.  595,40,  mk.  238.684,20. 
Procenty  przechodnie  rb.  5.652,17,  rnk.  13.415,10.  Kasa 
przezorności  mk.  3.699,19.  Weissie  pr.  yjęte  do  inkasa  rb. 
3.4i;5.— ,  mk.  26.576,70.  Rachunek  strat  i  zvsków  rb.  5.508,07, 
mk.  45.599,66.    Ogókm  rb.  252.365,15,  mk!  1.722.802,21. 

Zarząd  Stowarzyszenia  Spożywczego  w  .fanowie. 

BILANS  na  I-go  Stycznia  1920  r. 

STAN  czyMNy. 
\ I.  KASA. 

Gotówka  ....... 

II.  TOWARy 

Pozostało.ść  Towarów  po  cenie  kosztu 
II.  RUCHOMOŚCI 
Pozostałość  

IV.    Udział  w  Hurtowni      .     •  . 
V.    Dłużnicy.       .       .       .       .  . 

Mk.  10807.94 

8055.42- 3229.28 

100.- 

2561.32 

Mk. 
24763.99 

STAN  BIERNy. 

I. 
IL 
IIL 
IV. 

Kapitał    Udziałowy  66  Udziałowców  i^ik.  14638. — 
Kapitał  zal  ladowy      .       .       .       .    „  5197.09 
Kaucja  sklepowego     .       .       .       .    „  3500.  - 
Czysty  zysk   „^^28.90 

Mk.  24763.99 

na  zastaw  ruchomości 

na  zasadzie  §  23  Ustawy,  ma  zaszczyt  prosić  p.  p.  akcjo- 
narjuszów  na  zwyczajne  Walne  Zebranie,  mające  się  odbyć 
w  dniu  9  Kwisfnia  1921  r.  o  godz.  7-ej  wieczorem,  w  biurze 
Towarzystwa  w  Warszawie  przy  placu  Wareckim  Nr.  2, 

z  następującym  porządkiem  dziennym;  • 
1)  V/ybór  przewodniczącego  Zebrania. 
2)  Zatwierdzenie  sprawozdania  i  prajektu  podziału 

zysków  za  1920  r. 
3)  Upoważnienie  Zafządu  do  zaciągania  pożyczek. 
4)  Wybór  Członka  Zarz  .du,  Zastępców  i  pięciu  człon- ków Kom.isji  Rewizyjnej. 

5)  Zatwierdzenie  budżetu  wydatkóy.'  na  1921  r. 
5)  Sprzedaż  nieruchomości  w  Łodzi  lub  zamiana  na 

inną  nieruchomość. 
7)  Wnioski  akcjonarju.szów,   złożone    w   myśl  §  24 Ustawy. 

Wrazie  nieprzybycia  przepisanej  w  §43  Ustawy  liczby 
akcjonarjuszów,  powtórne  Walne  Zebranie  odbędzie  się 
w  dniu  23  kwietnia  1921  r.  o  godz.  7-ej  wiecz.  w  tymże 
lokalu,  dla  zdecydowania  tych  samych  spraw,  przyczem 
Zebranie  to  będzie  prawomocne  bez  względu  na  liczbę 
przybyłych  akcjonarjuszów. 

Akcjonarjusze,  pragnący  wzifić  udział  w  Zebraniu 
winni  nie  później,  jak  na  7  dni  przed  Zebraniem  złożyć 
Zarząc'ovvi  swoje  akcje  lub  kwity  właściwych  instytucji kredytowych. 

lowo-Frze 

Wzywa  (Członków  kasy  na  XIII  nadzvw'yc?Qjne  ogólne  zebra- 
nie, mające  odb"  ć  się  w  terminie  21  marca  F.  b-  o  godz. 

1  po  poł.,  a  w  razie  niedojścia  w  Ii  terminie  tegoż  >  nia 
o  godz.  5  po  ̂ oł.  w  lokalu  kasy  Ś  t-'  Krzyska  20.  Porzą- 

dek dzienny  zebrania:  sprawa  likwidacji  a  kasy  i  sposób 
pizeprowadzonia  takowej. 

TJo-cronfł  w»  D-Mk-r  r:  pR7istw«..-«i,  Miodów-'  30,       13106,  5.  UL.  SOOf-, 
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Nr.  10—11. Werszawis,  dnia  25  marca  1921  r. 

JAN 

Rok  IIJ. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  20  mh.  (z  przesyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  hwartalna  100  mk.  Cena  ogłoszeń 
za  tefestem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem;  50  mh.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  htóre  na  mocy 

przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  Ns  512-64,  tel.  admin.  512-tl. 

TREŚĆ:   Organizacja  WładZ:  11Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  utworzenia  Wydziału  V  w  Izbach  Skarbo 
wych.    113.  Rozporządzenie   Rady   Ministrów   w    przedTiiocie   zniesienia  Państwowego    Urzędu  Eksportu 
Drzewnego  i  ustalenia  kompetencji  w  zakresie  eksploatacji   państwowych  terenów  leśnych  i  eksportu  ma- 
terjału  drzewnego  za  granicę.    114.  Obwieszczenie  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  .^^aństwa  w  przedmio- 

cie rozpoczęcia  czynności  Izby  Kontroli  Państwa  w  Warszawie. 
Podatki  bezpośrednie:  115.  Rozporządzenie  Mini.';tra  Skarbu  w  przedmiocie  przesunięcia  na  obszarze  b.  zab. 

austrj.  terminów  wyznaczonych  arf.  art.  45—48  i  50  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku 
majątkowym  z  d.  16  lipca  1920  r.  116.  Sprostowanie  omyłek  drukarskich,  zaszłych  w  tekście  ogłoszonej 
w  Nr.  31  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  1920  r.  ustawy  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  objszarze  b.  zab. 
ros.  ustaw  i  rozp.  o  pod.  przemysłowym.  117.  Sprostowanie  omyłek  drukarskich,  zaszłych  w  tekście  ORło- 
szonej  w  Nr.  5—6  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  1921  r.  instrukcji  Ministra  Skarbu  z  d.  10  grudnia  1920  r. 
celem  wykonania  ustawy  w  przedmiocie  ujedno.stajnienia  na  obszarze  b.  zab.  ros.  ustaw  i  rozp.  o  podatku 
przemysłowym.    118.  Sprostowanie  omyłek  drukarskich  zaszłych  w  sprostowaniu  ogłosz.  w  Nr.  9  „Dz.  Urzęd.". 

Opłafy  stemplowe;  119.  Okólnik  w  sprawie  zawiadomień  w  przedmiocie  opłat  od  podań  oraz  od  świadectw  urzę- 
dowych. IZO.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  zezwoleń  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie,  udzie- 

lonych niektórym  instytucjom  na  uiszczanie  gotówką  należytości  stemplowych  od  czeków,  rachunków  i  f.  d. 
IZl.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  zezwolenia  Pol.  Kr.  K.  Poż.  i  jej  oddziałom  mającym 
siedzibę  na  obszarze  b.  okup.  niemieckiej  na  uiszczanie  w  gotówce  opłat  stempi.  od  czeków.  12Z.  Ogło- 

szenie Ministerstwa  Skarbu  o  zezwoleniu  Zjedn.  Korporacji  Bałtyckiej  na  uiszczanie  gotówką  opłat  stempl. 
od  umów  transportowych. 

Monopol  spirytusowy;  1Z3.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  ustalenia  cen  sprzedażnych  spirytusu 
i  wyrobów  wódczanych,  oraz  opłat  od  nich.  IZł.  Zarządzenie  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  cen  na 
naczynia  z  wyrobami  rozlewni  monopolowych. 

nonopol  tytoniowy;  1Z5.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  o  utrzymaniu  w  mocy  i  częściowej  zmianie  rozp.  z  d.  12 
kwietnia  1919  r.  w  'sprawie  czasowego  zezwolenia  na  obrót  krajanym  tytoniem  i  papierosami.  1Z6.  Rozpo- 

rządzenie Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  dalszej  zmiany  rozp.  z  d.  5/VlI  1919  r.  o  handlu  cygarami  i  cyga- 
retkami i  tabaką  na  obszarze  b.  Król.  Kongresowego  i  obwodu  Białostockiego. 

Przepisy  celnS:  127.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  zmiany  wysokości  opłat  za  czynności  urzędów 
celnych,  dokonywane  poza  obrębem  placu  urzędowego  lub  w  czasie  pozaurzędowym.  IZB.  Okólnik  w  spra- 

wie przt  syłek  dla  Francuskiej  Misji  Wojskowej  w  Polsce.  1Z9.  Okólnik  o  odnotowaniu  numeru  motoru  na 
deklaracjach  celnych  przy  odprawie  celnej  samochodów.  130.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie 
uruchomienia  urzędu  celnego  na  st.  Zawada.  131.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  uruchomienia 
ekspozytury  urzędu  celnego  w  Skarszewach. 

Pożyczki  państwowe:  13Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  przedłużenia  zapisów  na  5^  długotermi- 
nową wewn.  poż.  państw,  oraz  w  przedmiocie  przyjmowania  obligacji  austrj.  poż.  wojen,  przy  zapisach  na 

5%  długoterminową  wewn.  poż.  p.  z  1920  r. 
Przepisy  racłtunkowe  i  kasowe:  133.  Rozporządzenie  w  przedmiocie  zmiany  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych. 

134.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  zagubienia  6  blankietów  pokwitowań  z  Kasy  skarbowej 
w  Sejnach.  135.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  zagubienia  100  blankietów  asygnacji  rozchodo- 

wych z  biura  Urzędu  Skarb,  w  Sokółce. 

Sprawy  walutowe:  136.  Instrukcja  w  sprawie  wykonania  rozp.  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagra- 
nicznemi.  137.  Stan  emisji  biletów  P.  K  K.  P.  d.  28/11  1921  r.  138.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie 
odebrania  Bankowi  Kupiectwa  Polskiego  w  Warszawie  prawa  banku  dewizowego. 

Od  A  d  m  i 

Celem  uniknięcia  przerwy  w  dostar- 

czaniu „Dz.  Urzęd."  Administracja  przy- 
pomina, iż  prenumerata  za  II  kwartał 

1921  r.  wynosi  250  mk.  pol. 

i  s  t  r  a  c  j  i. 

Kwotę  powyższą,  należy  niezwłocznie 

wpłacić,  względnie  pokryć  różnicę,  po- 
wstałą wskutek  uiszczenia  poprzedniej 

prenumeraty  niższej. 
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Jsft  10- 

-i'i> 

Administracja  „Dz.  Urzęd."  zawiada- 

mia, iź  wyszedł^  z  druku  „Skorowidz  do 

Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  za  1920  r." 
i  jest  do  nabycia  w  Administracji, 

Leszno  5 — po  cenie  75  mh.  z  przesyłką 

pocztową  80  mk.  za  egzemplarz. 

Organizacja  władzv 

ROZPOKZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  utworzenia  Wydzias 
lu  V-go  w  Izbach  Skarbowych. 

Na  zasadzie  art.  15  ustawy:-z  dnia  31  lipca  1919  r. 
„O  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skar= 

bowych"  (Dz.  Praw  P.  P.  Nr.  65,  poz.  391)  i  w  myśl 
art.  13=go  rozporządzenia  wykonawczego  do  tej  usta^ 
wy  z  dnia  30  stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.zp.  Pol. 
Nr.  15,  poz.  81)  zarządzam: 

Wydzielenie  z  dniem  15  marca  1921  r.  z  Wy= 
działu  Il^go  Izb  skarbowych  spraw  dotyczących  opłat 
skarbowych  i  utworzenia  dla  nich  odrębnego  \Vy= 
działu  V=go  opłat  skarbowych. 

Warszawa,  d.  20  st>'cznia  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  R.  Ry barski. 

113. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  28  lutego  1921  r. 

w  przedmiocie  zniesienia  Państwowego  Uizędu  Ekspor- 
tu Drzewnego  i  ustalenia    kompetencji    w  zakresie 

eksploatacji  państwowych  terenów  leśnych  i  eksportu 
materjatu  drzewnego  za  granicę. 

Na  podstawie  art.  15,  25  i  27  dekretu  o  tymcza= 
sov/ej  organizacji  władz  naczelnych  z  dnia  3  stycz= 
nia  1918  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  1,  poz.  1)  —  zarządza  się, 
co  następuje: 

§  1. 
Utworzony  przy  Ministerstwie  Skarbu  na  mocy 

rozporządzenia  Rady  Ministrów,  z  dnia  26  lutego 

1920  r.  („Monitor  Polski"  Nr.  '55  z  dnia  &  marca 
1920  r.)  Państwov/y  Urząd  Eksportu  Drzewnego  zno= 
si  z  dniem  1  stycznia  1921  r. 

§  2. 
Wszystkie  akta  i  sprawy  Paiisłwowego  Urzędu 

Eksportu  Drzewnego  oraz  wszelkie  urządzenia  tech= 
niczne  i  komunikacyjne,  będące  w  rozporządzeniu 
P.  U.  E.  D.,  przekazuje  się  Ministrowi  Rolnictwa 
i  Dóbr  Państwowych. 

§  3. 

Sprawy  wynikłe  z  działalności  ekspozytury  P.  U. 
E.  D.  w  Gdańsku  oraz  dotyczące  znajdujących  się 

tam  na  składach  państwowych  materjałów  drzew- 
nych  będą  likwidowane  przez  Ministerstwo  SkariMi 
przy  współudziale  Generalnego  Komisarza  Rzeczy- 

pospolitej Polskiej  w  Gdańsku.  Termin  zakończę  = 
nia^ likwidacji  tvch  spraw  określi  Minister  Skarbu. 

■  
§  4. 

Zawieranie  umów  na  eksploatację  lasów  pań^ 
stwowych,  o  ile  przedmiot  sprzedaży  przenosi  po^ 
dwójńy  etat  roczny,  a  termin  wykonania  uinov/y 
przekracza  trzy  lata,  oraz  sprzedaż  materjałów  drzew 
nych  za  granicę  należy  do  Ministerstwa  Rolnictwa 

i  Dóbr  Państwowych  w  porozumieniu  z  '  Minister- stwem  Sl<arbu,  które  w  tym  celu  wyznacza  swego 
(łelegata. 

§  5. 

Eksploatację  państwowych  lul^  no^ostających 
pod  zarządem  państwowym  terenów  leśnych,  pro^ 
wadzoną  przez  innych  Ministrów  resortowych,  prze^ 
łcazuje  się  Ministrowi  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwo WYch. 

§6. 

Komisje   lilcv/idacyjne   b.    Zarządu  Cywilnego 
ziem  wschodnich  i  b.  Komisarjatu  Naczelnego  ziem 

Wołynia  i  frontu  podolskiego  oraz  b.  Zarządu  tere- 
nów przyfrontowych  i  etapowych  przekażą  nie:<\'^fo 

cznie  wszelkie  sprawy  dotyczące  umów  o  eksploati 

cji .  terenów  leśnych,  tudzież    e'<sportu  drzewnego 
zawartych  przez  powyższe  władze.  Ministrowi  Roi 
nictwa  i  Dóbr  Państwowych  do  definitywnego  ich 
rozstrzygnięcia  —  w  myśl  §  4  niniejszego  rozporzą 
dzenia. 

§  7. 

Wyl<:onar)ie  niniejszego  rozporządzenia  p<^wierzł 
się  Ministrowi  Skarbu  i  Ministrowi  Rolnictwa  i  Dóbr 
Państwowych. 

Niniejszem  podaje  się  do  .wiadomości,  że  w  wyko- 
naniu art.  10  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r.  o  unor- 

mowaniu stanu  prawno-politycznego  na  ziemiach, 
przyłączonych  do  ol^szaru  Rzeczypospolitej  na  podsta- 

wie umowy  o  prelitninaryjnym  pcikoju  i  rozejmie,  podpi- 
sanej w  Rydze  12  października  1920  v.  (Dz.  Ust.  R. 

P:  Nr.  16,  poz.  93)  z  dniem  1  marca  1921  r.  zoistały  itrii- 
chomione  Wojev/ództwa:  Wołyńskie,  Poleskie  i  Nowo- 

gródzkie. 
Podział  terytorialny  na  poszczególne  okręgi  II  in- 

stancji z  wyszczególnieniem  powiatów,  wchodzących  w 
skład  każdego  z  wymienionych  wyżej  Województw, 
ovzz-  siedziba  Urzędów  Wojewódzkich  uwid'ccznionc  są 
w  art.  3  cytowanej  ustawy,  tudzież  w  załączniku  do 
niej. 

Do  czasu  przysposobienia  w  Pińsku  gmachu  dh 

urzędu  Wojewódzkiego  siedzibą  tymczasową  Wojewódz- 
tv/a  Poleskiego  jest  m.  Brześć  Litewski,  siedzibą  zaś 
Województwa  Nowogródzkiego  jest  do  dnia  15  marca 
1921  r.  m.  Warszawa. 

Prezydent  Ministrów: 

^)  Witos. 
'  Minister  Skarbu: 

w  z,  (— )  Weinfeld. 
•Minister  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych: 

( — )  Raczyński. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  55  --  1921  r.). 
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^  114.  V  _ 

OBWIESZCZENIE 

Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontioli  Państwa 

z  dnia  3  marca  1921  r. 

w  przedmiocie  rozpoczęcia  czynności  Izby  Kontroli  Pań- 
stwa w  Warszawie. 

Niniejszem  podajg  do  wiadomości,  iż  Izba  Kontroli 

Państwa  w  Warszawie,  powołana  do  życia  rozporządze- 

niem z  dnia  17  stycznia  1920  r.  („Monitor  Poiskr' 
z  1920  r.  Nr.  31),  rozpoczęła  swą  działalność  z  dniem 
1  marca  1921  r. 

Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwa: 

(— )  J.  Iligersoerger. 

(„Monitor  Polski   Nr.  60    -  1921  r.). 

« 

Podatki  bezpośrednie. 

115. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  12  lutego  1921  roku 

w  przedmiocie  przesunięcia  na  obszarze  b.  zaboru 

austrjackiego  terminów,  wyznaczonych  w  arł.  45  —  48 
i  50  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  po- 

datku dochodowym  i  podatku  majątkowym  (Dz.  Ust. 
R.  P.  z  1920  r.  Nr.  82,  poz.  550). 

Celem  wykonania  czynności  przygotowawczych  do 

wymiaru    podatku    dochodowego   i  majątkowego  na 
obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  za    rok  podatkowy 

1921  zarządzam  na  zasadzie  art.  112  i  166  powołanej 

'  ustawy  co  nastgpuje: 
§  1.  Terminy,  wyznaczone  w  art.  45  i  46  ustawy, 

przesuwa  si§  z  dnia  i  stycznia  na  dzień  1  marca  1921  r. 

Terminy,  wyznaczone  w  art.  47  i  48  ustawy,  prze- 
j$uwa  sig  z  dnia  15  stycznia  na  dzień.  10  marca  1921  r. 

^;       Temin,  wyznaczony- \v  art.  50  ustawy  do  przedkla- 
!i  dania  zeznań  przez  osoby  fizyczne,  przesuwa  sig  z  dnia 
1  marca  na  dzień  1  maja  1921  r. 

|.  §  2.  Upoważnia  się  władze  podatkowe  pierwszej 
■J  instancji  do  odraczania  w  poszczególnych  przez  płatni- 
:  ków  uzasadnionych  wypadkach  terminów  z  art.  47  i  ̂8 

I  ustawy  także  poza  dzień  10  marca  1921  r.,  jednakże  nie 

hdalej,  jak  do  dnia  1  maja  1921  r. 

i  Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Weinfeld. 

(„Dz.  U.staw"  Nr.  21  z  d.  marca  1921  r.,  poz.  117). 

116. 

SPROSTOWANIE  ' 

omyłek  drukarskich,  zaszłych  w  tekście  ogłoszonej 
w  Dziennilcu  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu 
Nr.  5  — ^  ó,  poz.  52  z  r.  1921  instrukcji  Muiiscra 
Skarbu  z  dnia  10.  grudnia  1920  r.,  celem  wykonania 
ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  66, 
poz.  437,  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszar 
rze  b.  zaboru  ros.  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku 

przemysłowym.  • 

W  §  1,  wierszu  5,  zamiast  „z  lipca",  winno  być 

„ó  lipca". 
W  §  8,  wierszu  1,  zamiast  „Pomieszczcuie",  win= 

no  być  „Pomieszczenia". 
W  ̂   12,  ustępie  4),  wierszu  3,  zamiast  „ność", 

winno  być  „ilość". 
W  ̂   ib,  wierszu  5,  zamiast  „odstawie",  winno 

być  „podstawie". Vv  ̂   wiers/u  6,  zamiast  „okręgowej",  winno 

być  „okręgov/ych". W  §  ̂b,  wierszu  5,  zamiast  „zachowują",  winno 

być  „zachowają". "W  §  33,  części  szóstej,  wiers-iu  2,  zamiast  „wy= 
jaśni",  winno  być  „wyjaśni  się". 

W  nagłówku  do  §  45,  zamiast  „I  d  IV",  winno 

być  „I  do  IV". W  §  V2,  części  2,  wierszu  8,  zamiast  „remontowa= 

ne",  winno  być  „remontowe". 
W  §  73,  wierszu  2,  zamiast  „kateg.  li",  winno 

być  „kateg.  III". W  S  wierszach  3  i  4,  zamiast  „pizełado=' 

wywnia",  winno  być  „przeładowywania". 
W  §  80,  części  trzeciej,  wierszu  i,  zamiast  „skła= 

dowe",  winno  być  „handlowe". 
W  §  81,  części  trzeciej,  v/ierszu  1,  zamiast  ,,pro  = 

wadzą",  winno  być  „prowadzą"  —  w  wierszu  2,  nas 
leży  skreślić  jedno  ze  słów  „stały". 
t  W  §  82,  części  drugiej,  wierszu  1  i  w  części  trze= 

ciej,  wierszu  2  zamiast  „wymienionymi",  winno  być 
„wyraienionemi",  w  części  trzeciej,  wierszu  5  zamiast 
„(§  132",  winno  być  „(por.  §  132". 

W  §  84,  wierszu  3,  zamiast  „utrzymuje",  winno 

być  „utrzymują". W  §  90,  części  drugiej,  wierszu  2,  zamiast  „ko'= 

morne",  winno  być  „komornego". 
W,§  107,  wierszu  1,  zamiast  „śwadectwa",  winno 

być  „świadectwa",  w  wierszu  3,  zamiast  „mię",  win= 

no  być  „imię",  w  wierszu  7,  zaiwjist  „nstytucje",  win= 
no  być  „instytucje". 

■  W  §  112,  wierszu  4,  zamiast  „istnienife",  winno 

być  „istnienia". W  S  114,  części  drugiej,  wierszu  A,  zamiast 

„prezmystowe",  winno  być  „przemysłowe  . 

W  §  126,  wier^u  1,  zamiast  „sprav/ozdania", 
winno  być  „sprawdzania",  w  części  2,  wierszu  2,  za= 
miast  „państwowych",,  winno*  być  ,, państwowym", 
w  ustępie  A),  wierszu  1,  p6  wyrazie  raiejscov/ych,  po= 
winien  być  przecinek. 

W  §  133,  ustępie  b),  vfierszu  1,  zamiast  „utrzy= 

muje",  winno  być  „utrzymuje  się". 
W  §  134,  wierszach  1  i  2,  zamiast  „prowadzę 

i  przemysłu,  przekroczeniu  przepisów,  zagrożonem", 
winno  być  „prowadzeniu  handlu  i  przemysłu  w  kon> 

trolowanych  zakładach". 
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W  §  149,  Nvit*szach  8  i      /;aniiast  „spawozdań", 

winno  być  „sprawozdań". 
W  §  153,  wierszu  1,  /imiast  „wierzytelnośęi 

i  przedsiębiorstwa",  winno  być  „wierzytelności 

przedsiębiorstwa". 
W  §  158,  wierszu  2,  zamiast  „spadkowy  ",  winno 

być  „składkowy". 
W  §  162,  ustępie  10),  wierszu  5,  zamiast  „nieza= 

kortyzowanej",  winno  być  „nieźain<irt\zowanej". 
I   W  §"168,  wierszu  4,  zamiast  „ustęp  1)",  v/inno 

być  „ustęp  1  b)". 
W  §  172,  po  części  pierwszej,  kończące.)  się  sło= 

wem  „walucie",  należy,  jako  nowv  paragraf,  wstawić: 

„§  173". W  §  180,  części  drugiej,  wierszu  1,  zamiast 

„przeprowadzona",  winno  być  „przeprowadzoną", 
w  wierszu  2,  zamiast  „od",  winno  być  ,,do". 

W  §  181,  części  drugiej,  wierszu  3,  zamiast 

„drugiago",  winno  być  „drugiego",  w  wierszu  6,  za* 
miast  „najwyższej",  winno  być  „najwyżej". 

W  §  193,  wierszu  7,  po  słowie  „opublikowania", 
należy  wstawić  słowo  „ich". 

W  §  199,  ustępie  3,  wierszu  2,  zamiast  „16", 
winno  być  „6". 

W  §  206,  części  piątej,  wierszu  4,  zamiast  „po* 

ciągniętych",  winno  być  „pociąganych". 
W  §  208,  części  drugiej,  wierszu  5,  zamiast  „zas 

łożenia",  winno  być  „złożenia". 

W  §  215,  części  drugiej,  wierszu  2,  zamiast  „od", 
winno  być  „do",  wierszu  3,  zamiast  „żądanie",  winao 

być  „żądane". 

116.  M  10-11.  , 

W  §  216,  wierszu  2,  zamiast  „poprzednih",  wins 

no  być  „poprzednich". 
W  §  217,  wierszu  4,  zamiast  „przewodnczący", 

winno  być  „przewodniczący". 

W  §  223,  wierszu  6,  zemiast  „grupują  się",  wins 

no  być  „grupuje  się". 
W  §  224,  części  czwartej,  wierszu  ostatnim,  za* 

miast  „ogłozenia",  winno  być  „ogłoszenia". 
W  §  228,  części  pierwszej,  wierszu  3,  zamiast 

„złożonych",  winno  być  „założonych". 

W  §  229,  wierszu  4,  zamiast  ,,przcsyiają".  winno 

być  „przesyła". W  §  232,  ustępie  b),  wierszu  ostatnim,  zamiast 

„przedsiębiorstwa",  winno  być  „przedsiębiorstwu"  — 
w  ustępie  c)  części  drugiej,  wierszu  5,  zamiast  za; 

łesłości",  winno  być  „zaległość".  ' 

W  §  238,  wierszu  5,  zamiast  „zkresie",  winno  być 

..zakresie". 
W  §'240,  wierszu  6,  zamiast  „przekroczenia",  win= 

no  być  „przekroczenie". 
W*§  241,  wierszu  3,  zamia?^t  „dołączanym",  wmnr 

być  „dołączonym". W  §  242,  części  pierwszej,  wierszach  2  i  3,  za^ 

miast  „prowadzących",  winno  być  „prowadzonych". 
Opuszczony  we  wzorach  formularzy,  wzór  de^ 

klaracji  do  wydania  świadectw  przemysłowych  dla 
przedsiębiorstw  (i  na  osobiste  zajęcia  przemysłowe) 
do  §  109  instrukcji  powyższej,  zamieszcza  się  do> 
datkowo  (patrz  str.  177). 
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Do  Kasy  Skarbowej  w   

Nazwisko  i  imię,  tudzież  miejsce  zamieszkania  wykupującego  świadectwo  przemysłowe 

Upraszam  o  wydanie  świadectwa  przemysłowego     
kafegorji  na  rok  192    za  cenę  Mk.  odpowiednio  do  niżej  złożonej  deklaracji. 

P  o  d  p  i  s.._  

WZÓR  do  §  109  instrukcji. 

Do  Kasy  Skarbowej  w. 

Świadectwo  przemysłowe  dla  przedsiębiorstwa  (na  osobiste  zajęcie 
przemysłowe)  kategorji  za  cenę: 

W  zasadniczym  podatku  przemysłowym 
W  dodatkacli  niepaństwowycłi  .... 

Razem 

.Mk. 

Mk. 
Mk. 

Nazwisko  i  imię,  miejsce  zamiesz- 
kania, wykupującego  świadectwo  prze- mvsłowe; 

wydano  dnia                                      192       za  Nr. 

Podpis  skarbnika: 

DEKLA  R  A  C  J  A. 

w  myśl  art.  435  ust.  ros.  o  podat.  bezpośi^dnicłi  zeznaję  następujące  dane  o  przedsiębiorstwie  (osobistem 
zajęciu  przemysłowemu  dla.  którego  wykupuję  świadectwo  przemysłowe                                kategorji  na  rok  192 

1.  Na  czyje  nazwisko  i  imię  wykupuje  się  świa- 
dectwo przemysłowe. 

Nazwisko,  imię  i  miejsce  zamieszkania  osoby, 
nazwa  tov;arzystwa,  spółki  lub  instytucji. 

2.  Na  jakie  przedsiębiorstwo  lub  osobiste  zaję- 
cie przemysłowe  wykupuje  się  świadectwo 

przemysłowe: 
a)  handlowe,  przemysłowe  lub  osobiste  zaję- 

cie przemysłowe, 
b)  miejsce  wykonywania  przedsiębiorstwa  łub 

bsobisfpgo  zajęcia  przemysłowego. 

3.  Na  jakie  pomieszczenie  składowe: 
a)  gdzie  ono  się  znajduje, 
b)  rodzaj   i   miejsce  wykonywania  przedsię- 

biorstwa, do  którego  należy  pomieszczenie 
składov.'e,  tudzież  kiedy,  gdzie  i  za  jakim 
Nr.   wykupiono  świadectwo  przemysłowe 
na  to  przedsiębiorstwo. 

4.  a)  Na  jaką  a::trepryzę  lub  dostawę,  /' 
b)  gdzie  zawarto  umowę-  o  antrepryzę  lub  do- 

stawę, tudzież  gdzie  i  w  jakim  czasie  ma 
być  wykonaną, 

c)  na  jaką  sumę  przyjęto  zoboytłiązanie. 

5.  a)  Na  jaki  statek  (nazwa  jego), 
b)  gdzie   znajduje  się  główne  przedsiębior- 

stwo żeglugi. 

'5.  Dla  handlu  jarmarcznego: 
a)  bliższe  określeni^  jarmarku, 
b)  czas  trwania  jarmarku, 
c)  czy  dla  handlu  hurtowego,   czy  detalicz- 

nego j  jakiemi  towarami. 

—   II  

7.  a)  Czy  dla  handlu  rozwozowego  czy  obnoś- nego, 
b)  gdzie  handel  ten  wykonuje  się  i  jakiemi 

towarami. 

8.  Cerj^  świadectwa  przemysłowego.  | 

dnia  192   

Podpis: 

 ^Wzór_316.  
Iział  druków  Min.  Skarbu. 
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117. 

SPROSTOWANIE 

omyłek  drukarskich,  zaszłych  w  tekście  ogłoszonej 
w  Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu 
Nr.  31,  poz.  456  z  1920  r.  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 
(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  66,  poz.  437)  w  przedmiocie 
ujednostajnienia  na  obszarze  byłego  zaboru  rosyj= 
skiego  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemy* 

stowym. 

W  art.  5,  ustępie  A),  w  rubrykach:  kategorja  I, 
dla  ich  pomieszczeń  składowych.  We  wszystkich 

miejscowościach,  zamiast  „1600",  winno  być  „1660". 

W  ustępie  B),  w  rubryce  klasy  zamiast  „II,  III", 
winno  być  „I,  II". 

W  art.  14,  części  3,  ostatni  wiersz  zamiast  „ras 

chunku".  winno  być  „rachunków". 
W  art.  19,  wierszu  6,  zamiast  „510",  winno  być 

„501". 

118. 

W  sprostowaniu,  ogłoszonem  w  Nr.  9  „Dz.  Urzęd. 

Min.  Skarbu"  z  1921  r.,  poz.  100,  z  winy  zecera  zaszła 
omyłka  następująca: 

w  drugiej  szpalcie,  str.  158,  koniec  6  wiersza  i  ca= 
ły  7  wiersz  od  góry,  zamiast  ,,przedatku  przemysło= 

wym",  zarządza  się,  co  następuje:  „powinien  brzmieć 
„przemysłowego  na  obszarze  h.  zaboru  rosyjskiego". 

Opłaty  stemplowe. 

119. 

OKÓLNIK   L.  268/21 . 

w  sprawie  zawiadomień,  przewidzianych  art.  24  dekretu 
z  dnia  7  lutego  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  145) 

w  przedmiocie  opłat  od  podań  oraz  od  świadectw 
urzędowych. 

Ponieważ  zapas  formularzy  drukowanych,  Nr. 
wzoru  137,  wprowadzonych  okólnikiem  Ministerstwa 
Skarbu  z  dnia  12  marca  1919*  r.  L.  1548  (Dz.  Urz. 
z  1919  r.,  Nr.  8,  poz.  112),  jest  już  wyczerpany,  a  nie 
jest  zamierzone  wznowienie  nakładu  tychże  druków, 

należy  w  razie  braku  wspomnianych  formularzy  spo= 
rządzać  zawiadomienia,  przewidziane  w  art.  24  de= 
krętu  z  dnia  7  lutego  1919,  Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  145, 
w  przedmiocie  opłat  od  podań  i  świadectw  urzędo= 
wych,  na  ćv/iartce  zwykłego  arkusza  papieru  pismem 
ręcznem  lub  maszynowem.  Zawiadomienia  takie 
mają  obejmować  tylko  tekst  strony  pierwszej  wzo= 
ru  do  .punktu  5  wskazanego  okólnika  i  to  bez  słów 

końcowych:   „Zawiadomienie  z  dn."  i  t.  d. 
Tak  sporządzone  zawiadomienia  należy  skład  ić 

we  dwoje  i  po  zalepieniu  brzegóv/  wysyłać,  jako  li= 
Sty,  skierowane  bezpośrednio  do  petenta  lub  jednego 
z  petentów,  którzy  wnieśli  podanie  nieostemplowane 

lub  niedostatecznie  ostemplowane.    Po  wysłaniu  z; 
wiadomienia  w  formie  powyższej,  należy  oczywiś^: 
zmienić  odpowiednio  na  podaniu  tekst  uwagi,  wskazj 
nej  w  punkcie  4  wspomnianego  okólnika. 

Warszawa,  d.  22  lutego  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Ryburski, 

120. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  komunikuje,  że  Dyrekcj 
Skarbu  we  Lwowie  na  mocy  rozporządzenia  Minister 
stwa  Skarbu  z  dnia  12  m^ja  1919  r.  Nr.  27989  19  (Mo 
nitor  Polski  z  r.  1919,  Nr.  108)  udzieliła  zezwoleni 
na  uiszczanie  gotówką  należytości  stemplowych  na 
stępującym  instytucjom: 

1)  Kasie  oszczędności  miasta  Przemyśla  od  wy 
dawanych  praez  nią  czeków,  rozporządzeniem  z  dni; 
22  lutego  1919  r.  Nr.  3699. 

2)  Elektrowni  miejskiej  w  Krakowie  od  rachun 
ków,  wystawianych  dla  odbiorców  prądu  elektrycz 
nego  rozporządzeniem  z  dnia  21  kwietnia  1919  r 
Nr.  9063. 

'3)  Galicyjskiemu  ziemskiemu  Bankowi  Kredy 
towemu  we  Lwowie  od  wydawanych  czeków,  rozpo 
rządzeniem  z  dnia  6  października  1919  r.  Nr.  49852. 

4)  Bankowi  Przemysłowemu  dla  Królestwa  Ga 

licji  i  Lodomerji  z  Wielkiem  Ks.  Krakowskiem  - 
Filja  w  Krakowie  —  co  do  podatku  od  obrotu  papie 
rami  wartościowemi,  rozporządzeniem  z  dnia  5  listo 
pada  1919  Nr.  61661. 

5)  Firmie  ,,Dom  Bankowy  Schiitz  i  Chajes"  wt Lwowie,  co  do  podatku  od  obrotu  papierami  warto 
ściowemi,  rozporządzeniem  z  dnia  29  listopada  1919 
Nr.  69534/19. 

6)  Krakowskiemu  Bankowi  komercjalnemu.  To 
warzystwu  Akcyjnemu  w  Krakowie,  co  do  podatki 
od  obrotu  papierami  wartościowemi,  rozporządzę 
niem  z  dnia  10  grudnia  1919  Nr.  71449. 

7)  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  w  War 
szawie,  co  do  czeków,  wydawanych  przez  czynnt 
na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  Oddziały  tejże 

—  rozporządzeniem  z  dnia  9  stycznia  1920  Nr.  80793 
ex  1919. 

8)  Oddziałowi  Krakowskiemu  Banku  Związki 

Spółek  Zarobkowych,  co  do  czeków  —  rozporządzę 

niem  z  dnia  3  stycznia  1920  Nr.  77.268/19.  ' 9)  Gazowemu  Zakładowi  miejskiemu  we  Lwo 

wie,  co  do  rachunków  dla  odbiorców  gazu  —  roz= 
porządzeniem  z  dnia  21  lutego  1920  Nr.  7885/20. 

10)  Powszechnemu  Bankowi  Kredytowemii 
S.  A.  we  Lwowie  —  Oddział  w  Krakowie  —  co  dc 
czeków,  oraz  co  do  podatku  od  obrotu  papierami 
wartościowemi  rozporządzeniem  z  dnia  9  marca. 
1920  Nr.  15.332/20. 

11)  Oddziałowi  Krakowskiemu  B^nku  Handlo= 
wego  w  Warszawie,  co  do  czeków  —  rozporządzę' 
niem  z  dnia  23  kwietnia  1920  Nr.  22.486. 

12)  Oddziałowi  Krakowskiemu  Banku  Handle 

wego  w  Warszawie,  co  do  podatku  od  obrotu  papie= 
rami  wartościowemi  -  rozporządzeniem  z  dnia 
7  kwietnia  1920  Nr.  23.072. 
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13)  Filji  Bielsko=Biała  Wiedeńskiego  Banku 
1  związkowego  w  Białej,  co  do  czeków  —  rozporządzę^ 
[  niem  z  dnia  7  kwietnia  1920  Nr.  25.800. 

14)  Krajowemu  Urzędowi  Odbudowy  w  likv»i= 
dacji  we  Lwowie,  co  do  kwitów  dostawców  b.  kr^= 
jowego  Urzędu  Odbudowy  na  odbiór  zaliczek  na  po= 
czet  ich  należności  za  dostawę  lub  robotę,  oraz,  co  do 

odnośnych  umów  o  dostawę  lub  robotę  —  rozporzą= 
dzeniem  z  dnia  13  kwietnia  1920  Nr.  21.884. 

15)  Spółce  z  ogr.  odp.  pod  firmą:  „Aprowizacja 

miast"  w  Krakowie,  co  do  rachunków  —  rozporządzę^ 
niem  z  dnia  8  kwietaia  1920  Nr.  19.964/20. 

16)  Filji  w  Krakowie  Ziemskiego  Banku  Kredy= 
towego,  Towarzystwa  Akcyjnego  we  Lwowie,  co  do 

czeków  —  rozporządzeniem  z  dnia  4  sierpnia  1920 
Nr.  59.830. 

17)  Spółce  z  ogr.  odp.  dla  przemysłu  naftowego 
Trzebinia,  pod  zarządem  państwowym,  co  do  rachun= 
ków  —  rozporządzeniem  z  dnia  12  października  1920 
Nr.  7.800/1. 

18)  Towarzystwu  dla  przedsiębiorstw  górni- 

czych  „Tepege",  spółce  akcyjnej  w  Krakowie,  co  do 
rachunków  —  rozporządzeniem  z  dnia  12  październi= 
ka  1920  Nr.  78.002. 

19)  Bankowi  Małopolskiemu,  spółce  akcyjnej 
;w  Krakowie,  co  do  czeków  —  rozporządzeniem  z  dn. 
1(13  października  1920  Nr.  79.244. 
!  20)  Bankowi  Rolniczemu  Gal.  Towarzystwa  Go= 
spodarczego,  spółce  z  ogr.  poręką  we  Lwowie,  co  do 
(rachunków  —  rozporządzeniem  z  dnia  20  październi= 
ka  1920  Nr.  81.390. 

21)  Wiedeńskiemu  Bankowi  Związków,  Filji  we 
Lwowie,  co  do  czeków  —  rozporządzeniem  z  dnia 
26  października  1920  Nr.  83.309. 

22)  Galicyjskim  Akcyjnym  Zakładom  Górni= 
czym  w  Sierszy,  co  do  rachunków  —  rozporządze= 
niem  z  dnia  ̂   listopada  1920  Nr.  85.099. 

23)  Koncernowi  naftowemu  „Du  Nord"  we  Lwo= 
wie,  co  do  rachunków  —  rozporządzeniem  z  dnia  13 
listopada  1920,  Nr.  82.580. 

24)  Towarzystwu  akcyjnemu  Zakładów  hutni- 
czych i  górniczych,  dawniej  Dr.  Lowitsch  i  S=ka 

w  Trzebini,  co  do  rachunków  —  rozporządzeniem 
z  dnia  13  listopada  1920  Nr.  86.097. 

25)  Firmie  F.  P.omaszkan,  fabryka  papieru,  Wa= 
dowice,  co  do  rachunków  —  rozporządzeniem  z  dnia 
;24  listopada  1920  Nr.  91.252. 

26)  Firmie  Th.  Pollak  i  Syn,  fabryka  śrub,  ni= 
tów  i  muterek,  Biała,  co  do  rachunków  —  rozporzą= 
dzeniem  z  dnia  21  grudnia  1920  Nr.  93.928. 

27)  Wiedeńskiemu  Bankowi  Związkowemu,  Fi= 
-Ija  Bielsko=Biała,  co  do  rachunków  —  rozporządzę^ 
niem  z  dnia  21  grudnia  1920  Nr.  93.927. 

28)  Galie.  Buk.  Akc.  Towarzystwu  Przemysłu  Cu- 
krowniczego w  Przeworsku  i  tegoż  centralnemu  Zarzą- 

dowi we  Lwowie,  co  do  rachunków — rozporządzeniem 
tz  dnia  21  grudnia  1920  Nr.  98893. 

29)  Firmie  Compagnie  Galicienne  de  Mines  (Ko- 
palnia węgla)  w  Libiążu,  co  do  rachunków  —  rozporzą- 

^dzeniem  z  dnia  21  grudnia  1920  Nr.  100.063. 

30)  Firmie  „Karpaty",  Spółka  z  ogr.  odp.  sprzedaży 
produktów  olejów  mineralnych  w  Krakowie,  co  do  ra- 

chunków —  rozporządzeniem  z  dnia  31  grudnia  1920 
roku,  Nr.  101078. 

31)  Galicyjskiemu  Kai-packiemu  Towarzystwu 
Naftowemu,  dawniej  Berghdm  et  Mac  Garvey,  Dyrekcji 

kopalń  w  Krośnie,  co  do  rachunków  —  rozporządzeniem 
z  dnia  30  grudnia  1920,  Nr.  102140. 

32)  Firmie  „Pezet"  Powszechne  Zakłady  Budowla- 
ne S.  A.  we  Lwowie,  co  do  rachunków  —  rozporządze- 

niem z  dnia  31  grudnia  1920,  Nr.  104078. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  53  —  1921  r.). 

121.  • 

KOMUNIKAT 

Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  zezwolenia  Pols 
skiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  i  jej  oddziałom 
mającym  siedzibę  na  obszarze  b.  okupacji  niemiecs 
kiej,  na  uiszczenie  w  gotówce  opłat  stemplowych 

od  czeków. 

Ministerstwo  Skarbu  komunikuje,  że  rozporzą= 
dzeniem  z  dnia  24  lutego  1921  L.  1560  S.  IV  udzieliło 
Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  zezwolenia  na 
uiszczenie  w  gotówce  opłaty  stemplowej,  określonej 
w  poz.  18  taryfy,  dołączonej  do  rozp.  G.  G.  warsz. 
z  19/7  1916  Dz.  rozp.  Nr.  40,  poz.  126,  wynoszącej 
10  fen.  od  sztuki,  od  blankietów  czekowych,  wydawa= 
nych  przez  Polską  Krajową  Kasę  Pożyczkową  i  jej 
oddziały,  mające  siedzibę  na  obszarze  b.  okupacji 
niemieckiej. 

Uiszczenie  ma  się  odbywać  w  okresach  całorocz= 
nych  z  dołu,  najpóźniej  do  dnia  31  stycznia  każdego 
roku,  co  do  blankietów  czekowych,  wydanych  w  po= 
przednim  roku  kalendarzowym,  tak  przez  Polską 
Krajową  Kasę  Pożyczkową,  jak  i  wymienione  wyżej 
jej  oddziały,  a  to  w  Kasie  Skarbowej,  urzędującej 
w  siedzibie  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej, 

względnie  każdego  z  jej  oddziałów,  lub  w  Kasie  Skar- 
bpwej,  w  której  okręgu  dany  oddział  ma  swoją  sie= ozibę. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa,  względnie 

wymienione  wyżej  jej  oddziały  mają  prowadzić  re= 
jestr  wydawanych  przez  siebie  blankietów  czeko= 
wych.  Rejestr  ten  powinien  zawierać  następujące 
rubryki: 

1)  Liczba  bieżąca; 

2)  Data  wydania  blankietów  czekowych; 

3)  Nazwisko,  imię  i  dokładny  adres  osoby,  któ= 
rej  blankiety  czekowe  wydano; 

4)  Ilość  sztuk  blankietów  czekowych,  wydanych 
powyższej  osobie; 

5)  Kwota  pobranej  opłaty  stemplowej. 

Rejestr  ten  może  być  objęty  obecnemi  księgami 
Kasy,  o  ile  te  zawierają  powyższe  rubryki. 

Jeden  należycie  podsumowany  i  podpisany  odpis 

tego  rejestru  za  czas  do  końca  każdego  roku  kalen= 
darzowego,  ma  być  przedkładany  Kasie  Skarbowej 
jako  deklaracja  przepisana  w  §  46  Instrukcji  dla  Kas 
Skarbowy  ch  z  dnia  4  lutego  1920  r.  (Dz.  U.  Min.  Sk. 
Nr.  8,  poz.  131),  przy  wpłacaniu  do  tej  Kasy  sumy 
pobranych  opłat  stemplowych. 

Drugi  taki  sam  odpis  należy  równocześnie  prze? 
słać  Urzędowi  Skarbowemu  Podatków  i  Opłat  Skar= 
bowych,  w  którego  okręgu  znajduje  się  Kasa  Skar= 
bowa,  która  opłatę  przyjęła.  W  Warszawie  należy 
przesłać  odpis  ten  pierwszemu,  w  Łodzi  drugiemu 
Urzędowi  Skarbowemu  Podatków  i  Opłat  Skarbo= 
wych . 
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11 
Każdy  zaś  wydiiny  blankiet  Ci:ekov,>,  objęty 

powyższym  rejestrem,  ma  być  zaopatrzony  ręcznie 
lub  mechanicznie  w  klauzuli^:  „Opłatę  stemplowa 
uiszczono  gotówka,  wedle  reskr.  Min.  Sk.  z  dnia 

24/2  1921  L.  1560  S.'lV.  z  r.  1920  do  po7  rei. >:  r.  19  .  .  . 

Warszawa,  d.  24  lutego  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

*  Szef  Sekcji: 

( — )  KozubowskŁ 

122. 

OGŁOSZENIE 

Ministerstwa   Skarbu   o    zezwoleniu  Zjednoczonej 
Korporacji  Bałtyckiej  na  uiszczenie  gotówka  opłat 

stemplowych  od  umów  transportowych. 
Ministerstwo  Skarbu  zezwoliło  rozporządzeniem 

z  dnia  28  lutego  1921  r.  L.  256/S.  IV  przedsiębiorstwu 
okrętowemu  pod  firmą  „Akcyjne  Towarzystwo, 
Zjednoczona  Korporacja  Bałtycka  w  Londynie,  Filja 

Fołska  w  Warszawie",  na  wystawianie  bez  stemp].a 
dokumentów,  stwierdzaj a.cych  zawarcie  umów  trans= 
portowych  o  przewóz  osób  i  bagażu,  a  natomiast 
uiszczanie  gotówką  opłat  stemplowych  w  wysokości 
>ź%,  należących  się  od  tych  umów  w  myśl  pozycji 
27  taryfy  stemplowej,  wydanej  rozporządzeniem 
b.  Gen.  Gubernatora  warszawskiego  z  dnia  19  lipca 
1916  r.,  Dz.  rozp.  Nr.  40. 

Zezwolenie  powyższe  dotyczy  również  umów 
transportowych,  które  przychodzą  do  skutku  za  pos 
średnictwem  ajentów,  mających  siedzibę  poza  Wars 

szawą.  
~ 

V/arszawa,  d.  28  lutego  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji: 

(    )  Kozubowaki. 

Monopol  Spirytusowy. 

123. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  8  marca  1921  r. 

w  przedmiocie    ustalenia    cen    sprzedażnych  spirytusu 
i  wyrobów  v/ódczanycii,  oraz  opłat  od  nich,  tudzież 

-opłat  od  przetworów  spirytusowych  na  obszarach  b.  za- 
borów rosyjskiego  i  austriackiego. 

Zamiast  cen  sprzedaży  spirytusu  oraz  opłat  skar- 
bowych od  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych,  unormo- 
wanych rczporz§dzepiem  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia 

19  listopada  1920  roku  („Monitor  Polski"  z  roku  192u 
Nr.  278),  tudzież  w  miejsce  opłat  skarbowych  od  wyro- 

bów przemysłu  kosmetycznego,  hygjeniczno-kcsmetycz- 
nego  i  farmaceutycznego,  oraz  eterów  octowego  i  siar- 
czanego,  określonych  w  §  2  rozporządzenia  Minister- 

stwa Skarbu  z  dnia  19  listopada  1920  r.  (,.Moniłor  Pc 

ski"  Nr.  26  z  dnia  3  lutego  1921  r.),  ustanawia  & 
z  dniem  15  marca  1921  r.  nastgpujgce  ceny  sprzedażn 

Względnie  oplaly  skarbowe: 

Csny  sprzedażne  spirytusu, 

§  1. 

Od  15  marca  1921  r.  obowięzuj§  następujące  cen 
sprzedażne  monopolowego  spirytusu: 

1)  za  jeden  stustopniowy  litr  spirytusu  wszelkie 
gatunków  w  postaci  czystej  loco  rektyfikacja  lub  rozh 
wnia  do  naczyń  nabywcy: 

a)  dla  szpitali  publicznych  (rządowych,  komuna 
nych,  miejskich,  dobroczynnych,  do  celów  leczniczych 
tudzież  do  robót  w  pracowniach  przy  zakładach  nauk 
wych  i  tych  zakładach  doświadczalnych,  które  założę 
no  w  celach  ogólno-społecznycli,  po  mk.  60; 

b)  (Jo  wyrobów   wódczanych    w   likierniach  p mk.  390; 

c)  do  wszystkich  innych  celów  nie  wskazanych  pc 

wyżej  po  mk.  350; 
2)  za  jedca  litr  stustopniowego  spirytusu  wszelkie 

gatunków  w  postaci  skażonej  loco  gorzelnia,  rektyfikj 
cjji  lub  rozlewnia,  wydawanego  do  naczyń  nabywc; 
z  obowiązkiem  dostarczenia  odpowiedniej  ilości  śroc 
ków  do  skażenia: 

a)  do  fabrykacji  octu,  celów  dezynfekcyjnych  i  di 
palenia  po  mk.  50; 

b)  do  wszelkich  innych  celów,  nie  wskazanych  pc 

wyżej,  po  mk.  60; 
3)  w  naczyniach  za  butelkę: 

a)  spirytus  mocy  90'>  w  naczyniach  3-litrowych  v 
postaci  skażonej  do  wszelkich  celów  po  mk.  170; 

b)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniach  3-litrowych  dl; 
instykicii  i  celów,  wskazanych  w  ust.  1-a,  .po  mk.  200; 

c)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniacli  3-litrowych  v 
postaci  czystej  do  wszelkich  innych  celów  po  m.k.  1.040 

d)  spiiytus  mocy  94"  w  naczyniach  0.6  litra  w  pc 
staci  czystej  do  wszelkich  celów  po  mk.  220; 

e)  wódka  mocy  45"  w  naczyniach  0  6  litra  do  spo 
życia  po  mk.  110; 

f)  wódką  mocy  45"  do  naczyń  nabywców  za  liti 
objętości  mk.  165. 

Opłaty  od  spirytusu  pejśachowego  i  owocowego. 

§  2.  I 

Od  spirytusu  pejsachowego  i  owocowego  pobierać 
?;g  będzie  za  litr  stustopniowy: 

a)  od  pejsachowego  po  mk.  430; 
b)  od  owocowego  po  mk.  390. 

Opłafy  od  spirytusu,  wódek  i  likierów. 

§  3. 

Od  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych,  koniaków.; 
rumów  i  t.  p.,  sprowadzonych  do  b.  zaboru  rosyjskiego 
i  austrjackiego  z  Wielkopolski  i  Pomorza,  pobiera  się 
odszkodowanie  monopolowe  w  kwocie  odpowiadającej 

różnicy  pomiędzy  ceną  sprzedażną  stustopniowego  litra 

spirytusu  na  wyrób  wódek  na  obszarach  b.  zaborów  ro- 
syjskiego i  austrjackiego,  a  opłatą,  jaka  na  rzecz  Skarbu 

uiszczona  została  w  Wielkopolsce,  wzgl.  na  Pomorzu,, 

od  zawartego  w  sprowadzonych  wyrobach  stustopnio- 
MTgo  litra  spirytusu. 
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S  4. 
dcl  wyi-obów  wódczanych,  koniaków,  rumów  i  t.  p., 

1  prowadzonych  przez  osoby  prywatne  z  zagranicy  na 
(Odstawie  pozwoleń  wlaściwycli  władz,  pobiera  się, 
•rócz  należności  celnej,  tytułem  odszkodowania  mono- 
iclowego,  po  mk.  390  od  każdego  stustopniowego  litra 
łkoholu. 

•  §5. 

Od  spirytusu  w  stanie  czystym,  sprowadzonego 
zagranicy  przez  osoby  prywatne,  na  podstawie  pc- 

woleń  właściwych  władz,  pobiera  się,  niezależnie  od 
wentualnej  należytości  celnej,  tytułem  odskodowania 
aonopolowego  za  każdy  litr  stustopniowego  alkoholu 
10  mk.  350,  o  ile  zaś  sprowadzony  spirytus  przeznacza 
ię  na  wyroby  wódczane,  przedsiębiorstwa  fabryk  wó- 
ck  —  obowiązane  będ§  płacić  po  mk.  390  za  litr  alko- 
:olu. 

Na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  pobiera  się  na 
zecz  Skarbu  niezależnie  od  opłat  w  §§  2  do  5  tego  roz- 
)orządzenia  określonych  od  spirytusu  pejsachowego, 
)wocowego  oraz  cd  wyrobów  wódczanych,  likieru,  kc- 
liaku,  rumu  i  t.  p.,  tak  w  kraju  produkowanych,  jak 
z  zagranicy  sprowadzanych,  również  opłatę  bandero- 

ov/ą  po  3  (trzy)  marki  od  każdej  flaszki  (naczynia)  po- 
emności  do  jednego  litra. 

§  7. 
j  Zapasy  spirytusu  czystego,  pejsachowego  i  owoco- 

wego, jakie  w  dniu  15  marca  1921  r.  znajdować  się  bg;^ 
lą  w  fabrykach  wódek  i  rozlewniach  spirytusu  pejsa- 

:howego,  czy  to  w  postaci '  czystej,  czy  też  w  półfabry- 
:atach  lub  gotowych  wyrobach  —  podlegają  dodatko- 
'/emu  opodatkowaniu,  a  mianowicie:  spirytus  czysty, 
Półfabrykaty  oraz  wódka  pejsachowa  i  owocowa  po 

.00  (sto)  mk.  za  1  litr  100-stopniowy,  zaś  gotov/e  v/y- 
oby  wódczane  po  40  mk.  za  1  litr  objętościowy  tych 

Wymienione  wyżej  przedsiębiorstwa  obowiązane  są 
ównież  uiścić  od  każdej  nieużytej  jeszcze  banderoli 
\'edle  stanu  rachunkowego  w  dniu  15  marca  1921  r. 
lodatkową  opłatę  po  2  marki.  • 

§8. Dodatkowemu  opodatkowaniu,  wedle  norm  okreśło- 
lych  w  §  7,  podlegają  również  te  zapasy  wyrobów  wód- 
:z<inych,  tak  monopolowych,  jak  i  niemonopolowych,  ja» 
ie  w  dniu  15  marća  1921  r.  znajdować  się  będą  v/e 
vszystkich  przedsiębiorstwach  sprzedaży  takich  ̂ vyro- 

>ów  (hiu-towniach,  detalicznych  sprzedażach,  restaur^- 
jach  i  t.  p.),  dalej  zapasy  spirytusu  i  wódek  u  osób 
)rywatnych,  o  ile  wynoszą  więcej  niż  10  litrów  płynu, 
vreszcie  te  przesyłki  wyrobów  wódczanych  w  obrębie 
).  zaboru  rosyjskiego  i  austrjackiego,  które  v/edle  doku- 
nentów  przewozowych,  wysłane  zostały  przed  dniem  15 
narca  i  w  tym  dniu  lub  po  tym  terminie  podjęte  zostaną 
)rzez  odbiorcę. 

§9. Przedsiębiorstwa  i  osoby,  wymienione  w  §§  7  i  8 
liniejszego  rozporządzenia,  obowiązane  są  zgłosić  bez- 

wi'łocznie,  a  najpóźniej  do  dni  5  od  ogłoszenia  tego 
czporządzenia,  na  piśmie  w  dwóch  egzemplarzach,  a  to 
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w  b.  zaborze  rosyjskim  właściwemu  urzędov/i  akcyz 
i  monopolów  skarbowych,  zaś  poza  siedzibą  tych  urzę- 

dów inspektorowi  kontroli  skarbowej,  a  w  b.  zaborze 
austrjackira  w  równorzędnych  urzędach  skarbowych,  te 
ilości  spirytusu,  względnie  wyrobów  wódczanycłi,  jakie 
u  nich  znajdować  się  będą  w  dniu  15  marca  1921  r.;  ten 
sam  obov/iązek  ciąży  także  na  odbiorcach  przesyłek,  wy- 

słanych przed  dniem  15  marca  b.  r.  a  nadeszlych  po 
tym  terminie.  Zgłoszenie  zapasów  ma  zawierać  dane 
co  do  ilości  spirytusu,  względnie  wyrobów  wódczanycłi, 
tudzież  miej£CCv;ość  i  miejsce  przechowania  zapasów. 
Przyjmujący  zgłoszenie  zbada  ścisłość  dat  wniesionego 
oznajmienia  oraz  potwierdzi  na  obu  wygotowaniacii 
oznajmienia  dzień  zgłoszenia. 

§  10. 

Na  podstawie  otrzymanego  zgłoszenia  zapasów  spi- 
rytusu i  wyrobów  wódczanych  nastąpi  urzędowe  zba- 

danie zapasów  przez  organa  skarbowe.  Wynik  badania 
oraz  wysoł{ość  dodatkowego  podatku  będą  wpisane 
w  rówr.em  brzmieniu  w  obu  egzemplarzach  oznajmie- 

nia. Urzędujący  organ  skarbowy  pozostawi  jeden 
egzemplarz  oznajmienia  posiadaczowi  zapasóv/,  który 
obowiązany  będzie  uiścić  podatek  dodatkowy  w  najbliż- 

szej kasie  skarbowej  i  donieść  o  tem  właściwemu  urzę- 
dowi skarbowemu  akcyz  i  monopolów,  a  ten  urząd 

przedłoży  drugi  egzemplarz  oznajmienia  po  wpisaniu 
danych  co  do  uiszczenia  podatku  przełożonej  izbie  skar- bowej. 

§  11. 

W  razie  zaniedbania  obowiązku  zgłoszenia  zapa- 
sów spiryiusu  i  wyrobów  wódczanych  celem  dodatko- 

wego opodatkowania,  względnie  w  razie  umyślnego 
ukrycia  takich  zapasów  —  podlegają  zapasy  te  konfiska- 

cie, niezależnie  od  postępowania  karnego,  jakie  wdro- 
żcnem  będzie  z  powodu  ukrócenia  podatku  skarbowego. 

Ceny  sprzedażne  spirytusu  „pejsachowego",  wyros 
bów  wódczanych,  koniaków,  rumów  i  t.  p. 

§  12. Ceny  wyrobów  wódczanych,  koniaków,  rumów 

itp.,  a  thkże  wyrobów  „pejsachowych",  nie  mogą 
być  w  detalicznej  sprzedaży  dla  konsumentów, 
w  stosunku  do  zawartego  w  nich  alkoholu,  niższe  od 

ceny  wyrobuY.'^  monopolowych. 

§  13. 

Przy  sprzedaży  w  sklepach  monopolowych  i  za* 
kładach  ze  sprzedażą  trunków,  spirytusu  i  wódek, 
przygotowanycli  w  rozlewniach,  pobiera  się  od  nas 
bywców,  jako  odszkodowanie  za  przewóz,  opłatę 
dodatkową,  ustaloną  przez  Ministerstwo  Skarbu. 
W  miejscach  sprzedaży  powinny  być  wywieszone 
cenniki  wyrobów  znajdujących  się  w  sprzedaży,  oraz 
taryfa  dodatkowej  opłaty,  o  której  wyżej  mowa. 

§  14. 

Nowe  ceny  sprzedażne  oraz  nowe  normy  opo« 
datkowania  wyrobów  wódczanych  powinny  być  za* 
stosowane  do  spirytusu,  jaki  będzie  wydawany  do 
różnych  celów  w  gorzelniach,  rektyfikacjach  i  rozs 

lewniach  od  „15  marca  b.  r.",  względnie  do  tych  wy* 
robów  wódczanych,  które  po  dniu  14  marca  b.  r. 
zgłoszone  zostaną,  jako  rzeczywiście  wprowadzone 
do  miejsca  przeznaczenia. 
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Wydawanie  spirytusu. 

§  15. Wydawanie  spirytusu  w  postaci  czystej  i  ska* 
żonej  poza  sprzedażą  detaliczną  może  być  uskutecz* 
niane  na  zasadach  dotychczasowych,  na  mocy  po« 
Zwoleń,  wydawanych  przez  izby  skarbowe  i  Mini* 
sterstwo  Skarbu. 

§  16. Przy  wydawaniu  spirytusu  skażonego  nabywca 
obowiązany  jest  dostarczyć  odpowiednią  ilość  śród* 
ków  do  skażenia. 

Ponieważ  skażanie  spirytusu,  przeznaczonego  do 
wyrobu  octu,  odbywa  się  w  fabryce,  powinien  prze* 
to  fabrykant,  przed  v/ydaniem  spirytusu  z  gorzelni 
czy  rektyfikacji,  złożyć  kaucję  w  wysokości  mk.  50 
za  każdy  stustopniowy  litr  spirytusu. 

Opłaty  od  wyszczególnionych  niżej  przetworów  spis 

rytusowych. 

§  17. 

Opłaty,  przewidziane  w  §  2  rozporządzenia  Mi« 
nistra  Skarbu  z  dnia  19  listopada  1920  r.  (Monitor 
Polski  Nr.  26  z  dn.  3  lutego  1921  r.)  w  przedmiocie 
opodatkowania  spirytusu,  zawartego  w  przywożos 
nych  z  obszaru  b.  dzielnicy  pruskiej  do  b.  zaboru  ro« 
syjskiego  i  austrjackiego  wyrobach  przerhysłu  kosme* 
tycznego,  hygienicznoskosmetycznego  i  farmaceu* 
tycznego  oraz  eterze  octowym  i  siarczanym,  ustala 
się,  w  zależności  od  różnicy  cen  spirytusu,  istnieją* 
cych  w  poszczególnych  dzielnicach  Rzeczypospoli* 

tej,  z  dniem  „15  marca  r.  b."  w  następującej  wy* sokośd: 

Za  kilogram  wagi  netto  pobierać  się  będzie: 
a)  od  wody  kolońskiej  po  196  tak.; 
b)  od  perfum  po  266  mk.; 

c)  od  wyrobów  farmaceutycznych,  jako  to:  Tin* 
ctura.  Benzoes,  Cannabic  Indico,  Cantharidum,  Cap* 
siei,  Castorei,  Canadensis,  Convalariae  majalis,  Jodi, 
Menthae,  Myrrhae,  Yalerianae  aetherea  po  266  mk.; 

d)  od  wyrobów  farmaceutycznych,  nie  objętych 
punktem  c),  oraz  wszelkich  wyrobów  hygieniczno* 
kosmetycznych  i  kosmetycznych,  nie  objętych  punk* 
tami  a)  i  b)  a  zawierających  alkohol  —  po  196  mk. 

e)  od  eteru  siarczanego  po  84  mk.; 
f)  od  eteru  octowego  po  42  mk. 

Moc  obowiązująca  niniejszego  rozporządzenia. 

§  18. Rozporządzenie  niniejsze  zyskuje  moc  obowią* 
żującą  z  dniem  15  marca  1921  r.  • 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  60  -  1921  r.).  ; 

124. 

ZARZĄDZENIE  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  przedmiocie  cen  na  naczynia  z  wyrobami  rozlewi 
monopolowych. 

Z  powodu  znacznego  podrożenia  wyrobów  szkls 
nych,  zatwierdza  się  z  dniem  15  marca  1921  r.  nastt 
pujące  ceny  butelek  przy  sprzedaży  wyrobów  mc 
nopolu  spirytusowego  i  zwrocie  butelek: 

1)  za  butelkę  o  pojemności  0.6  litra  20  mk.,  prz 
zwrocie  próżnej,  nieuszkodzonej  butelki  16  mk., 

2)  za  butelkę  o  pojemności  3  litrów  mk.  30,  prz; 
zwrocie  próżnej,  nieuszkodzonej  butelki  24  mk. 

Równocześnie  uchyla  się  zarządzenie  b.  Dyrekcj 
Monopolu  Spirytusowego  z  dnia  3  grudnia  1920 
(Dzień.  Urz.  Nr.  47  i  48  z  r.  1920). 

Warszawa,  dnia  24  lutego  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

Szef  Sekcji: 

(— )  Dr.  Mikulecki. 

Monopol  Tytoniowy. 

125. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

O  utrzymaniu  w  mocy  i  częściowej  zmianie  rozporządzi 

nia  z  dnia  12  kwietnia  1919  („Monitor  Polski"  Nr.  9 
z  roku  1919)  w  sprawie    czasowego  zezwolenia 

obrót  krajanym  tytoniem  i  papierosami. 

§  1. 

Rozporz§dznie  z  dnia  12-go  Icwietnia  1919  rok 
(Monitor  Polski"  Nr.  91),  w  brzmieniu  ustalonem  ro: 
porządzeniem  z  dhia  24  czerwca,  4  listopada,  1 
grudnia  1919  i  8  czerwca  1920  („Monitor  Polski 
Nr.  143,  262  i  280  z  roku  1919  i  Nr.  133  z  roku  192( 
o  opłacie  monopolowej  od  papierosów  i  tytoniu  kraj. 
nego,  sprowadzonych  na  zasadzie  pozwoleń  władz  c 
tego  uprawnionycłi,  utrzymuje  się  w  mocy  ze  zmianan 
wskazanemi  w  §§  2  do  4. 

§2. 

•  II 

Art.  3  ust.  1  powyższego  rozporządzenia  otrzyma jj 

następujące  brzmienie: 
Opłata  monopolowa  wynosi: 
1)  od  paczki  o  wadze  50  gramów  bajanego  tyk 

niu  gatunku:  zagranicznego  najprzedniejszego  Ml| 
57.60  zagranicznego  przedniego  Mk.  43.20  zagraniczna 

go  średniego  A  —  Mk.  28.80; 
2)  od  paczki  zawierającej  10  sztuk  papierosów  kl? 

sy  M  —  Mk.  15,  klasy  L.  —  Mk.  12.50,  klasy  K  —  Mł 
10,  klasy  H  —  Mk.  6.75,  klasy  G  —  Mk.  4. 

§3. 

Art.  4  ust.  1  i  2  otrzymują  następujące  brzmienie 
1)  Jako  zagraniczny  najprzedniejszy  oznacza  się  tj 

toń  rosyjski  „wyższego"  „pierwszego"  i  „drugiego"  ga 
tunku  w  oryginalnem  opakowaniu,  oklejonem  rosyjsk 



10—11. 

1-
 Pozycje  126  127. 

18.5 

banderolę;  gatunek  zagraniczny  przedni  tworzy  wszelkie 

une  zagranicznego  pochodzenia  jasne  tytonie  doboro- 
ivej  jakości:  jako  zagraniczny  średni  A.  oznacza  się  ty- 

toń ciemny,  oraz  wogóle  tytoń  gorszej  jakości,  szczegól- 
lie  grubo  krajany.  Gdyby  pomiędzy  oznaczeniem  na 
banderoli  rosyjskiej  i  na  oryginalnem  opakowaniu 
maczki  zachodziła  różnica,  przyjmuje  się  to.  oznaczenie, 
ctóre  podaje  wyższy  gatiinek. 

2)  Gatunki  papierosów  powinny  w  zasadzie  cdpo- 
Madać  gatunkom  klas  papierosów  wyrabianych  przez 

abryki  dostarczaj§ce  papierosów  dla  Monopolu  Tyto- 
liowego. 

§4.. 
Art.  6  ust.  1  otrzymuje  następujące  nowe  brzmienie: 
Cena  tytoniu  krajanego  i  papierosów,  podlegających 

)placie  według  niniejszego  rozporządzenia,  może  być 
liższa  lecz  nie  wyższa  od  następujących  norm  maksy- 
nalnych: 

Za  paczkę  krajanego  tytoniu  wagi  50  gramów  1/8 
2ęść  rosyjskiego  funta  gatunku: 

zagranicznego  najprzedniejszego  Mk.  128; 
zagranicznego  przedniego  Mk.  96; 
zagranicznego  średniego  A.  Mk.  64; 
za  paczkę  o  zawartości  10  sztuk  papierosów  ga- 

unku: 

klasy  M.  —  Mk.  30; 
klasy  L.  —  Mk.  25; 

klasy  K.  —  Mk.  20;  ' 
klasy  H.  —  Mk.  15; 
klasy  G.  —  Mk.  10. 

•§5. Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ego  ogłoszenia. 

Warszawa,  d.  16  lutego  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Weinfeld. 

126. 

ROZPORZĄDZENIE 

\liiiistra  Skarbu  w  przedmiocie  dalszej  zmiany  rozpo- 
•z|dzenia  z  dnia  5.V1I.1919  r.  Dz.  U.  Min.  Sk.  Nr.  16 
!X  1919  „Monitor  Polski"  Nr.  150  ex  1919  w  brzmieniu 
isłalonem  rozp.  z  dn.  18  maja  1920,  Dz.  U.  Min.  Sk. 
Mr.  21  ex  1920  „Monitor  Polski"  Nr.  122  ex  1920  o  han- 
Uu  cygarami  i  cygaretkami  i  tabaką  na  obszarze  b.  Kró- 

lestwa Kongresowego  i  obwodu  Białostockiego. 

§  1.  Art.  5  rozporządzenia  z  dnia  5.V1I.1919, 

mienionego  rozporządzeniem  z  dnia  18.V.1920,  otrzy- 
nuje  brzmienie  następujące: 

a)  Cygara,  cygaretki  i  tabakę  do  zażywania  mogą 
abryki  sprzedawać  na  zasadach  wolnego  handlu. 

Ceny  sprzedażne,  oraz  akcyzę  od  tych  wyrobów 
Jstanawi^  się  na  podstawie  art.  845  ustawy  o  akcy- 

zach (zbiór  Praw,  t.  V.  wydanie  z  r.  1901)  przy  zacho- 
waniu stosunku  wysokości  akcyzy  do  detalicznej  ceny 

sprzedażnej,  uwzględnionego  w  taryfie,  dołączonej  do 
irt.  912  tejże  ustawy. 

CYGARA  I  CYGARETKI. 

Gatunek 
Wysokość  akcyzy 
od  1000  s  fuk 

Cena  sprzedażna  (wraz 
z  akcyzą)  za  1000  sztuk 

A. 

B. 
C. 

Mk.  1.000 

,  2.500 
,  5.000 

• 

■ 
do   Mk.  4.000  włącznie 

n       „  7.500 
dowolnd. 

TABAKA  DO  ZAŻYWANIA. 

Akcyza  od  1  kg. Cena  sprzedażna 
(wraz  z  akcyzą)  za  1  kg. 

Mk.  60 dowolna 

b)  powyż^  ■  wyroby  powinny  być  zaopatizone  w 
banderole,  przyczem  opakowania  zawierające  te  wyroby 
mogą  być  obwiedzione  także  kilkoma  banderolami,  tak 
aby  łączna  suma  tych  ostatnich  odpowiadała  wysokości 
akcyzy,  oraz  ceny  sprzedażnej  artykułu. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  jego  ogłoszenia. 

Warszawa,  d.  24  lutego  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Weinfeld. 

Przepisy  celne. 

127. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  24  lutego  1921  x. 

w  przedmiocie  zmiany  wysokości  opłat  za  czynności 
nrzędów  celnych,  dokonywane  poza  obrębem  placu  urzę- 

dowego lub  w  czasie  pozaurzędowym. 

Na  mocy  art.  15  rozporządzenia  z  dnia  U  czerwca 
1920  r.  o  taryfie  celnej  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  51 
poz.  314)  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  Ustanowione  rozporzorzadzeniem  z  dnia  10  maja 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  43  poz.  262)  opłaty 
za  czynności  urzędów  celnych,  dokonywane  poza  obrę- 

bem placu  urzędowego  lub  w  czasie^  pozaurzędowym, 
podwyższa  się  o  100%.  Wobec  tego  drugi  ustęp  wymie- 

nionego rozporządzenia  otrzymuje  brzmienie  następu- 

jące: 

„Strony,  w  których  interesie  i  na  których  prośbę 
tirząd  celny  dokonuje  odprawy  towarów  poza  obrębem 
placu  urzędowego  lub  w  czasie  pozaurzędowym,  obo- 

wiązane są  do  uiszczenia  opłaty  w  wysokości  50  mk.  za 
godzinę,  licząc  część  godziny  za  całą,  na  rzecz  każdego 
z  urzędników  celnych,  dokonujących  odprawy,  w  poło- 

wie zaś  tej  kwoty  na  rzecz  Icażdego  z  zatrudnionych 
przy  odprawie  pomocniczych  funkcjonarjuszów  celnych, 
z  tem  jednak  ograniczeniem,  iż  opłata  za  czynności 
uskuteczniana  w  jednym  dniu  nie  może  przewyższać 
kwoty  150  mk.  na  osobę  jednego  urzędnika,  względnie 
75  mk.  na  osobę  jednego  pomocniczego  funkcjonarjusza 

celnego". 



_  184  Pazycj 

§  2.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 
(Monitor  Polski  Nr.  60  z  d.  15/111  1921  r.). 

128. 

OKÓLNIK  L.  16104fDC/II/20. 

Do  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie  i  Cieszynie,  Dy* 
rekcji  Cel  w  Poznaniu  oraz  do  wszystkich  Urzędów 

Celnych  Kolejowych. 

W  porozumieniu  z  Głównym  Urzędem  Przv\\  (i 
zu  i  Wywozu  Departament  Cel  wyjaśnia,  że  przesyp 
ki  dla  Francuskiej  Misji  Wojskowej  w  Polsce  z  wy? 
jątkiem  zawierających  towary,  stanowiące  tajemnicę 
państwową  (§  1  rozporz.  z  d.  30 .  X  .  20  —  Dz.  Ust. 
Nr.  107  poz.  703),  oraz  zwolnione  od  pozwoleń  przy* 
wozofi^ych  (Mon.  Pol.  Nr.  208—209  z  1920  r.),  muszą 
być  pokryte  pozwoleniami  przywozu  Okręgowych 
Urzędów,  względnie  Izb  Przywozu  i  Wywozu. 

Warszawa,  d.  26  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

(— )  Dziersgowski. 

129. 

Okólnik  l.  3474. 

Do  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie,  Cieszynie,  Dyrekcji 
Ceł  w  Poznaniu,  oraz  do  wszystkich  Urzędów  Celnych 

b.  zaboru  rosyjskiego. 

Wobec  tego,  że  przy  rejestrowaniu  samochodów 
Władze  Wojskowe  nie  zawsze  mogą  ustalić  czy  przed- 

stawiona przez  strony  deklaracja  celna  faktycznie  nale- 
ży do  samochodu,  który  się  rejestruje,  oraz  wobec  tego, 

że  przy  rejestrowaniu  mogą  zachodzić  wypadki,  iż 
jedna  i  ta  sama  deklaracja  celna  będzie  przedstawiana 
na  kilka  rozmaitych  samochodów,  poleca  się  zarządzić, 
aby  w  deklaracjach  celnych  przy  odprawie,  celnej  przy- 

wożonych z  zagranicy  samochodów  między  innem  był 
oznaczony  oprócz  marki  i  numer  motoru  clonego  samo- 
chodu. 

Nr.  motoru  łatwo  odnaleźć  na  każdym  nowym  sa- 
mochodzie, ponieważ  jest  on  odlewany  lub  stemplowany 

przez  fabrykę  na  motorze  samochodu,  prócz  tego  w  do- 
kumentach samochodowych  zawsze  jest  odnotowany. 

Warszawa,  d.  11  marca  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

(— )  DzierzgowsM. 

1J8-~133.  ^  ,      jsfe  10—11. 

130. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  stacji  Zawada  (Pomorze)  na  linji  kolejowej 
Freystadt  —  Jabłonowo  został  uruchomiony  z  dniem 
12  stycznia  b.  r.  urząd  celny  kolejowy,  któremu  od 
powiada  zagraniczny  urząd  celny  w  Freystadt. 

131. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  Skarszewach  (Pomorze)  z  dniem  1  lutego 
b.  r.  uruchomiona  została  ekspozytura  urzędu  cel- 

nego w  Wejherowie. 

Pożyczki  państwowe. 

132. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  8  lutego  1921  r., 

w  przedmiocie  przedłużenia  zapisów  na  5%  długoienni- 
uową  wewnetr.  :>§  pożyczkę  państwową  z  r.  1920  oraz 
w  przedrai.nie  jtrzyjmowania  obligacji  austrjacidch  po- 

życzek wojennych  przy  zapisach  na  5%  długoterminową 
wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  roku  1920, 

Na  zasadzie  art.  1  i  10  ustawy  z  dnia  27  lutego 
1020  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  25  pOz.  152),  oraz 
art.  5  ustawy  z  dnia  11  maja  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z 
1920  r.  Nr.  42  poz.  250)  w  uzupełnieniu  i  częściowej 

zmianie  postanowień  następujących  "rozporządzeń:  z 

dnia  21  maja  1920  r.  (Dz.  Ust  R.  P.  z  1920 'r.  Nr.  47 poz.  296),  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920 
r.  Nr.  63  poz.  423),  z  dnia  30  września  1920  r.  (Dz. 

Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  95,  poz.  631),  z  dnia  19  listopa- 
da 1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P;'z  1920  r.  Nr.  109  poz.  720), 

oraz  z  dnia  9  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r. 
Nr.  118,  poz.  783),  zarządzam  co  następuje: 

§  1.  Zapisy  na  5%  długoterminową  wewnętrzną 

pożyczkę  państwową  z  r.  -1920  przedłuża  się  do  dnia  30 
kv/ietnia  1921  r. 

§  2.  Obligacje  austrjackich  pożyczek  wojennydi, 
zarejestrowane  w  myśl  ustawy  z  dnia  9  lipca  1920  r. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  61,  poz.  387),  oraz  rozpo- 

rządzenia wykonawczego  dc  tej  ustawy  z  dnia  24 
grudnia  192Ó  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  1  poz.  3) 

mogą  być  przyjmowane  przez  oddziały  Polskiej  Krajo- 
v/ej  Kasy  Pożyczkowej,  kasy  skarbowe  i  urzędy  podatko- 

we, przy  zapisach  na  5%  długoterminową  wewnętrzną 
pożyczkę  państwową  z  r.  1920  w  stosunku  ustalonym  w 

art.  1  ustawy  z  dn."  ll  maja  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z 
1920  r.  Nr.  42,  poz.  250),  oraz  w  art.  1,  4  i  5  rozporzą- 

dzenia z  dn.  21  maja  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r. 

Nr.  47,  poz.  296),  niezależnie  od  tego,  czy  wpłata  go- 
tówkowa została  dokonana  przed  zarządzeniem  rejestra- 

cji austrjackich  pożyczek  wojennych,  czy  też  w  terminie 
późniejszym. 

§  3.  Przepisy  art.  1  rozporządzenia  z  dnia  19  li- 
stopada 1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  109,  poz. 

720)  rozszerza  się  również  na  zawinkułowane  za  cza- 
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sów  b.  cesarsko-królewskiego  rz^du  austrjackiego  w 
Wiedniu  obligacje  austrjackich  pożyczek  wojennych,  sta- 

nowiące własność  instytucji  i  osób  prywatnych  i  zare- 
jestrowane w  myśl  powołanej  w  §  2  niniejszego  rozpo- 

rządzenia ustawy  i  przepisów  wykonawczych  do  tej 
ustawy. 

§  4.  Należycie  ̂ zarejestrowane  dokumenty  subski7p- 
cyjne  austrjackich  pożyczek  wojennych,  wymienione  w 
art.  2  ustawy  z  dnia  9  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z 
1920  r.  Nr.  61  poz.  387)  mogą  być  przyjmowane  przy 
zapisach  na  5%  diugotenninową  wewnętrzną  pożyczkę 
państwową  z  r.  1920  na  zasadach,  ustalonych  dla  obli- 

gacji austrjackich  pożyczek  wojennych. 

§  5.  Przy  wpłacie  na  5%  długoterminową  we- 
wnętrzną pożyczkę  państwową  z  r.  1920  obligacji 

austrjackich  pożyczek  wojennych,  zarejestrowanych 

przez  przedstawicielstwa  polslde  zagranicą,  wymaga- 
nem  jest  przedstawienie,  prócz  dowodu  rejestracji,  rów- 

nież zezwolenia  na  przywóz  rzeczonych  obligacji  w  gra- 
nice Rzeczypospolitej  Polskiej. 

§  6.  Osoby  wojskowe  i  funkcjonarjusze  cywilni, 
zajęci  przy  v/ładzach  wojskowych,  którzy  w  terminie  do 

dnia  30  kwietnia  1921  r.  zadekłai-owali  zapis  na  5% 
dlugoteiminową  wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  r. 
1920  i  zobowiązali  się  wpłacać  zadeklarowaną  sumę 
zapisu  ratami,  mogą  v/  ramach  tego  zapisu  wpłacać  na 
5%  długoterminową  wewnętrzną  pożyczkę  państwową 
z  r.  1920  za  pośrednictwem  właściwego  Działu  Kon- 

troli Gospodarczej  Wojskowego  Okręgoi  Generalnego 
lub  właściwej  Intendentury  Okręgu  Demobilizacyjnego 
Armji,  zarejestrowane  w  mvśl  ustawy  z  dnia  9  lipca 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  61,  poz.  387)  obli- 

gacje austrjackich  pożyczek  wojennych,  oraz  dokumenty, 
zastępujące  te  obligacje  w  myśl  §  4  niniejszego  rozpo- 

rządzenia do  dnia  31  grudnia  1921  r.  To  samo  prawo 
przysługuje  urzędnikom  i  funkcjonarjuszom  państwo- 
\vym  przy  wpłacie  zarejestrowanych  obligacji  austrjac- 

kich pożyczek  wojennych  i  dokumentów,  je  zastępują- 
cych, za  pośrednictwem  placówek  subskrypcyjnych  5% 

długoterminowej  wewnętrznej  pożyczki  państwowej  z  r. 
1920,  przyjmujących  od  nich  wpłaty  na  tę  pożyczkę  ra- 

tami. W  razie  zadeklarowania  przy  zapisie  na  5%  dłu- 
goterminową wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  roku 

1920,  z  płatą  sumy  zapisu  ratami,  że  ustawowo  dozwo- 
lona część  tego  zapisu  będzie  wniesiona  w  obligacjach 

austrjackich  pożyczek  wojennych  lub  dolcumentach,  te 

obligacje  zastępujących,  podziałov/i  na  raty  ulega  jedy- 
nie część  zapisu,  mająca  być  wpłaconą  w  gotówce.  Wza- 

mian  za  wpłacone  obligacje  austrjackich  pożyczek  wo- 
jennych i  dokumenty,  je  zastępujące,  wydaje  się  obliga- 

cje 5%  długoterminowej  wewnętrznej  pożyczki  państwo- 
wej z  r.  1920  po  uiszczeniu  ostatniej  raty  gotówkowej 

na  pokrycie  tego  zapisu,  na  którego  poczet  rzeczone 
obligacje  i  dokumenty  zostały  wpłacone. 

§  7.  Jeżeli  sumy  zapisów  na  5%  długoterminową 
wewnętrzną  pożyczkę  państM^ową  z  r.  1920,  dokonywa- 

nych przez  csoby  wojskowe  lub  przez  państwowych 
urzędników  i  funkcjonarjuszów  cywilnych,  po  odliczeniu 
sum,  podlegających  wpłacie  w  obligacjach  austrjackich 
pożyczek  wojennych,  wynoszą  conajmniej  18.000  marek 
dla  każdego  subskrybenta,  ulegają  one  rozdziałowi  na 
18  rat  miesięcznych. 

§  8.  Emeryci  cywilni  i  wojskowi,  pobierający  upo- 
sażenie emei7talne,  z  kas  skarbowych,  korzystają  przy 

zapisach  na  5%  długoterminową  wewnętrzną  pożyczkę 
państwową  z  r.  1920,  dokonywanych  w  tych  kasach 
skarbowych,  w  których  pobierają  uposażenie  emerytalne, 

ze  wszystkich  przepisów  niniejszego  rozporządzenia, 
oraz  rozporządzeń  dav/niejszych,  dotyczących  subskryp- 

cji ratami  na  5%  długoterminową  wewnętrzną  pożycz- 
kę państwową  z  r.  1920  przez  urzędnikóv/  i  funkcjona- 

rjuszów państwowych. 
Ci  z  emerytów  cywilnych  i  wojskowych,  którzy 

pobierają  uposażenie  emerytalne  za  .  pośrednictwem 
Pocztowej  Kasy  Oszczędności,  mogą  na  zasadach  niniej- 

szego artykułu  dokonywać  zapisów  na  5%  długotermi- 
nową wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  r.  1920  w  naj- 

bliższej ich  miejsca  zamieszkania  Kasie  Skarbowej,  lub 
w  najbliższym  urzędzie  podatkowym. 

§  9.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkoxvski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  23  z  d.  12  marca  1921  r.,  poz.  130). 

Pjrzepisy  rachunkowe  i  hasowe. 
133. 

ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie  zmiany  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych 
(Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  8/1920  r.). 

§  51  Instrukcji  dla  Kas  skarbowych  otrzymuje 
bi zmienię  następujące: 

§  51. 

Pieniądze,  wzbudzające  wątpliwość  co  do  ich 
prawdziwości,  kasjer  winien  zatrzymać,  zapisać  do 

specjalnej  księgi  (wzór  V)  i  zameldować  o  tem  skarb? 
nikowi,  który  zarządzi  sporządzenie  odnośnego  pro* 
tokułu.  Protokuł  ten,  spisany  w  pięciu  egzempla* 
rzach,  winien  zawierać:  a)  opis  okoliczności  zatrzy? 
mania,  b)  imię,  nazwisko  i  miejsce  zamieszkania 
osoby,  której  bilet  zatrzymano,  c)  opis  zatrzymanes 
go  biletu  (wartość  jego,  data  emisji,  oznaczenie 
serji  i  numeru),  d)  imiona,  nazwiska  i  miejsce  za« 
mieszkania    ewentualnych    świadków  zatrzymania, 
e)  oświadczenie  osoby,  której  bilet  zatrzymano,  co 
do  źródła,  z  którego  zatrzymany  bilet  otrzymała, 
f)  podpisy:  zatrzymującego  urzędnika  oraz  osób  wy? 
mienionych  w  punktach  b  i  d.  Jeden  egzemplarz 
piotokulu  wydaje  skarbnik  osobie,  której  banknc^ 
zatrzymano,  dwa  egzemplarze  wrąz  z  zatrzymanym 
biletem  odsyła  do  najbliższego  Oddziału  Polskiej 
Kra.iowej  Kasy  Pożyczkowej,  wreszcie  czwarty 

egzemplarz  pozostawia  w  aktach.  W  razie  zachodzą- 
cego uzasadnionego  przypuszczenia,  że  oddawca  świa= 

domie  wręczył  bilet  sfałszowany  lub  podrobiony, 
skarbnik  winien  oddawcę  zatrzymać  i  oddać  w  ręce 

władz  policyjno=śledczych. 
Warszawa,  dnia  21  grudnia  1920  r. 

Minister  Skarbu; 

w  z.  (— )  Weinfełd. 
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134. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  skarbu  zawiadamia,  że  podczas 
ewakuacji  Kasy  Skarbowej  w  Sejnach  zagubiono 
6  sztuk  blankietów  pokwitowań  kasowych  serji 
A.  N.  N.  352000,  353019,  353020,  353021,  353031 
i  353032,  które  niniejszem  unieważnia  się. 

135.  • KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  oznajmia,  że  podczas  ewakua- 
cji biura  Urzędu  skarbowego  podatków  i  opłat  skarbo- 

wych w  Sokółce,  zagubione  zostały:  100  sztuk  blankie= 
tów  asygnacji  rozcliodowycli  w  dwócłi  zeszytach,  po 
50  sztuk  w  każdym,  od  Nr. Nr.  64351  do  64450  włócznie. 

Kasy  skarbowe  mają  zwracać  baczną  uwagę,  aby 
asygnacje  rozchodowe  opatrzone  powyższymi  numerami 

nie  były  honorowane.  * 

Sprawy  walutowe. 

136. 

INSTRUKCJA 

dla  Urzędów  Celnych  w  sprawie  wykonania  rozporzą- 
dzenia o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami 

zagranicznemi  w  zakresie  wywozu  walut  zagranicznych, 
marek  polskich  i  papierów  wartościowych,  oraz  w  spra- 

wie wydawania  pozwoleń  na  wywóz  kruszców  szla- 
chetnych. 

Ministerstwo  Skarbu  zwraca  uwagę  aa  nowe  roz- 
porządzenie o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walu- 

tami zagranicznemi  (Dz.  Ust.  Nr.  18,  poz.  104),  od- 
nośne rozporządzene  wykonawcze  (Dz.  Ust.  Nr.  18, 

poz.  105),  oraz  rozporządzenie  w  sprawie  wydawania 
przez  delegatów  Ministerstwa  Skarbu  pozwoleń  na  wy- 

wóz kruszców  szlachetnych  (Dz.  Ust.  Nr.  18,  poz.  106) 
z  poleceniem  stosowania  się  do  zawartych  tamże  prze- 

pisów, odnoszących  się  do  wywozu  zagranicę  sum  w 
walutach  obcych,  marelc  polskich,  oraz  papierów  procen- 
ftiwych  i  dywidendowych. 

W  szczególności  udziela  się  następujących  wy- 
jaśnień do  odpowiednich  artykułów  rozporządzenia. 

Do  Art.  9. 

Banki  dewizowe  wydają  swym  klijentom  zaświad- 
czenia, uprawniające  ich  do  wywozu  zagranicę  sum  w 

walutach  obcych,  które  w  Bankach  tych  zostały  przez 
nich  legalnie  nabyte.  Urzędy  Celne  winny  sumy  wymie- 

nione w  zaświadczeniach  przepuszczać,  o  ile  zaświad- 
czenie wystawione  jest  formalnie  na  blankiecie,  którego 

wzór  (Nr.  1)  załącza  się  do  niniejszego  pisma,  oraz  opa- 
trzone jest  podpisem  i  pieczęcią  Polskiej  Krajowej  Kasy 

Pożyczkowej,  lub  jednego  z  jej  Oddziałów.  Pozwolenie 
należy  od  wywożącego  pieniądze  odebrać  i  odesłać  temu 
oddziałowi  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  który 

je  wizował.  Wysokość  sum  w  walucie  zagranicznej,  Jia 
wywóz  których  Banki  mogą  wydawać  tego  rodzaju  za- 

świadczenia, nie  jest  ograniczona. 
Do  wywozu  dewiz  i  walut  obcych  (do  wysokości 

najwyżej  2.500. —  fr.  szw.  lub  równowartości  w  innych 
walutach  zagranicznych)  uprawnia  również  achiotacja 
jednego  z  Banków  dewizowych  na  paszporcie  osoby  wy- 

jeżdżającej brzmiąca:    „Sprzedano  na  koszta  podróży 
(koszta  utrzymania  zagranicą)  sumę  " 
Urząd  Celny  po  przepuszczeniu  sumy,  wskazanej  w 
adnotacji,  zaopatruje  tę  ostatnią  pieczęcią  i  napisem 

„przewieziono"  poczem  zwraca  paszport  osobie  wy- 
jeżdżającej. Spis  Banków  dewizowych,  uprawnionych  do 

wydawania  zaświadczeń  i  adnotacji  na  paszportach  za- 
łącza się  do  niniejszego  pisma. 

Banki  dewizowe  nie  są  uprawnione  do  udzielania 
pozwoleń  na  wywóz  marek  polskich  we  wszelkich  po- 

staciach oraz  papierów  wartościowych. 

Do  Art.  10  i  U. 

Osoby,  które  nie  zakupiły  walut  zagranicznych  i  de- 
wiz w  Bankach  dewizowych,  lecz  otrzymały  je  inną  le- 

galną drogą  i  które  wskutek  tego  nie  mogą  przy  M'^y- 
wozie  okazać  wspomnianych  wyżej  zaświadczeń  ban- 

ków, obowiązane  są  przedstawić  pozwolenia  na  wywóz 
dewiz  i  walut  zagranicznych  wystawione  na  formularzu 
Nr.  2.  O  ile  chodzi  o  sumy  do  wysokości  1.000  fr.  szw. 
lub  równowartości  w  innych  walutach  zagranicznych, 
oraz  sumy  w  markach  polskich  do  wysokości  50.000  Mk. 
pozwoleń  na  wywóz  udziela  Polska  Krajowa  Kasa  Po- 

życzkowa względnie  jej  Oddziały.  O  ile  chodzi  o  sumy 
wyższe,  pozwolenia  wydają  specjalni  delegaci  Minister- 

stwa Skarbu  urzędujący  w  Warszawie,  Łodzi,  Poznaniu, 
Bydgoszczy,  Lwowie,  Krakowie  i  Bielsku  (Śląsk  Cieszyń- 

ski). Każde  pozwolenie  winno  być  opatrzone  podpisem 
i  pieczęcią  delegata  względnie  Polskiej  Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej.  Pozwolenia  winny  być  przez  Urzędy  Cel- 

ne po  odebraniu  ich  osobie  wywożącej  pieniądze,  na- 
tychmiast zwracane  organowi,  który  je  wydał. 

Do  Art.  12. 

Na  blankietach  powyższych  (Nr.  2)  wydają  się  rów- 
nież pozwolenia  na  wywóz  papierów  wartościowych 

(procentowych  i  dywidendowych),  opiewających  zarów- 
no na  waluty  zagraniczne  jak  i  marki  polslde.  Do  wy- 

dawania tych  pozwoleń  uprawnieni  są  tylko  delegaci 

Ministerstw'a  Skarbu  nie  zaś  Polska  Krajowa  Kasa  Po- 
życzkowa. Również  uprawnieni  są  wyłącznie  delegaci 

Ministerstwa .  Skarbu  do  wydawania  pozwoleń  na  wy- 
wóz weksli  opiewających  na  marki  polskie. 
Bez  specjalnych  zezwoleń  wolno  wywozić  waluty 

zagraniczne  do  wysokości  150  fr.  szw.  jednorazowo 

i  marki  polskie  do  wysokości  3.000  mk.  jednorazowo' i  10.000  Mk.  miesięcznie  na  osobę. 

Przy  wykonaniu  powyższych  przepisów  należy 
zwrócić  szczególną  uwagę  na  wywóz  marek  polskich 
zarówno  w  banknotach  jak  też  i  w  czełcach  i  t.  p.,  który 

jest  nadzwyczaj  szkodliwy  dla  stanu  naszej  waluty  i  bi- 
dzie dopuszczany  tylko  w  wyjątkowych  wypadkach.  O 

każdem  zatrzymaniu  sumy  wywożonej  bezprawnie  na- 
leży natychmiast  zawiadomić  delegata  Ministerstwa 

Skarbu.  Za  zatrzymanie  sum  będą  dotyczącym  organom 

wypłacane  premje  w  myśl  Ustawy  o  przyznawaniu  na- 
gród za  pomoc  w  zwalczaniu  przemytnictwa  z  19/XII, 

1919  Dz.  Ust.  Nr.  2  z  9/1.  1920,  poz.  9. 

Do -wydawania  pozwoleń  na  wywóz  monet  złotych 
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i  srebrnych,  oraz  przedmiotów  z  tych  metali  uprawnie- 
ni są  wyszczególnieni  wyżej  delegaci  Ministerstwa 

Skarbu.  Pozwolenia  takie  wydlawane  będą  ńa  tych  sa- 
mych formularzach  co  dotychczas. 

Do  wywozu  wartości  wymienionych  w  rozporzą- 
dzeniu o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami 

zagranicznemi  uprawniają  prócz  zaświadczeń  na  wywóz 
i  adnotacji  na  paszportach  wydawanych  przez  Banki 
dewizowe  jedynie  i  wyłącznie  pozwolenia  wystawiane 
przez  delegata  Ministerstwa  Skarbu,  wzgl.  Polską  Kra-, 
jową  Kas§  Pożyczkową,  nie  zaś  zaświadczenia  wszel- 

kich innych  władz  i  urzędów  państwowych.  Dotyczy  to 
również  wszystkich  osób  zarówno  cywibych  jak  woj- 

skowych wyjeżdżającycli  zagranicę  w  celach  urzędowych 
i  wiozących  pieniądze  urzędowe. 

Do  osób  tych  odnosi  się  okólnik  Ministerstwa  Skar- 
bu z  dnia  13.1.1921,  Nr.  16655/DC/II.  20. 
Pozwolenia  na  wywóz  walut  zagranicMych,  maiek 

polskich  i  papierów  wartościowych  wydawać  się  będą 
wyłącznie  na  formularzach,  których  wzór  załącza  się 
do  niniejszej  instrukcji,  dopiero  po  otrzymaniu  Ich  przez 
wszystkich  delegatów  Ministerstwa  Skarbu  i  Oddziały 
Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  na  prowincji.  Do 
tego  czasu.  Delegaci  i  Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej  posługiwać  się  mogą  formularzami  obecnie 
używanymi  w  Komisji  Dewizowej. 

Termin,  do  jakiego  wolno  będzie  jeszcze  tych 
dawnych  formularzy  używać,  zostanie  dodatkowo  ogło- 
szony. 

Pozwolenia  wydane  przez  Komisję  Dewizową 
i  prowinqonalne  jej  Komitety  za  czasów  ich  istnienia 
należy  uznawać,  o  ile  wymieniony  w  nich  dwutygodnio- 

wy termin  ważności  jeszcze  nie  upłynął. 
Oryginalne  pozwolenia,  których  wzór  się  załącza, 

będą  drukowane  na  formacie  nieco  mniejszym  (patrz 
str.  188). 

Warszawa,  dnia  9  marca  1921  r. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  21  z  d.  5  marca  1921  r.,  poz.  117). 

Wykaz  Banków  Dewizowych. 

1.  Bank  AngielskosPolski  w  Warszawie. 
2.  „  Dyskontowy  w  Warszawie. 
3.  „  Handlowy  w  Warszawie. 
4.  „  dla  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie. 
5.  „  Kredytowy  w  Warszawie. 
6.  „  Międzynarodowy  w  Warszawie. 
7.  „  Przemysłowy  w  Warszawie. 
8.  „  Towarzystw    Spółdzielczych  w  Wars 

szawie. 
9.  „     Wschodni  w  Warszawie. 
10.  „     Zachodni  w  Warszawie. 
11.  „     Ziemiański  w  Warszawie. 
12.  „     Zjednoczonych  Ziem  Polskicli  w  Wars 

szawie. 

13.  „     Związku  Ziemian  w  Warszawie. 
14.  Dom  bankowy  D.  M.  Szereszowski  w  War* 

szawie. 

15.  Dom    bankowy    S.    Natanson    i  Synowie 
w  Warszawie. 

16.  Kasa  Pażyczkowa  Przemysłowców  Warszaw- 
skich  w  Warszawie. 

Lwów. 

17.  Akcyjny  Bank  Związkowy  dla  Stowarzyszeń 
Zarobkowych  i  Gospodarczych. 

18.  Galicyjski  Akc.  Bank  hipoteczny  we  Lwowie. 
19.  Polski  Bank  Przemysłowy  we  Lwowie. 
20.  Powszechny  Bank  Kredytowy  we  Lwowie. 
21.  Ziemski  Bank  Kredytowy  we  Lwowie. 
22.  Zemelnyj  Bank  Hipotecznyj  we  Lwowie. 
23.  Polski  Bank  Krajowy  we  Lwowie. 

Kraków. 

24.  Krakowski  Bank  Komercjalny. 
25.  Bank  ̂ Małopolski  w  Krakowie. 

Poznań. 

26.  Bank  Handlowy  w  Poznaniu. 
27.  „     Przemysłowców  w  Poznaniu. 
28.  „     Tow.  Akc.  Kwilecki,  Potocki  i  Sska 

w  Poznaniu. 

29.  „     Krałochwil  i  Pcrnaczyński  w  Poznaniu. 
30.  „     Związku  Spółek  Zarobkowych  w  Po* 

znaniu. 

31.  „     Ziemian  w  Poznaniu. 

Toruń: 

32.  Bank  Pomorski  w  Toruniu. 

Bydgoszcz: 
33.  Bank  Dyskontowy  w  Bydgoszczy. 
34.  „  .  iM.  Stadthagen  w  Bydgoszczy. 

Inowrocław. 

35.  Bank  Ludowy  w  Inowrocławiu. 

Śląsk. 

36.  Śląski  Bank  Eskontowy  w  Bielsku. 
37.  Śląski  Bank  Przemysłowy  w  Bielsku. 
38.  Bank  rolniczy  w  Cieszynie. 
39.  „     Cieszyński  Kredytowy. 
40.  „     Towarzystwo  Oszczędności  i  Zaliczek 

w  Cieszynie. 

Oprócz  wyżej  wymienionych,  prawa  banków  de= 
wizowych  posiadają  wszystkie  oddziały  tych  bans 
ków,  znajdujące  się  w  obrębie  granic  Rzeczypospos 

litej  Polskiej.  * 
Lista  Banków  Dewizowych  będzie  później  uzu« 

pełniona. 
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JV9  rejestru:  _   (Wzór  Ni  1). 
Bank:   

ZAŚWIADCZENIE 

dewizowy  zaświadcza  niniejszem,  iż  p,^^~ 
 '.  nabył  w  nim  sumę: 

jako  bank 

słownie: 

a  nfłianowicie  w  gotówce:  
w  czekach:  

w  przekazacłi:   .    ...  . 
w  akredytywach:  

w  wekslach:  - 
W  myśl  art.  9.  rozporządzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi  Pan 

 _  _  _Pan  
uprawnień   jest  do  wywozu  tej  sumy  poza  granice  Państwa  Polskiego 

 dnia   192 

(Podpis  banku  dewizowego). 

Widziano  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej 

nia     192. 

(Podpis) 

UWAGA:  Zaświadczenie  niniejsze  (nie  uprawniające  do  wywozu  monet  kruszcowych)  nie  może  być  cedowane 
na  inną  osobę  i  ważnem  jest  w  przeciągu  15  dni  od  daty  wystawienia.  Urząd  celny  po  przepuszcze- 

niu wartości  zaświadczenie  to  zatrzyma  i  zwróci  temu  Oddziałowi  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczko- 
wej, który  je  opatrzył  wizą. 

(WZORM'2). 

POZWOLENIE 

Ministerstwo  Skarbu  zezwala  rirmie 
 na  wywóz  zagranicę  następujących  wartości: 

1)     Dewiz  I  walut  zagranicznych  w  kwocie:  _    
 „  słownie: 

a  mianowicie  w  got«5wce:   
w  czekach:  

w  przekazach:  
w  akredytywach:....  

w  wekslach:  
2)       Marek  Polskich  w  kwocie:  „   słownie: 

3)       PapierdW  WarlOiCiOWyCh.  (procentowych  lub  dywidendowych)  a  mianowicie: 

 ...dnia  ;  1921  

f         \  '  za  Ministerstwa  Sl(arbu: 
.  (Podpis) 

UWAGA:  Pozwolenie  niniejsze  (nie  uprawniające  do  wywozu  monet  kruszcowych)  nie  może  być  ̂   cedowane 
na  inną  osobę  i  ważnem  jest  w  przeciągu  15  dni  od  daty  wystawienia.  Urząd  celny  po  przepuszcze- 

niu wartości  pozwolenie  to  zatrzyma  i  zwróci  natychmiast  dotyczącemu  delegatowi  Ministerstwa 
Skarbu,  względnie  Oddziałowi  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  który  je  wystawił. 
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137. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ   KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ 

Dnia  28-go  lutego  1921  r. 

Dnia    20-go   lutego   1921  r. 
obieg  wynosił  Mk.  59:667.555.311.50 

Od  dnia  20/XII  do  28/11  wy- 
puszczono  „  2.892.860.759.— 

Do  dnia  28-go  lutego  pusz- 
czono w  obieg  ogółem  .    .  Mk.  Ó2.560.416.070.50 

W  tern  na  podstawie  artykułu 
2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 

ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 
Nr.  31  poz.  179)   .    .    .    .  Mk.  4.476.3S5.755.07 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  ( — )  Bigo. 
Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

( — )  Marjan  Korpus. 

189 
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138. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Przeprowadzona  z  ramienia  Ministerstwa  Skarbu 

rewizja  Banku  Kupiecłwa  Polskiego  w  Warszawie  i  je- 

go oddziały  w  Gdańsku  ujawniła  cały  szereg  nadużyć 

w  zakresie  obrotu  dewizami  i  walutami  zagianic^nenii. 

Wobec  tego  Ministerstwo  Skarbu  przekazało  spra- 

wę właściwym  władzom  sędowym,  zaś  Bankowi  odebra- 

ło prawa  banku  dewizowego. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  51    -  1921  r.). 

Pozycje  137-138. 

OGŁOSZENIA. 

Towarzystwo  Akcyjne  Pabjanickiej  Fabryki  Papieru  Rob.  Saenger. 

Zarząd  w  Warszawie. 

S  I  L  A  jN  S  po  31   grudzień  1919  r. 

Stan  Czynny. 

Majątek  ruchomy  i  nięruchomy     .       .       .  Mk,  3573206.76 
Materjafy  surowe  i  papier      .       .       .       .  „  2085101.91 
Inwentarz  gospodarczy          .       .       .       .  ,  37539.- 
Portfel  wekslowy   „  10800.— 
Gotowizna  w  kasie   ,  3994.60 
Sumy  przechodnie  )!a  rachunek  .Tiająfku  ru- 

chomego i  nieruchomego        .       .       .  ,  310790.65 
Dłużnicy   „  2009749.48 

Mk.  803'i  182.40 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy   .       .       .       .       .       .  Mk.  3240000.— 
Kapitał  zapasowy  ,  368736.41 
Kapitał  amortyzacyjny  „  2628816.69 
Specjalny  fundusz  rezerwowy       .       .       .    ,  34560. — 
Rezerwa  na  pokrycie  strat  na  dłużnikach    .    „  136590.80 
Dywidenda       .......  Mk.  486000.— 
Do  rozporządzenia  akcjonarjuszów       .       .    ,  97200. — 
Wynagrodzenie  Komisji  Rewizyjnej      .       •    » '  4500. — Podatki     .       .       .       ...       .       .       .    „  336822.60 
Wierzyciele  ,  693088.05 
Pozostałość  zysków  przeniesiona  na  1920  r.    ,  4867.85 

Mk.  803118;Z-.40 

Wydatki. 

Maferjały  ...... 
Utrzymanie    inwentarza  gospodarczego 
Pensje  i  robocizna  .  .... 
Wsparcia  robotnikom  .... 
Koszty  Składów  
Koszty  Handlowe 
Procenty,  ubezpieczenie,  podatki  . 
Amortyzacja  
Straty  u  odbiorców  .... 
Zysk  

Mk.  3462467.23 
46506.32 

„  1224090.51 
45768.84 
8S424.95 

353917.27 
163360.i6 
105925.33 
34581.73 

983880.75 

Mk.  6508923.49 

W  p  ł  w  y. 

Wplyy.?  ze  sprzeaaży  papieru 
Pozostałość  z  roku  1918 

Mk.  6505568.04 
3355.45 

Mk.  6508923.49 
m  

PODZIAŁ  ZYSKÓW 

na  zasadzie  postanowienia  Ogólnego  Zebrania  z  dnia  2  października  1920 

r. 

Na  kapitał  zapasowy 
Komisja  Rewizyjna 
Podatki  .... 
Dywidenda 
Do  rozporządzenia  akcjonarjuszów 
Pozostałość  na  rok  1920 

54490.30 

4500.- 

336822.60 

486000.— 

97200.— 

4867.85 

Mk.  983880.75 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ, 

(TYMCZASOWY) 

31  Stycznia  1921  r. 

STAN  CZyNNNY. 

Zapas  Kruszcu 

Monety  złofe  po  kursie    paryt.  (według 
i   Złoto   w   sztabach   i  szt. 
złota 

Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po 
Bilon  własny!  . 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym 
R-ki  Zagraniczne  .Nostro" Banki  Niemieckie  .... 
Zdyskontowane  weksle 
4%  Bilety  Skarbowe  ..... 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  .... 
Dług  Skarbu  Państwa  ..... 
Papiery  własne  ..... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 

marki  niemieckiej) 
a  Mk.  2790  za  Kg.  czystego 

kursie  par. 

Różnicę  kursową  kruszcu 
Inne  Aktywa 

Fundusz  Rezerwowy 
Obieg  Banknotów    f         .  .  , 

RACHUNKI  ŻYRO  WE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  .  .  .  . 

R-ki  Zagraniczne  „Loro" MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt 

Skarb  Narodowy  .... 
Inne  Pasywa  ..... 

Mk.  12.657.829,81 

38.270.007,36 
933.964,24  Mk. 

205.846.982,13 
373.122.531,56 

51.861.801,41 

81.506.447,34 

578.969.513,69 
1.040.218.074,76 
280.133.759,75 
25.232.271,71 

4.100.169.509,28 
997.757.148,23 

65.625.000:000,- 231.709.220,95 

Mk. 15.182.929,36 
254.222.558,17 

_____  269.405.487,53 
6.027.270.717,43 

Razem  Mk.  79.309.253.952,08 

STAN  BIERNY 

Mk.  16.383.642,70 

,  55.079.451.609,- 

Mk. 
871.695.892,75 

2.182.871.490,94 
4.930.642.464,04 
8.091.532.812,95 16.076.742.660,68 

481.061.504,90 

15.191.853,39 
2.069.441,48 ■  7.638.333.239,93 

Razem  Mk.  79.309.233.952,08 

Ilość  rachunków  żyrowych  4548. 

Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  i  Poznaniu  od  l/I  do  d.  3I/I  1921  r.  włącznie  Mk.  3.239.347.543,88. 
Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  31  stycznia  1921  r.  wpłynęło  Mk.  109143.188,64. 

Naczelny  Dyrektor  p.  *o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich 

Stan  czynny.  na  31 -go  Sierpnia  1920  r. 
Stan  bierny. 

Kasa  .  .          .  .  .       '  . 
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczk 
„        ,       „  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 

Skup  weksli ..... 
„     kuponów  i  papierów  wylosowanych 

Papiery  publiczne  własne 
Inkaso  .  .  .  . 
Monety  obce  .... 
Pożyczki  terminowe  na  zastaw  papier,  publiczn 

„        bezterminowe  (on  cal)  zabezpieczone 
papierami  publicznemi  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro) 
2)  „    na  rach.  Banku  (nostro) 
Nieruchomości  .... 
Urządzenia  i  ruchomości  .  ■• 
Rachunki  przechodnie 

„        Zarządu  z  Oddziałami 
Koszty  Handlowe    .         .         ,  , 

Marki  i  fen. 

51,904,090.42 
1,236,402.95 

200.022.— 56,276,099.65 

15,648,150.50 

12,466,596,13 
556,991.52 

21,865,449.64 

76,323,327.17 
125,064,445.07 

9,269,605.31 
1,488,333.25 
6,169,881.06 
1,336,733.42 
3,872,500.06 

383,678,628.15 

Kapitał  zakładowy 

„       zasobowy  . 
Wkłady: 

1)  kapitały  na  lokacji  , 
2)  na  rachunek  przekazowy 
Weksle  redyskontowane  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro) 
2)  „   na  rach.  Banku  (nostro) 
Przekazy  do  zapłacenia  . 
Należności  skarbowe 
Procenty  i  prowizje 
Dywidenda  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie 

„        Oddziałów  z  Zarządem 

Marki  i  fen. 

62,500,000.— 

5,000,000.— 
87,895,122.83 

36,694,361.14 

29,725,985.05 

128,830,959.71  • 
2,066,538.35 

28,756.54 
5,145,167.21 

21,263,152.19 4,528,585.13 

383,678,628.15 
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Bilans  Banku  Ziemiańskiego, 

założonego  przez  To  w.  Kredytowe  Ziemskie  w  Królestwa  et  Poishiem, 

na  l-go  Lutego  1921  roku. 
STAN  czyNNy 

hipoL 

Kasa   .  .  .  . 
Stimy  do  dyspozycji  Banku 
Skup  pap.  wyl.  i  kup»nów  . 
Papiery  publiczne  własne  . 
Weksle  inkasowe 
Weksle  zdyskontowane 
Pożyczki  specjalne  . 

,        na  zabezp. 
Otwarty  kredyt 
Zastawy 
Korespondenci  loro  . 

„  nostro 
Przechodnie  . 
Oddziały 
Ruchomości  . 
Wyrfatki  bieżące 

depozyty 
Różni  za  nasze  depozyty 

.Mk.  26,008,015.61 
,  75,807,872.83 

6,254.34 
,  24,401,201.87 

132,600.-- .  24,953,040.— 
„  51,889,662.— 
„  27,837,256.— ,  54,528,875.48 

569,616.22 
.  15,843,948.14 
„  11,392,980.37 

4,422.11 
,  17,886,261.61 

286,257.96 
„  9,952,805.92 

Mk.  541,511,070.46 

Mk.  142,032,196.07 
,  18,614,330.78 

Mk.  160,646,526.85 

S  T  A  .?  J     B  I  E  !^  N  y 

Kapitał  zakładowy  . 
Kap.  Rezerwowy 
Obligacje  Banku Lokaty, 

Rachunki  bieżące 
Kasa  Przezorności 
Korespondenci  loro . 

„  nostro Oddziały. 
Należności  skarbowe 
Przechodnie  . 
Redyskonto  . 
Procenty  i  prowizje . 

Różni  za  swoje  depozyty 
Depozyt  własny 

Mk. 
0,480,000.- 
378,617.04 

15,412,021— 26,216,529.53 13. ■,620,361. 64 

321,062.52 
81,111,493.95 

17,435,553.- 16,770,672.77 
76,27  5.0ń 

1«,52/,644.74 

13,196,000.— 7,864,7.36.19 

Mk.  341, 51 1,070.46 

Mk.  128,847,072.25 

31,799,454.60 
Mk.  160,646,526.85 

Bilans 
BANK 

na  dzień KOMUNALN^ 31 -  go  grudnia 1  9  2  0  roku. 

STAN  czyN.Ny. 
Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  Papiery  Państwowe  600000. 
b)  Papiery  hipot.  i  komunalne  410. 
c)  Akcje  .... 

Pożyczki  terminowe 
Rachunki  nasze  u  korespondentów  (Nostro) 

w  Bankach  krajowych  .... 

Nieruchomości      .    '      .  .  5459820.20 
Wierzyciele  hipoteczni  .  -  185600. 
Koszty  handlowe  ..... 
Różne  rachunki  ..... 

Marki  i  fen. 

341301  48 
15129112 

173843 

600410 
78860000 

1084910  :96 
i 

5276220  120 
1320443  i 56 
4313173  |05 

107099415  22 

STAN  BIERNT. 
Kapitał  zakładowy 
Wkłady: 

a)  Terminowe 
b)  Rachunki  czekowe 

Procenty  i  prowizje 

Różne  rachunki  . 

5000000. 

910COOOO.  ~ 8547772.15 

Marki  i  fen. 

3174000  I 

rzecz,  wpłsc. 

99547772 

1531929 
2845713 

10i09£'415  122 

Towarzystwo  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  w  Kliniontowii!. 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  r. 

BILANS 

na  dz.  1  stycznia  1921  r. 
Stan  Czynny. 

Kasa  .... 
Papiery  %-we  i  akcje 
Pożyczki 
Lokaty  w  Bankach  . 
Nieruchomości  . 
Wydatki  zwrotne 

Stan  Bierny. 
Udziały  
Fundusze  T-wa:  zasobowy 
„  ,  specjalne 

Wkłady  
Niepodjęte  odsetki  od  wkładów 

Zysk  czysty      .  '. 

1920. 

Mk. 162848.31 
403449.70 

3433165.04 
308.518.45 
148731.79 

169.30 
Mk.  44^6882.59 

Mk.  290001.72 
40483.83 
10027.33 

,  3984198.76 120657.31 
11513.64 

Mk.  4455882.50 

Blltins  MtM 

Za  rok  1920. 

AKTyWA. 

Gotowizna  vj  Kasie 
Ruchomości     .       .       .  . 
Remanent  tow.  po  Cen.  Kup. 
Dłużnicy  
Na  państwowej  pożyczce 

PASy WA 

Udziały  Członków  . 
Kapitał  zapasowy  w  obrocie  . 
,  •  „  w  obligacjach 

Kapit  ił  rezerwowy  . 
Różnym  
Czysty  zysk      .       .       .  . 

Mk. 15556.14 
1045.99 

342786.97 
118S0.40 

8000.- 

M 579269.50a 

Mk. 
33982.8.S 6578.34 

8000. 
66053.9^ 

147205.64 '    Mk.  37&269.5( 
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Stan  Rachunków  Banku  Handlowego  w  Warszawie  z  dniem  30  września  1920  r. 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

STAjN  CZYNNy. 

Gotowizna: 
o)  w  kasie  .    .    .    M.  189.195.293,67 
b)  w  bankach  .    .     „  679.942.599,81 

M.  869.137.893,48 

c)  wylos.  papiery 
publ.  i  kupony     „  7.831.571,46 

d)  dewizy  i  kupo- 
ny zagraniczne    „  186.578)695,60 

Papiery  publiczne  własne: 
a)  papiery  skarbo- 

we polskie.   .   .  M.  42.114.243,81 
b)  inne  papiery.    .    „  13.452.295,95 
c)  funduszu  rezer- 

wowego .    •    .    „  19.758.589,46 

Pożyczki  na  zastaw  papierów  publiczn. 
Skup  weksli  
Dłużnicy  w  racliunkach  bieżącycl\  .  . 
(Pozatem  poręczenia;  M.  32.645.639,48) 
Rachunek  z  Oddziałan\i  Banku  .    .  . 
Nieruchomości  
Weksle  protestowane  i  moratoryjne  . 
Weksle  do  inkasa  
Inkaso  u  Korespondentów   
Wydatki  bieżące  
Rachunki  przechodnie  

Marki 

75.325.129 

95.877.520 
293.155.148 
956.149.117 

511.589.119 
11.416.718 
1.489,606 

245.526.867 
43.250.181 
42.765.065 
43.851.168 

fen. 

1.063.548.160  54 

3.383.943.805  67 

22 

96 96 

52 
34 

64 
79 

75 

63 
33 
99 

StAN  BIERNY. 

Kapitał  własny; 

a)  zakładowy  .    .  M.  54.000.000,— 
b)  fundusz  rezer- wowy.   .    ,    .  „  27.135.646,26 
c)  rezerwa  spe- 

cjalna   .    .    .  612.184,84 Wkłady: 

a)  rachunki  prze- kazowe .    .    .  M.  494.438.744,21 
b)  lokacje   ...»  132.670.676,21 
c)  rachunki  bieżące  „  1.687.604.836,51 

(Pozatem  poręczenia  M.  32  645.639,48 
Rachunki   w  Banku 

Państwa  .    .    .    .  M.  33.595.730,23 
Weksle  redyskonto- 

wane   80.213.517,62 

R-k  Kasy  Przez,  i  Pom. 
Urzędn.  Banku    .  M.  3.770.327,23 
z  tego  nabyto  pa- 

pierów za    .    .  „  2.054.794,22 
Rachunek  z  oddziałami  Banku    .    .  . 
Różni  za  inkaso   .  . 
Dywidendy    niepodniesione     .    .    .  . 
Procenty  i  prowizje   . 
Rachunki  przechodnie  

Marki  fen. 

81.747.831 

2.314.734.256 

113.809.247 

1.715.533 

419.122.749 
283.520.746 

3.164.405 
82.453.778 
83.675.257 

3.383.943.805 

10 

93 85 

01 

21 
85 
48 

08 

16 

67 

UWAGA:    Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotrogrodzie  z  d.  31  grudnia  1916  r,  oraz  z  bilansu 
Oddziału  w  Kijowie  z  d.  31  października  1919  r. 

Bilans  Spółki  Akc.  „Teatr  Nowoczesny"  w  Warszawie 
z  d.  13  sierpnia  1920  r. 

STAN  BIERNy STAN  CZYNNY 
Kasa 
.Nieruchomość 
Ruchomości  . 
Udziałowcy  i  akcjonarjusze 
Różne  . 

Mk.  21,374.33 

„  1,650,000.— 
250,002.— 191,017.18 
11,514.31 

„  2.123,907.82 

Kapitał  akcyjny 

„  rezerwowy 
Wierzyciele  ^. 

Akcepty 

Zysk 

Mk. 

702,000.— 

117,086.89 
180,523.11 
180,831.16 
943,466.66 

2,123,907.82 

WYDATKI 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  . 
Procenty 
Rezerwy 
Zysk 

Rachunek  Strat  i  Zysków 
DOCHODY 

Mk.      50,326.46  Wpływ  za  dzierżawę  teatru 
„       508,754.09  Różnica  kursu  .... 
„  16,954.22  Nadwyżka  wartości  majątku  skutkiem 
,  2,217.84  przeszacowania  .... 

943,466.86 

Mk. 

1,521,719.27 

55,500.— 
2,071  90 

1,464,147.37 

1,521.719.27 

Podział  zysku  • 

50/0  na  fundusz  rezerwowy  Mk.  47,173.74,  50/o  na  fundusz  amortyzacyjny  nieruchomości  Mk.  82,500. —  lOO/o  na 
amortyzację  ruchomości  i  urządzenia  Mk.  25,000. — ,  na  dywidendę  w  stosunku  20  Vo  Mk.  140,400. — ,  na  plebiscyt  górnośląski 
Mk.  100,000.—  dla  Zarządu  Mk.  150,000.—  ,  dla  Komisji  Rewizyjnej  Mk.  75,000.—,  na  podatki,  względnie  do  przelania  na  rok 
następny  Mk.  323,393.32. 

Bilans  na  liiioń  1  mm  1921  roku  ze  Sprawozdania  STOWIRIYSIElilA  Mmmm  MIM"  w  MlEdlOWiE. STAN  CZYNNY: 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Dłużnicy  za  towary 
Różni  (należność  T-wa) 

Razem 

Mk.    15.111  f.  47 
1.492  .  85 

„    268.036  ,  25 

1.319  19 

Mk.  285.959  f.  76 

STAN  BIERNY: Udziały 

Kapitał  zapasowy. 
Kapitał  rezerwowy 
Różni  (długi  T-wa) 
Czysty  zysk 

Razer 

Mk.    41.771  f.  19 

M     9.430  „  - 
30.756  „  03 

„    ,  45.987  „  36 
„     158.015  f.  18 

Mk.  285.959  f.  76 
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SPÓŁKA  AKCYJNA  PRZEMYSŁU  GÓRNICZEGO  „Ł  A  G I  S  Z  A'\ 
Bilans  na  31  grudnia  1919  r. 

Stan  Czynny. 

1.  Nadania  górnicze. 
2.  Projektowane  nadania  górn.: 

1)  węglowe 
2)  rudziane        .  .  ■■  . 

3.  Grunta  i  budyń'. i 4.  Maszyny,  utensylja  i  szyny 
5.  Bocznica  kolejowa  i  kolejka 
6.  Kasa      .       .       .  .  . 
7.  Dłużnicy        .       .  .  . 
8.  Materjały      .       .  .  . 

Winien. 

1.  Wydatki  na  pensje  i  robo 
ciznę  .... 

2.  Wydatki  na  koszta  handlo 
we  

3.  Wydatki  na  przewozy  . 
4.  Wydatki    na    leczenie  ro 

bofnikow  i  wypadki 
5.  Czynsze  i  podatki 
6.  Procenty       .       .  . 
7.  Materjały  i  siła  elektryczna 
8.  Różnica  kursu 

9.  Pozostałość  zysków  z  1918  r 
Zyski  za  1919  r.  . 

Po  216. Rb.  1 
k. Mk.  1 

f. 1672790j 
13 3613226 68 

295000 637200 

10000' 

21600 

144982' 

313162 21 
242778 60 524401 77 
182213; 40 393580 

94 

! 8772 71 
654576  66 

Z 128612 18 

1 

6295133 

J5_ 

Stan  bierny. 

Kapitał  Zakładowy 
Wieizyciele  . 
Sumy  przechodnie Depozyty 

Zyski  za  1918  t.^^ 

Zyski  za  1919  r. 

Po 
216. 

Rb. 
k 

Mk. 
f. 

4860000 
— 

713200  27 

— — 381934 

97 

113718 04 
194172 

33 

32107 54 226279 

87 

__6295133 

15 

Nil 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1919  r. 

Marki 

f. 

Marki 

f. 

Ma. 
1.  Z    przeniesienia  pozostało 
zysków  z  1918  r.  . 

2.  Dochód  z  eksploatacji  ko- 
palni   

3.  Dochód   z  koncesji  węglo- 
wej ..... 

Marki f. Marki 

f. 

3059007 

155764 

78194 

33 

55 
75 

5405646 

5016 

68 

60 

194172 

5410563 

33 

28 
94867 

672836 
35251 

1279962 
2671 

42 

07 24 
46 
92 5378555 74 

194172 
32107 33 

54 
226279 87 

5604835 61 5604835 

61 

Zyski  bez  amortyzacii  i  procentów  od  kapitału. 

W0  Spółdzielcze  „KUTN  O  WIANKA' 
Bilans  Majątkowy  w  dniu  31  Grudnia  1919  r. 

Aktywa. 

Kasa 
Pozostałość  w  gotowiźnie  . 
Bank  Handlowy  w  Warszawie 

Oddział  w  Kutnie. 
Rachunek  bieżący 

Papiery  procentowe: 
2  akcje    Warszaw.    T-wa  Akc. 

.Bławat"  .       .       .       .  . 
5%  Pożyczka  Państwowa  . 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 

w  W-wie  .       .       .       .  . 
Pocztowe  }\onfo  Czekowe 
Ruchomości: 

Inwentarz  żywy  . 
„  martwy 
Nieruchomości: 

Wartość  Nieruchomości  Nr.  37 
Nr.  286 

Towary: 
Towary  Bławatne 
„  Galanteryjne 
„       Składu  Opalowego 
Dłużnicy: 

Dłużnicy  T-wa     .  . 
Weksle  . 

'  3  sztuki  na  H^mę 
Sumy  przechodnie: 

Dług  należny  Tow. 

Marki f. Marki 

121741 

f

.

 

 

j
 

47 

500 

432 11000 11432 

100 

50 

« 366 
2022 22 7o 

67984 
42011 

86 
89 109996 75 

154618 
55999 
30740 

27 

55 

241357 82 

54930 78 

864 

5877 05 

549189 

Pasywa. 

Kapitał  Udziałowy: 
Członków  T-wa  . 
Kapitał  Zapasowy 
„  Rezerwowy 
„        Amortyzac.  Nieruchom Wier2.yciele: 

Pożyczki  hipoteczne  z  nieode 
branymi  procentami 

Dostawcy  na  r-ku  otwartym 
Pożyczki    bez  zabezpieczeni! 

i  kaucje  .... Akcepty: 

Dostawcy  na  r-ku  akceptów 
Pożyczki     na  zabezpieczeni 
wekslowe  .       .  . 

Podatki  Skarbowe: 
Dochodowy  skarbowy 
Osobisty  od  pracowników  . 
Od  czystych  zysków  . 

Sumy  Przechodnie: 
Dług  należny  Vd  T-wa 
Czysty  zysk 

Marki f. Marki 

f. 

• 

212025 
15529 

17519 
19867 

83 
45 

32 
53 

32148 
84646 

36 

45 

30421 
42 147216 23 

1075 29 

20952 22027 

29 
460  82 1890  50 

.    7827  70 

10179 02 

7660 97163 86 
79 

5491891  32 
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Towarzystwo  Akcyjne  Fabryki  Cukru  „CZĘSTO CICE"  w  Warszawie. 
BILANS  na  dzień  30  czerwca  1920  r. 

STAN  czyNNy: 
>Iieruchomości 
Ruchomości  .... 

[■^aterjały  i  zapasy  cukru 
|;3otowizna  i  kupony 
[Papiery  wartościowe 
Depozyty  .... 
'Dłużnicy  .       .       .  . 
Należności  za  poczynione  szkody  wsku 
tek  działań  wojennych 

Rekwizycje  .... 

Mk.  25,622,386.53 
,  1,260,762.80 
,  7,032,183.42 

350,888.57 
,  1,025,001.91 

183,438.— ,  7,735,895.18 

50,000.  H» 
„  108,519.87 
,  43,368,876.34 

STAN  BIERNY: 
Kapitał  akcyjny 

,  zapasowy 
B  amortyzacyjny 

Depozyty  . 
Wierzyciele 
Tantjemy  . 
Gratyf.kacje 
Zvsk  za  1919/20  r.  . 

Mk. 24,000,000. 
609,826.47 

4,886,062.49 

183,438.— 
11,725,537.90 

203,801.15 
160,210.33 

1,600,000.— 
43,368,875.34 

WINIEN 

Wypłacone  procenty  
Należności  wątpliwe  za  poczynione  straty, 
wskutek  działań  wojennych 

Amortyzacje  .  . 
■Podatki  skarbowe 
Tantjemy  i  gratyfikacje 
.Na  cele  społeczne 
Przeniesiono  na  1920/21 
Saldo  .... 

Rachunek  Zysków  i  Strat  1919/2 

l^k.  120,688.86 

MA 

277,810.03 
1,769,039.12 

450,000.— 364,011.48 

50,000.— 
24,000.— 1,600,000.— 

4,655,549.49 

Zysk  z  kampanji  1919/20  r.  .  .  . 
Zysk  za  dywid.  od  aicji   T-wa  Orthwein, 

Karasiński  i  S-ka  
Dochód  z  folwarku  fabrycznego. 
Różnica  za  przeszacowanie  materjalów  . 
Rezerwa  za  straty  wyrządzone  przez  arTr.jc 

woju;ące    .       .       .    "  . 

Mk.  2,313,324.32 

600,— 

614,785.37 

,050,000.— 

Ogólne  Zgromadzenie  Akcjonarjuszów'  postanowiło  wypłacić  tytułem  dyw/idendy  za  1919,20  rok  po  mk.  2G0. — 
(dwieście)  na  każdą  z  8000  sztuk  akcji  z  potrąceniem  wypłaconej  już  zaliczki  na  tę  dywidendę  po  mk.  50. —  na  jedną  akcję. 
Wypłatę  dywidendy  uskutecznia  Zarząd  Towarzystwa  w  Warsrzawie,  Królewska  35,  w  godzinach  od  12  do  2  ej. 

Spółka  Akcyjna  Drzewnego  Przemysły  i  Handlu. 

BILANS  na  dzień  30  czerwca  1920  r. 

STAN  czyNNy. 
Gotowizna 
Papiery  wartościowe 
Nieruchomości  i  lasy 
Ruchomości 
Inwentarz  żywy 
Dłużnicy 
Materjały  drzewne  . 
Materjały  techniczne  i  aprowizacja 
Koszty  organizacyjne 

STAN  BlERNy. 
Mk. 5,464,535.64 

1,056,339.— 29,714,227.17 
13,826,544.50 

5,262,149.— 6,182,802.18 
18,386,613.25 
3,211,095.40 

313,985.— 83,418,291.14 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy 
Wierzyciele  . 

Zysk  . 

Nk.  44,439,710.— 

„  1,929.075.— „  29,241,187.26 
„     7,808,318  88 

WINIEN. 
Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Koszty  organiz. 
Koszty  handlowe 
Procenty 
Zysk  do  podziału 

Mk. 731,762.65 
2,899,626.59 
1,047,326.60 
7,806,318.88 

12,397,034.72 

Zysk  brutto  za  1^19  1920 
MA. 

„  83,418,291.14 

Mk.  12,397,034.72 

„  12,397,034.72 

Kapitał  amortyzacyjny 
Kapitał  zapasowy 
Podatki  .        .  .  .  ^ 
Wynagrodzenie  Komisji  Rewizyjnej ' Wynagrodzenie  Członków  Zarządu,  tantje 
ma  Dyrekcji,  Kierowników  eksploatacj 
i  gratyfikacja  urządn. 

Dywidenda  dla  Akcjonarjuszów 
Na  plebiscyt  Górnego  Śląska 
Na  cele  społeczne  według  uznania  Zarżą 
du  i  na  kooperaiyw.  dla  urzędn 

Zrzeszenie  Właścicieli  Lasów 
Centralnemu  Tow.  Roln. 

Podziai  Zysków. 
Mk.  2,144,029.49  Zysk  do  podziału 

3'j0,415.94  s 
704,615.27  \ 

25,000.  - 

,  1,725,512.04 
,    2,250,000.—  -  « 

200,000.— 

300,000.— 
45,000.—  ^' 

»  ™„?3,746J4 ^  7.808.318.88 

ivy<.  7,808,3i8.88 

V 

x_„  ^  

Mk:   ̂   ̂-^^ 
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STOWARZYSZENIE  ROLNICZE  RYPIŃSKIE. 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Rachunek    ruchomości    odpisano    10'^  na 
amortyzację   Mk.  8010.93 

Rachunek  kosztów  handlowych  wydatkowano  ,  65227.25 
Zysk   „  235153.04 

Aktywa 
Kasa  ...... 
R-k  przekazowy  w  kasie  pow. 
Udział  w  Płockim  Wz.  Kredycie 
4  akcje  Banku  Tow.  Spóldz. 
Dłużnicy  .... 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Pożyczka  m.  Rypina 
Udziały  Kooperacji  Rolnej 
R-k  P.  K.  O.  . 

U  r-ku  towarów  zysk  brutto  . 
U  r-ku  Cuscuty  za  czyszczenie  nasion. 
U  r-ku  procentów  rdenica 

Mk.  308391.22 

Bilans  za  rok  1919. 

Mk.  220172.51 
216.11 

1080.— 
2160.— 

„  132418.29 72098.42 

„  156308.50 

1000.— 10000.— 

100.— 

Mk.  5P5553.83 

a  s  y  w  a 
Kapitał  udziałowy 

„  zapasowy 
Wierzyciele  .... 
Akcepty  
Należne  procenty  od  akceptów 
Nieodebrane  zyski  . 
Zysk  

Mk.  289859.44 

178.- 

18353.78 

Tik.  308391.22 

Mk.  149000.- 60499.86 

,  133770.55 

2160.- 

970.38 

14000.- .  235153.04 

Mk.  595553.83 

ciąg  ze  sprawozdania  Tow.  Akc.  fabryki  cukru  i  rafinerji  „Łyszkowice". 
Za  rok  operacyjny  1919  —1920  r.  zatwierdzonego  przez   Ogólne  Zebranie  Akcjonarjuszów  w  dniu  30  października  1920 

Kapitał  akcyjny  zakładowy  .... 
„        amortyzacyjny,     .  .  .  ... 
„        zapasowy  .  ..... 

Czysty  zysk  7.a  1919-1920  wyniósł 
Dywidendę  wyznaczono  po  Mk.  43  na  akcyQ 

na  rok  następny  f  rzeniesiono  Mk.  44158.S4. 

R.    800,000.—      Mk.  1728000.— 
,    609,548.54       ,  1316611.11 239172  09 

Mk.  290961.84 

BILANS 

STAN  CZyNNY 

R-k  Kapitału  Zakładowego 
,    Kapitału  B. 
,  Depozytów 
„    Papierów  publicznych 
,    Kasy  ... 
„  Magazynu 
„    Cukru  i  melasy 
„  Różnych 
„    Inwentarza  i  sprzężaju 
„    Odszkodowań  wojennych 

Mk.  1,355,474.61 
409,662.43 
232,864.80 
738,586.96 
39,188.23 

478,943.62 
„  1,138,159.66 
,  1,594,779.95 

477,236.49 
„  497,752.71 
,  6,962,649.46 

STAN  BIERNy 
R-k  Kapitału  Akcyjnego 

Amortyzacyjnego 

Zapasowego  . 
Depozytów 
Różnych  . Dywidendy 

Zysków  i  Strat 

Mk.  1,728,000.- 

„  1,316,611.1 239,172.0? 

232,864.81 
„  3,225,107.3: 

176,735.21 

44,138  9. 

6,962,649.4 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowe).  Miodowa  20.  M  13234,  15.  III.,  5000. 



Nr.  12. Warszawa)  dnia  31  marca  1921  r. Rok  III. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  10  mk.  (z  przesyłką  pocztową  12  mk.).  Prenumerata  kwartalna  100  mk.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  50  mk.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszeniiU  które  na  mocy 

przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakqi,  Leszno  5,  tel.  red.      512-64,  tel.  admin.  M  512-71. 

\iiit'   iFirrrnir-.  ririTiiirraTiT'    imTFuI  r— ii"-~rrTniiirr-"    r""  '  '   n  ■■■  mSiriT,m,  MiM.iiiiTiigrrF77.7FTi7iiiia 

TREŚĆ:  Podatek  spadkowy  i  od  darowizn:  139.  Okólnik  w  przedmiocie  wstecznego  działania  „Przepisów  o  opodatkowaniu 

spadków  i  darowizn"  z  d.  2/VI  1920  r. 
nonopol  tytoniowy:  140.  Okólnik  w  sprawie  uprawV  tytoniu  w  1921  r. 

Przepisy  celne:  191.  Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  w  przedmiocie  przedłużenia  ter- 
minu ważnościyozp.  z  d.  26  listopada  1920  r.  112.  Okólnik  w  sprawie  pozwoleń  na  wywóz,  przywóz 

i  przewóz  przedmiotdiM/  monopolu  państwowego.  143.  Okólnik  w  sprawie  sposobu  komunikowania  się  Urzę- 
dów Celnych  z  poselstwami  i  delegacjami  państw  zagranicznych.  144.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu 

w  sprawie  uruchomienia  Urzędu  celnego  na  st.  gran.  Turmont. 

Przepisy  rachunkowe  I  kasowe:  145,  Sprostowanie  komunikatu  Centralnej  Kasy  Państwowej  w  sprawie  rachunku 
czekowego.    146.  Sprostowanie  Rozp.  w  przedmiocie  zmiany  §  51  Insfr.  dla  kas  skarbowych. 

Sprawy  walutowe:  147.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  d.  10/111  1921  r. 

Potyczki  premJOWB:  148.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wykazu  wygranych  numerów  dbligacyj  Ą% 
Państw.  Poź.  Premjowej. 

r  Prawo  UbezplECZenlOWet  149.  Okólnik  Nr.  4  w  sprawie  nabywania  i  szacowania  nieruchomości.  ISO.  Okólnik  Nr.  5 
w  sprawie  publikacji  zamknięć  rachunkowych.  151.  Okólnik  w  sprawie  składania  sprawozdań  rocznych 
przez  Polskie  Żakłady  Ubezpieczeniowe. 

Sprawy  spółdzielcze:  15Z.  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  i  Ministra  b.  dzielnicy  pruskiej  w  porozumie- 
niu z  Ministrem  Skarbu  z  d.  10/III  1921  r.  w  przedmiocie  rejestru  spółdzielni. 

Przepisy  o  rejestrze  .handlowym:  153.  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  w  porozumieniu  z  Ministrem 
Przemysłu  i  Handlu  z  d.  II/III  1921  r.  o  opłatach  w  postępowaniu  rejestrowem. 

Podateh  spadkowy  i  od 

darowizn. 

139. 

OKÓLNIK  ^ 

Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  16  marca  1921  r.  L.  285/21 
S.  IV  w  przedmiocie  wstecznego  działania  „Przepisów 

o  opodatkowaniu  spadków  i  darowizn"  z  dn.  2  czerw* 
ca  1920  r.  Dz,  Ust.,  poz.  300. 

Oo  Izb  Skarbowych  oraz  do  Urzędów  Skarbowych 
Podatków  Bezpośrednich  i  Opłat  Skarbowych. 

„Przepisy  o  opodatkowaniu  spadków  i  daro* 

wizn"*)  z  d  2.  czerwca  1920  r.  Dz.  U.  Nr.  49,  poz.  300 
mają  w  granicach,  określonych  w  części  drugiej 
art.  42  tych  Przepisów  (w  §  102  rozporządzenia  z  dnia 

22  lipca  1920  r.*  (Dz.  U.  Nr.  78,  poz.  524)  wsteczną 
moc  obowiązującą  także  wówczas,  gdy  przed  ogło* 
szeniem  Przep.  o  op.  sp.  nastąpiło  już:  bądź  przepi* 
sanie  w  księdze  hipotecznej  prawa  własności  co  do 
pozostałych  w  spadku  rzeczy  nieruchomych  lub  wic* 
rzytelności,  bądź  pobranie  przez  notarjusza  jakiejś 
kwoty,  tytułem  podatku  spadkowego  (opłaty  spad* kowej). 

Jeżeli  tylko  w  wypadkach  takich  spadkodawca 
zmarł  w  czasie  od  dnia  1  stycznia  1916  r.,  a  władza 
skarbowa  do  dnia  21  czerwca  1920  r.  włącznie,  nie 
wydała  ani  nakazu  płatniczego  ani  doręczonego  po# 
datnikowi  zaświadczenia,  że  podatek  (opłata)  się  ni* 
należy,  to  mają  zastosowanie  Przep.  o  op.  sp. 

Warszawa,  d.  16  marca  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

*)  pz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  32—33  z  d.  15/IX  192G  r., 
p»z.  475. 

•)s  Dz.  Urzęd.  Mio.  Skarbu  Nr.  27  z  d.  31/VU POK.  402. 
1920  r.. 
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Monopol  Tytoniowy. 

140. 

OKÓLNIK  L.  594/Pr./21/G.  D.  M.  T. 

Do  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie,  wszystkich  Małos 
polskich  Dyrekcji  Okręgów  Skarbowych,  wszystkich 
izb  Skarbowych  Generalnej  Delegatury  Rządu  we 
Lwowie,  wszystkich  Województw  Departamentu 
Skarbowości  dla  Ziem  Przyfrontowych  i  Przyetapos 

wych  w  Warszawie, 

Urzędów  Wykupna  liści  tytoniowych  w  Borszczowie, 
Inspektoratów  uprawy  tytoniu  w  Warszawie  i  Za? 
blotowie,  Rządowych  Fabryk  wyrobów  tytoniowych 
w  Krakowie,  w  Wiiinikach,  Jagielnicy  i  Monasterzy? 
skach,  Urzędów  Sprzedaży  Ayyrobów  tytoniowych 
w  Wadowicach,  Nowym  Sączu,  Rzeszowie,  Prze* 
myslu,  Stanisławowie,  Kołomyj  i,  Lublinie,  Radomiu, 
Kielcach  i  Piotrkowie,  Izby  Kontroli  Państwa  w  Wars 

szawie,  Kielcach  i  we  Lwowie. 

Dla  unormowania  uprawy  tytoniu  w  roku  1921 
zarządza  się,  co  następuje: 

Tytoń  uprawiać  można: 

1)  plantatorom  tytoniu  dla  celów  przemyslo' 

wych;  '  . 
2)  rolnikom  dla  własnego  użytku,  wyjątkowo  ze 

względu  na  niedostateczne  jeszcze  zaopatrzenie  lud= 
ności  w  w>Toby  tytuniowe. 

I.   Plantacje  przemysłowe. 

Plantacje  te  będą  dozwolone  zasadniczo  tylko 
w  t.  zw.  rejonach  uprawy  tytoniu. 

Rejony  te  są  następujące: 
a)  w  okręgu  Inspektoratu  Uprawy  tytoniu 

w  .  Warszawie.  . 

l=szy  rejon  uprawy  obejmuje:  powiaty  polityczne 
Ciechanów,  Gostynin,  Kalisz,  Kolno,  Kolo,  Ko= 
nin,  Kutno,  Lipno,  Łęczyca,  Łomża,  Łowicz, 
Maków,  Mława,  Nieszawa,  Ostrołęka,  Płock, 
Płońsk,  Przasnysz,  Pułtusk,  Rypin,  Sieradz, 
Sierpiec,  Słupca,  Szczucz^yn,  Turek  i  Włocła= 
wek. 

2=gi  rejon;  powiaty  polityczne:  Grójec,  Iłża,  Jędrzc= 
jów,  Kielce,  Końskie,  Kozienice,  Miechów,  01= 
kusz,  Opatów,  Pińczów,  Puławy,  Radom,  Stop= 
nica,  Sandomierz; 

3=ci  rejon  uprawy  obejmuje  obszary,  położone  na 
wschód  od  linji,  biegnącej  wzdłuż  zachodnich 
gra.nic  powiatów  Radzyńskiego,  Łukowskiego, 
Siedleckiego  i  Sokołowskiego,  a  dalej  wzdłuż 
zachodniej  granicy  obwodu  Białostbckiego, 
Bielsk,  Białystok,  Sokółka,  aż  do  granic  rejonu 
pierwszego;  • 

b)  w  Okręgu  Inspektoratu  apra>^^'  tytoniu  w  Za' 
błoto  wic: 

4-ty  rejon  uprawy  obejmuje  powiaty:  Borszczów, 
Buczacz,  Czortków,  Horodenka,  Husiatyn,  Ko= 
łomyja.  Kosów,    Podhajce,   Rohatyn,  Skałat, 
Śniatyn,  Stanisławów,  Tłumacz  i  Trembowla. 

•j 

5=ty  rejon  uprawy  obejmuje  ziemię  Sokalską  i  po= 
ludniową  część  okręgu  Izby  Skarbowej  w  Lub= 
linie.     Granice  tego  rejonu  zostaną  dopiero 

później  dokładniej  wyznaczone,  stosownie  do 
wniosków,  które  przedłożyć  ma  Inspektorat 
uprawy  tytoniu  w  Zablotowie,  na  podstawie 
wykazów  plantacji  tytoniowych  z  ubiegłego 
roku. 

Plantatorom  tytoniu  w  t^^ch  rejonach  uprawy 
udzielają  Inspektoraty  uprawy  tytoniu,  jaknajdalej 
idącej  pomocy  i  służyć  im  będą  teoretycznymi  i  prak= 
tycznymi  wskazówkami,  a  w  miarę  zapasu  udzielą  im 
nadto  bezpłatnie  nasienia  tytoniowego,  odpowiednie= 
go  klimatowi  naszego  kraju. 

Na  obszarze  uprawy  tytoniu  wschodnio=małopoL 
skim  (rejon  4)  obowiązywać  będą  dotychczasowe 
przepisy  (poaustr.),  ze  zmianami,  które  ze  względu 
na  obecne  stosunki  stały  się  koniecznemi  i  były  już 
wprowadzone  w  roku  ubiegłym  (np.  zmniejszone 
i  uproszczone  Komisje  kupna  tytoniu,  uproszczone 

druki  i  t.'d.): 
W  pozostałych  zaś  rejonacli  uprawy  tytoniu  obo= 

wiązywać  będą, następujące  przepisy: 

a)  Osoby  zamierzające  uprawiać  tytoń  dla  celów 
przemysłowych  winny  wprzód  postarać  się  u  właści- 

wego terytorjalnie  Inspektoratu  Uprawy  Tytoniu 
o  upoważnienie  do  tej  uprawy,  a  zatem  w  rejonach 

1,  2  i  3,  u  Inspektoratu  Uprawy  Tytoniu  w  Warsza= 

wie^a  w  rejonach  4  i  5  u  ̂ spektoratu  Uprawy  Tyto= 
niu  w  Zabłotowiej.  Upoważnienia  takie  wydawane 

będą  bez  żadnych"formalności  i  bezpłatnie,  jedn 
tylko  na  ohszar  określony  w  ust.  b); 

b)  Obszar  przeznaczony  pod  uprawę  tytoniu  nic 
może  być  mniejszy,  jak  500  m.  kwadratowych; 

c)  plantator  tyt.  winien  zastosować  się  do  wska 
zówek  1  zarządzeń,  udzielonych  mu  przez  Inspekt 
rat  Uprawy  Tytoniu  co  do  sposobu  prowadzenia 
plantacji  (zrywania    liści   tytoniowych,  obrywam 
kwiatów,  chodowania  nasienników,  odstępów  pomię 
dzy  rzędami  roślin  i  t.  p.)  i  pozwolić  Inspektoratowi 
na  wybór  nasienników  na  ich  plantacjach,  a  to  naj 
wyżej  do  dziesięciu  rośljn  na  każde  100  metrów  kwa 
dratowych. 

d)  O  udzielenie  nasienia  tytoniowego  winni  plan 
tatorowie  zgłaszać  się  bezzwłocznie  w  Inspektoracie 
Uprawy  tytoniu.   Jeżeli  plantator  otrzymał  z  Inspek 
toratu  uprawy  tytoniu   dostateczną   ilość  nasienia 
nie  może  bez  osobnego  pozwolenia  Inspektoratu  upr 
tyt.  wysiewać  na  tym  samym  obszarze  innego  na 
sienią,  (Celem  tego  postanowienia  jest  zapobieżenie 
dalszemu  bezplanowemu  krzyżowaniu  odmian  rośl 
tytoniowych  i  dalszej  ich  i  tak  już  w  Polsce  posunię 
tej  degeneracji). 

e)  Wyprodukowane  liście  obowiązani  będą  plan 
tatorowie  w  całości  odsprzedać  ustanowionym  do  te 
go  przez  Inspektoraty  uprawy  organom(  komisjom 
rządowym  fabrykom),  wolno  im  jednak  na  obszarz 
b.  zaboru  ros.  odsprzedawać  je  za  zgłoszeniem  w  o 
nośnym  Urzędzie  Skarbowym  Akcyz  i  Monopoló 
Państwowych  koncesjonowanej  krajowej  prywatne 
fabryce    tytoniu.    Zgłoszenia    takie    obowiązane  s 
wspomniane  Urzęda  przesyłać  dla  ewidencji  odnoś 
nym  Inspektoratom  Uprawy  Tytoniu.    Nie  woln 
plantatorom  bezwarunkowo  wywozić  liści  tytonio 
wych  zagranicę,  ani  też  odsprzedawać  ich  osobo 
postronnym  (kupcom  tytoniowym,  pośrednikom). 

W  razie  stwierdzenia  przekroczenia  tego  przepi 

su  sprzedaw-ane  liście  tytoniowe  ulegną  konfiskaci 
a  plantator  tytoniu  będzie  obowiązanym  stosowni 
do  zobowiązania,  które  przyjmuje  na  siebie  korzy 
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stając  z  udzielonego  pozwolenia  na  uprawę,  do  zlos 
żenią  Skarbowi  Państwa  kwoty  uzyskanej  ze  sprze* 
dąży,  w  rażie  zaś  niemożliwości  stwierdzenia  ceny 

sprzedażnej,  kwot\',  odpowiadającej  cenie  najdrożs 
szych  wyrobów  tytoniowych  rządowych  tej  samej 
ilości  względnie  wagi,  nadto  wykluczonym  on  zostaa  , 
nie  od  prawa  uzyskania  w  przyszłości  pozwolenia  na 
uprawę  tytoniu.  Przekroczenie  powyższego  przepisu 
pociągnie  niezależnie  od  powyższych  wymienionych 
następstw  kary,  przewidziane  w  b.  austr.  ust.  karno 
skarbowej,  względnie  w  b.  ros.  ustawie  o  akcyzie  ty* 
toniu.  Kary  te  będą  bezwzględnie  i  ściśle  stosowane. 

Plantatorzy,  ictórzy  uprawiają  tytoń  w  myśl 
wskazówek  Inspektoratu  uprawy  tytoniu  i  dostarczą 
Rządowym  Fabrykom  tyt.  liście  odpowiedniej  ja* 
kości  i  w  należyty  sposób  sortowane  i  składane, 
otrzymają  odpowiednie  premje. 

Ceny  liści  tytoniowych  zostaną  ustalone  dopie* 
ro^ później,  wysokość  tych  cen  będzie  w  każdym  ras 
zie  taka,  że  zachęci  plantatorów  do  dalszej  uprawy 
tytoniu. 

Na  obszarach  poza  wyżej  wymienionymi  rejonas 
mi  uprawy  tytoniu,  osoby  zamierzające  uprawiać  ty* 

toń,  będą  mogły  otrzymać  wyjątkowo  pozwolenie- na 
uprawę  tytoniu  od  właściwego  Inspektoratu  Uprawy 
Tytoniu.  W  wypadkach  tych  obszar  przeznaczony 
pod  uprawę  tytoniu  nie  będzie  być  mógł  mniejszy, 
jak  1  hektar,  zresztą  zaś  będą  miały  zastosowanie 
przepisy,  obowiązujące  plantatorów  w  ustanowionych 
rejonach  uprawy.  W  wypadkach  tych  na  uprawę  ty# 
toniu  na  obszarze  poniżej  1  ha.  bezwarunkowo  po* 
Zwolenia  nie  będą  wydawane. 

Udzielanie  wyjątkowych  pozwoleń  na  uprawę 
tytoniu  na  obszarach  pozarejonowych  ma  na  celu 
stwierdzenie,  czy  nie  byłoby  wskazanem  dozwolić 
uprawy  tytoniu  i  w  miejscowościach,  nieobjętych  już 
rejonami. 

Wszystkie  powyższe  zarządzenia  nie  dotyczą 
plantacji  tytoniu,  prowadzonych  dla  celów  nauko* 
wycli,  doświadczalnych  przez  Instytucje  publiczne 
(zakłady  naukowe,  rolnicze  i  t.  p.).  Odnośne  insty* 
tucje  winny  jednak  przed  założeniem  takich  planta* 
f  ji  uzyskać  pozwolenie  (licencję)  Ministerstwa  Skar* 
bu  (Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego), 
a  to  przez  Ministerstwo  Rolnictwa. 

II.    Uprawa  tytoniu  przez  rolników  dla  własnego 
użytku. 

Rolnicy  mogą  uprawiać  tytoń  dla  własnego  użyt* 
ku  na  całym  obszarze  Państwa,  z  wyjątkiem  obszaru 
uprawy  tytoniu  w  Małopolsce  wschodniej,  oznaczo* 
nego  w  b.  austr.  przepisu  dla  plantatorów  tytoniu, 
i  obszarów,  przyległych  temu  obszarowi,  a  zatem 
wogólc  z  wyjątkiem  obszarów,  położonych  w  Okrę= 
gach  Skarbowych  Tarnopol,  Czortków,  Kołomyja, 
Stanisławów,  Brzeżany. 

Dla  własnego  użytku  uprawiać  można  tylko  ty= 
toń  tym  rolnikom,  którzy  uzyskają  na  rok  bieżący  po= 
Zwolenie  na  uprawę  od  miejscowych  zarządów  gmin= 
nych.  Jeden  rolnik  może  otrzymać  na  całym  obsza= 
rze  Państwa  tylko  jedno  pozwolenie. 

Pozwolenie  na  uprawę  tytoniu  może  być  wydane 
tylko  za  uiszczeniem  opłaty,  której  wysokość  zależy 
od  rozmiaru  gruntu,  oddanego  pod  uprawę  tytoniu. 

Obszar,  przeznaczony  pod  uprawę  nie  może  prze= 
raczać  dziesięciu  (10)  metrów  kwadratowych,  za 

obszar  tego  rozmiaru  należy  uiścić  opłatę  w  kwocie 
trzystu  (300)  marek.  Opłata  ta  musi  być  uiszczoną, 
conajmniej  w  wyruiarze,  przypadającym  od  5=ciu  (pię= 
ciu))  metrów  kwadratowych,  t,  j.  w  kwocie  150  (sto 

pięćdziesiąt)  niarek,  za  każdy  dalszy  metr  kwadratom 
wy,  uprawianego  obszaru  uiścić  należy  opłatę  po  30 

(trzydzieści)  marek,  (np.  od  sześciu  metrów  kwadra^ 
towych  wyniesie  opłata  150  mk.  od  5=ciu  metrów  kw. 
trzydzieści  marek,  od  1  metra  kwadratowego  =  180 marek). 

Na  obszarze,  przekraczającym  dziesięć  metrów 
kwadratowych  uprawa  tytoniu  dla  własnego  użytku 
stanowczo  nie  będzie  dozwoloną. 

O  wydanie  pozwolenia  na  uprawę  tytoniu  dla 

własnego  użytku  winni  rolnicy  zgłaszać  się  do  mie3= 
scowych  Zarządów  gminnych,  którypn  wolno  wydać 
pisemne  pozwolenie  bezwarunkowo  dopiero  po 
uiszczeniu  całej  przypadającej  opłaty.  O  ileby  dany 

Zarząd  gminy  nie  podjął  się  tego  obowiążku,  sadze= 
nie  tytoniu  dla  własnego  użytku  nie  będzie  w  tej  gmi= 
nie  pozwolone,  wobec  niemożności  utrzymywania 

w'  każdej  gminie  personelu,  wykonującego  kontrolę.' 
Zarządy  gminne  sporządzić  mają  wykaz  udzie* 

lonych  pozwoleń  na  uprawę  tytoniu  i  pobranych 
opłat  w  odnośnej  gminie  i  wykaz  ten  przesłać  w  ter* 
minie  do  15  maja  b.  r.  właściwym  Urzędom  Skarbo* 
wym  Akcyz  i  Monopolów  Państwowych,  względnie 
Dyrekcjom  Okręgów  Skarbowych,  a  te  odeszlą  wy* 
kazy  właściwym  Inspektoratom  Uprawy  tytoniu. 
Inspektoraty  zaś  przedłożą  je  do  końca  czerwca  b.  r. 
Generalnęj  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego,  poda= 
jąc  łączną  sumę  pobranych  opłat. 

Ściągnięte  opłaty  obowiązane  są  gminy  odesłać 
również  w  terminie  do  15  maja  b.  r.  do  właściwych 
terytorjalnie  Urzędów  podatkowych,  względnie  Kas 
Skarbowych  na  rachunek  Generalnej  Dyrekcji  Mo* 
nopolu  Tytoniowego. 

Do  przyjmowania  zgłoszeń  rolników  uprawnione 
są  Zarządy  gminne  w  całym  Państwie,  z  wyjątkiem 
Zarządów  gmin,  położonych  na  obszarze,  wykluczo* 
nym  od  uprawy  tytoniu  dla  własnego  użytku 
fll  ustęp  i).  Wykluczone  są  tylko  Zarządy  gn\inne, 
które  będąc  uprawnione  db  przyjmowania  zgłoszeń 
w  ubiegłym  roku  (Małopolska),  położone  w  nich  za* 

^ufanie  zawiodły,  lub  nałożonych  na  nie  obowiązków 
ściśle  nie  wypełniły.  Władze  Skarbowe  I  Instancji 
mają  bezzwłocznie  zawiadomić  odnośne  Zarządy 
gminne  o  wykluczeniu  ich  od  prawa  przyjmowania 
zgłoszeń  na  rok  bieżący  z  powyższych  powodów 
i  dokładnie  przyterrt  zaznaczyć,  że  w  gminach  tych 
uprawą  tytoniu  do  własnego  użytku  wogóle  nie  bę* 
dzie  dozwoloną. 

Zarządy  gminne  mogą  przyjmować  zgłoszenia 
do  uprawy  tytoniu  dla  własnego  użytku  tylko  od 
tych  rolników,  którzy  w  roku  ubiegłym  tytoniu  nie 
uprawiali,  albo  też  uprawiali  i  przypadającą  opłatę 
uiścili,  ci  zaś  rolnicy,  którzy  w  ubiegłym  roku  upr%* 
wiali  tytoń  bez  pozwolenia,  albo  przypadającej  opła* 
ty  licencyjnej  nie  uiścili,  albo  też  przy  uprawie  ̂ ty* 
toniu  dopuścili  się  przekroczeń  lub  nadużyć,  w  szcze* 
gólności  uprawiony  tytoń  nielegalnie  sprzedali,  wy* 
kluczeni  są  bezwarunkowo  od  uprawy  tytoniu  w  ro* 
ko  bieżącym  i  tym  rolnikom  nie  wolno  bezwarunko* 
wo  wydawać  pozwoleń  na  prowadzenie  uprawy  ty* 
toniu  w  tym  roku. 

Obowiązkiem  Zarządów  gmin,  w  których  tytoń 
ula  własnego  użytku  może  być  uprawiany,  będzie 
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pilnie  czuwać  nad  tern,  iiby  żaden  rolnik,  uprawia? 
jący  tytoń  nie  uchylał  się  od  zgłoszenia  uprawy,  lub 
od  uiszczenia  opłaty. 

O  uprawie  tytoniu  bez  pozwolenia,-  lub  na  obsza< 
rzc  większym  od  obszaru  dozwolonego,  o  bezpraw* 
nej  sprzedaży  tytoniu,  uprawianego  dla  własnego 
użytku,  winny  Zarządy  gminne  bezzwłocznie  dono? 
sić  właściwej  Władzy  Skarbowej  I  Instancji  (Urzę* 
dom  Skarbowym  Akcyz  i  Monopolów  Państwowych, 
Dyrekcjom  Okręgów  Skarbowych). 

Za  czynności,  związane  z  uprawą  tytoniu,  otrzy* 

•mują  Zarządy  gminne  25%,  t.  j.  /i  część  kwoty  po* 
branych  przez  nie  tytułem  opat  od  uprawy  tytoniu 
dla  własnego  użytku  w  odnośnej  gminie.  Ten  na* 
leżny  im  udział  potrącają  Zarządy  gminne  z  kwot, 
odwożonych  tytułem  opłaty  do  kas  rządowych. 

Reszta,  t.  j.  75%  tych  kwot,  przypada  na  ra? 
chunek  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego. 

O  odwózce  opłat  od  uprawy  tytoniu  do  kas  skar* 
bowych,  winny  Zarządy  gminne  zawiadamiać  bez* 
zwłocznie  właściwe  władze  skarbowe  I  instancji 
(Urzędy  Skarbowe  Akcyz  i  Monopolów  Państwo* 
wych,  D>Tekcje  Okręgów  Skarbowych),  wykazując 
sumę  opłat  pobranych  i  sumę  kwot,  ściągniętych  ty* 
tulem  powyższego  wynags^odzenia,  a  władze  te  spraw* 

dzą  natychmiast  ten  rachunek  i  ewentualnie  w>'^da* 
dzą  potrzebne  zarządzewla. 

Wyprodukowane  liście  może  rolnik  zatrzymać 
dla  własnego  użytku,  lub  odsprzedać  ustanowionym 
pizez  odnośny  Inspektorat  Uprawy  Tytoniu  orga* 
nom  (Komisjom  Wykupna,  Fabrykom  Rządowym). 
Nie  wolno  mu  go  zaś  bezwarunkowo  pod  zagrożę* 
niem  surowych  kar,  które  bezwzględnie  będą  stoso^. 
wane,  odsprzedawać  komu  innemu.  W  razie  stwier* 
dzenia  przekroczenia  tego  przepisu,  mają  być  stoso* 
wane  te  same  postanowienia,  które  wprowadzono 

w' rozdziale  I  p.  e.  dla  osób,  które  przy  Ajprawie  ty* toniu  dla  celów  przemysłowych  dopuściły  się  niele* 
galnej  sprzedaży  liści  tytoniowych. 

Rolnik,  względnie  plantator,  który  uprawiać  bę* 
.dzie  tytoń  bez  pozwolenia,  lub  na  obszarze,  więk* 
szym  od  obszaru,  oznaczonego  w  pozwoleniu,  będzie 
obowiązany  uiścić  potrójną  opłatę  od  bezprawnie 

uprawionego  obszaru,  nadto  jego  cały  zbiór  liści  ty*  * 
toniowych  ulegnie  konfiskacie.  Niezależnie  od  tego, 
winny  przekroczenia  karany  będzie  w  Małopolsce 

według  b.  austrjackiej  ustawy  kai-no  *  skarbowej, 
a  w  b.  zaborze  ros.  według  ustawy  o  akcyzie  od  ty* 
toniu. 

Przeciw  orzeczeniom  Władzy  Skarbowej  I  Instan*  , 
cji,  wydanych  w  wypadkach  przekroczenia  niniej* 
szych  przepisów,  nie  przysługuje  osobom  winnym 
przekroczenia  żaden  środek  prawny. 

Obowiązkiem  organów  Kontroli  Skarbowej  bę* 
d^  również  pilnie  czuwać  nad  ścisłem  przestrzega* 

nicm  niniejszych  przep*isów. 
Kwotę,  ściągniętą  od  winnego  przekroczenia  bez* 

prawnej  sprzedaży  wyprodukowanych  liści  tytonio* 
wych,  przyzna  władza  skarbowa,  jako  nagrodę,  w  ca* 
łości  osobie,  która  wykryła,  lub  doniosła. o  tem  prze* 
kroczeniu. 

Z  kwoty,  ściągniętej  w  wypadkach-  bezprawnej 
uprawy  tytoniu,  wypłacona  będzie  osobie,  która  do* 
niosła  o  tern  przekroczeniu  (a  więc  w  danym  wypad* 
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ku  także  Zarządowi  gminnemu,  względnie  organowi 
Kontroli  Skarbowej,  względnie  organom  bezpieczeń* 
stwa  publicznego  —  (żandarmerja,  policja),  nagroda 
w  wysokości  %  ściągniętej  kwoty  tytułem  opłaty  od 
uprawy  (np.  za  10  metrów  kwadratowych  przypada 
opłata  300  Mk.  normalnie,  przepisana  potrójna  opla* 
ta  za  nielegalną  uprawę  wyniesie  900  Mk.,  z  tej  za* 
tem  kwoty  OOO  Mk.  przypada  jako  nagroda  za  donie* 
sienie  o  przekroczeniu,  a  trzysta  marek  wpływa  na 
rachunek  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytonio* wego). 

Opłaty,  o  których  w  niniejszyjn  przepisie  mowa, 
mają  być  zarachowane  w  Małopolsce  w  dzienniku 
Monopolu  Tytoniowego,  a  w  b.  zaborze  rosyjskim 
na  §  4  p.  2  preliminarza  budż.  Min.  Skarbu. 

Rzeczą  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie,  tudzież  Izb 
Skarbowych  będzie  wydać  natychmiast  stosowne  za* 
rządzenia  celem  powiadomienia  o  powyższych  zarząjf 
dzeniach  ludności,  tudzież  celem  ścisłego  wykonania 
tychże.  Władze  tc  mają  przy  ogłoszeniu  tych  zarżą* 
dzeń  wyraźnie  podkreślić,  że  pozwolenia  na  plan* 
tacje  przemysłowe,  względnie  na  uprawę  tytoniu  dla 
własnego  użytku,  wydawane  będą  tylko  pod  warun* 
kami,  w  niniejszem  rozporządzeniu  określonemi, 
a  plantator,  względnie  rolnik,  ubiegający  się  o  takie 
pozwolenie,  poddaje  się  tem  samem  wszelkim  rygo* 
rom,  wprowadzonym  w  niniejszym  rozporządzeniu. 

W  końcu  zarządza  się  przy  tej  sposobności  wy* 
łączenie  powiatu  Puławy  z  Okręgu  Inspektoratu 
Uprawy  Tytoniu  w  Zablotowie  i  przydzielenie  go 
do  Okręgu  Inspektoratu  Uprawy  Tytoniu  w  War* 
szawie. 

Warszawa,  d.  10  marca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (-  )  Weinfeld. 

Przepisy  celne. 

141. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu 
z  dnia  21  marca  1921  roku 

w  przedmiocie  przedłużenia  terminu  ważności  roz* 
porządzenia  z  dnia  26  listopada  1920  r.  (Monitor 

Polski  Nr.  277). 

Termin  ważności  rozporządzenia  z  dnia  26  listo* 

pada  1920  r.*)  (Monitor  Polski  Nr.  277),  przedłuża  sią 
tio  dnia  15  kwietnia  1921  r.  włącznie. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

(— )  5.  Przanowski. 

*)  Dz.  Urzed.  Min.  Skarbu  Nr:  47-  48  z  d.  3]/XII,  1920  r., 

poz.  653. 
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142. 

OKÓLNIK  L.  38n/DC/II/21. 

sDó  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie  i  Cieszynie,  Dyreks 
(Cji  Cel  w  Poznaniu  oraz  do  wszystkich  Urzędów  Cek 

'i,       "         nych  w  b,  zaborze  rosyjskim. 

Powołując  się  na  art.  6  ust.  1  rozporządzenia 

rZ  dnia  11.  VI.  20  r.  o  taryfie  celnej,  oraz  §  6  p.  1 

Rozporządzenia  z  dnia  13  .  XII .  20  r.  o  postępowaniu 

tclnem,  Ministerstwo  Skarbu  wyjaśnia,  że  przy  przy* 
wozie  z  zagranicy,  wywozie  zagranicę  i  przewozie 

tranzytowym  przez  osoby  i  przedsiębiorstwa  prywat* 

|ie,  oraz  instytucje  państwowe  i  samorządowe  arty* 
KiiJów,  stanowiących  przedmiot  monopolu  państwo* 

Kiv-cgo  w  którejkolwiek  z  dzielnic  Rzeczypospolitej 
■feolskiej.  Urzędy  Celne  mają  żądać  pozwoleń  Mmi- 

^■erstwa  Skarbu,  względnie  Generalnej  Dyrekcji  Mo- 
^H»poIu  Tytuniowego,  niezależnie  od  pozwoleń,  wyda* 
Branych  przez  Urzędy  Przywozu  i  Wywozu, 

Ki     Pozwoleń  Ministerstwa  Skarbu,  względnie  Gene* 

Hplnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytuniowego  należy  nie* 

^mniej  wymagać  na  artykuły  monopolowe,  zwolnione 
od  pozwoleń  Urzędów  Przywozu  i  Wywozu  (naprz. 

tytuń  w  liściach  i  krajany  na  zasadzie  rozporządzenia 

z  dn.  31  .VIII. 20^  Dz.  Ust.  Nr.  87  poz.  575). 

Artykuły  monopolu  paristv;owego  stanowią:  cu* 
kier,  środki  słodzące  (sacharyna),  sól  kuchenna  (chlor* 

natrium),  spirytus  i  wyroby  spirytusowe,  oraz  tytuń 
i  wyroby  tytuniowe. 

Przy  przewozie  przedmiotów  monopolowych 

przez  podróżnych  Urzędy  Celne  mają  stosować  prze* 
pis  §  6  pkt.  1  ust.  2  rozporządzenia  z  dn.  13 .  XII .  20  r. 
o  postępowaniu  celnem. 

Warszawa,  d.  10  marca  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

Dyrektor  Departamentu  Cel:  ^ 

( — )  Dzierzgowski. 

143. 

OKÓLNIK  L.  1299.  # 

Do  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie  i  Cieszynie,  ̂ ys 
rekcji  Ceł  w  Poznaniu  oraz  wszystkich  urzędów  cel* 

nych. 

Wobec  tego,  że  jeden  z  urzędów  celnych  zwrócił 

się  pisemnie  bezpośrednio  do  Poselstwa  Angielskie* 

go  w  Warszawie  w  sprawie  przesyłek,  przybyłych 

dla  tego  poselstwa,  Departament»Ceł  wyjaśnia,  że  na 

podstawie  przyjętego  zwyczaju  międzynarodowego 

^^szcIkie  komunikowanie  się  z  poselstwami  oraz  de» 

legacjami  państw  obcych  winno  odbywać  się  za  po* 
średnictwem  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych. 

W  wypadkach  więc  potrzeby  otrzymania  jakichkol* 
wiek  urzędowych  informacji  od  poselstw  i  delegacji 

państw  obcych  należy  przedkładać  sprawozdanie  Mi* 
uisterstwu  Skarbu,  które  ze  swej  strony  przeprowa* 

dzi  dalszą  korespondencję  w  porozumieniu  7,  Mini* 
sterstwem  Spraw  Zagranicznych. 

Warszawa,  d.  23  marca  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

(^)  Dzierzgowski. 

144. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  stacji  granicznej  Turmont,  na  linji  kolejowej 

Warszawa  —  Wilno  —  Turmont  —  Kałkuny  (Łotwa), 
yostai  uruchomiony  z  dniem  2  marca  b.  r.  Urząd 

Celny  kolejowy,  któremu  odpowiada  zagraniczny 

Urząd  Celny  w  Kalkunach. 

Przepisy  rachunhowe  i  hasowe. 

145. 

SPROSTOWANIE. 

W  komunikacie  Min.  Skarbu,  ogłoszonem  v>Nr.  9 

„Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  1921  r.,  poz.  102,  zaszedł 
następujący  błąd  drukarski:  w  wierszu  trzecim,  za* 

miast  „Nr.  50110",  powinno  być  „Nr.  30110". 

146. 

SPROSTOWANIE. 

W  rozporządzeniu  w  przedmiocie  zmiany  Instruk* 

cji  dla  Kas  Skarbowych  .ogłoszonem  wNr.  10 — 11 

.jDz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  z  1921  r.  poz.  133,  za^ 
szedł  następujący  błąd  druksl?ski:  w  tekście  §  51, 

w  wierszu  piątym  od  góry,  zamiast  „w  pięciu",  po- 

winno być  „w  czterech". 
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Sprawy  walutowe. 

147. 

STAN  EMISJI  BILETÓW, 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  lO-go  marca  1921  r. 

Dnia    28-go  lutego  1921  r. 

.  obieg  wynosi!  .  .  .  .  Mk.  62.560.416.070.50 

Od    dnia    28/11    do  10/111 

1921  r.  wypuszczono  .  4.095.145.287.50 

Do  dnia  10-go  marca  pusz- 

czdmo  w  obieg  ogó}em     .  Mk.  66.655.561.358. — 

W  tern  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 

ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 

Nr.  31  poz.  179).    .   .    .  Mk.  4.150.055.509.78 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 

Dyrektor  Skarbca  Emisyjnegot 

( — )  Marjan  Karpus. 

Pożyczki  premjowc.  = 

148. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Urząd  Pożyczek  Państwowych  podaje  do 

wiadomości,  iż  po  dzień  19  marca  1921  r-  wy- 

grana miljona  marek  padła  na  następujące  nu- 
mery obligacji  A%  Państwowej   Pożyczki  Premjowej: 

2358075,  1495803,  0990624,  0455013,  0503451,  2775923,- 
2831544,  0743891,  1653418,  0141420,  2954419,  1046715, 

2542737,  2054969,  1171745,  2257158,  2753014,  1484540, 
1026230,  1169127,  03^077,  0908815,  1327337,  2723207, 

1273099,  1171414,  0742270,  0270830,  1956738,  2272765, 
1574618,  2102184,  0715122,  1584494,  0804768,  2750796, 

2404645,  0451205,  1624251,  1908251,  2664830,  2562160, 

0912058,  0583888,  1514707,  0724066,  1050459,  0050202. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  67  1921  r.). 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

149. 

OKÓLNIK  Nr.  4. 

W  sprawie  nabywania  i  szacowania  nieruciiomości. 

(Do  Zakładów  Ubezpieczeń). 

Wobec  ujawniającej  się  ze  strony  niektórych  za' 
kładów  ubezpieczeniowych  dążności  do  nabywania 

lub  przeszacowywania  nieruchomości,  Urząd  Nadzo=' 
ru  zwraca  uwagę,  że  umieszczanie  funduszów  w  nie* 
ruchomościach,  w  zakresie  ogrnaiczonym  odnośnymi 

przepisami,  dozwolone  jest  zakładom  ubezpieczę^ 
niowym  jedynie  w  celu  otrzymania  wyższej  stopy 

procantu,  aniżeli  ta,  którąl-)y  osiągnąć  było  można 
przez  lokatę  w  papierach  publicznycli. 

Stąd  wynika,  że  przy  nabywaniu  lub  szacowaniu 
nferuchomości,  zakłady  ubezpieczeń  winny  mieć  na 

uwadze  przedewszystkicm  dochód  czysty  '  z  danej 
nieruchomości  osiągany  i  względnie  do  tego  dochodu 
ustanawiać  szacunek  nieruchomości. 

Ewentualna  cena  sprzedażna  nierucliomości,  bę= 
daccj  w  posiadaniu  zakładu  ubezpieczeń,  wynikająca 

z  chwilowej  konjunktury  na  rynku,  ale  nic  usprawie^ 
dłiwiona  odpowiednim  dochodem  czystym,  nie  może 

być  przez  ̂ (laklad  ubezpieczeniowy  brana  pod  uwagę 
i  wstawiana  do  bilansu  dopóf>',  dopóki  fakultatywny 
zysk  nie  zostanie  przez  sprzedaż  nieruchomości  fak= 
tycznie  zrealizowany.  / 

.Test  to  ta  sama  zasada,  która  pozwala  ujawniać 

w  bilansie  zy.slc  na  kursie  papierów  publicznych  do= 
piero  po  rzeczywistej  zysku  tego  realizacji. 

Zasady  powyższe  winny  być  uwzględnione  w  bi= 
lansach  za  ubiegły  rok  operacyjny. 

Dla  zapobieżenia  na  .przyszłość  nieporozumień 
niom  w  tym  względzie,  należy  w  każdym  poszczę^ 
gólnym  wypadku  na  nabycie  lub  przeszacowanie  nic 
ruchomości  uzyskać  zezwolenie  Urzędu  Nadzorczego. 

Warszawa,  dnia  23  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu : 

( — )  Grendyszyński. 

150. 

^   '       OKÓLNIK  Nr.  5. 

sprawie  publikacji  zamknięć  rachunkowych. 

(Do  Zakładów  Ubezpieczeń). 

Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń 
przypomina,  że  zgodnie  z  art.  31  reg.  austr.  z  dnia 
5  marca  1896  L.  31.JZ)z.  Ust.  pr.  art.  ó  ust.  ros.  z  dnia 

12  maja  1900  r.,  tudzież  art.  55  ust.  niem.  z  dnia  12  ma= 
ja  1901  r.,  zaiklady  ubezpieczeń  obowiązane  są  do 
ogłaszania  w  pisfitiach  publicznych,  wskazanych 
w  statutach,  nietylko  bilansu,  ale  i  rachunku  zysków 
i  strat. 
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Ogłoszenia  z  operacji  za  rok  1919  i  1920,  usku= 
tecznione  bez  zachowania  tego  przepisu,  winny  być 

odpowiednio  uzupełnione,  z  zacłiowaniem  wsz>'st= 
kich  wymagań  ustawowych  i  instrukcyjnych. 

Warszawa,  dnia  26  lutego  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu  ̂  

( — )  Grendyszyński. 

151. 

OKÓLNIK  Nr.  6.  , 

W  sprawie  składania  sprawozdań  rocznych  przez 
Polskie  Zakłady  Ubezpieczeń. 

(Do  Zakładów  Ubezpieczeń). 

Wobec  tego,  że  przy  składaniu  rocznych  sprawo= 
zdań  rachunko\vych  za  rok  1919  większość  zakładów 
ubezpieczeń  nie  stosowała  się  do  obowiązujących 
przepisów.  Urząd  nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpie= 
czeń  przypomina  przepisy,  dotyczące  układania 
i  wnoszenia  do  władzy  nadzorczej  zamknięć  rachun= 
kowych  wraz  ze  wszystlciemi  odnoszącemi  się  do  nich 
załącznikami. 

Przepisy  te  są  zawarte  w  ros.  Zbiorze  praw  i  roz= 
porządzeń  rząd.  Nr.  127/1899  i  Nr.  94/1900;  w  austr. 
rozporządzeniu  ministerjalnem  z  dnia  5  marca  1896  r. 

Nr.  31  Dz.  U.  P.;  co  się  zaś  tyczy  b.  zaboru  pruskie^ 
go,  to  stosować  się  należy  do  §  55  prawa  o  prywat= 
nych  zakładach  ubezpieczeń  z  dnia  12  maja  1901  r. 
Obowiązują  również  przepisy  instrukcyjne,  wydane 
w  uzupełnieniu  powyższych  postanowień. 

Powyższe  należy  uwzględnić  odnośnie  do  spra= 
wozdań  rachunkowych  za  rok  1920  r. 

Warszawa,  dnia  8  marca  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  ( — )  H.  Gruber. 

Sprawy  spółdzielcze. 

152. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Sprawiedliwości  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Prus 
skiej  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu 

z  dnia  10  marca  1921  r. 

,  w  przedmiocie  rejestru  spółdzielni. 

Na  podstawie  art.  9  i  120  ustawy  z  dnia  29  paź* 
dzicrnika  1920  roku  o  spółdzielniach  (Dz.  Ust.  Nr.  111 
poz.  753)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Czynnos§i,,  dotyczących  rejestrowania  spól* 
dyiclni,  dokonywają  sądy,  przeznaczone  do  prowa* 
tizcnia  rejestru  handlowego. 

§  2.  Sądem  właściwym  dla  spółdzielni  lub  jej 
oddziału  jest  sąd  rejestrowy,  w  którego  okręgu  znajs 

duje  s"ię  siedziba  spółdzielni  lub  oddziału. 
§  3.  W  przedmiocie  postępowania  oraz  sposobu 

prowadzenia  rejestru  stosuje  się  obowiązujące  przc= 
pisy,  dotyczące  rejestru  handlowego,  o  ile  nie  są 
sprzeczne  z  ustawą  o  spółdzielniach  lub  rozporządze= 
niem  niniejszem. 

§  4.  Dla  każdej  spółdzielni  będą  prowadzone 
osobne  akta.  O  dokonaniu  wpisów  czyni  się  wzmian* 
kę  w  aktach  spółdzielni. 

§  5.  Rejestr  spółdzielni,  jak  również  pisma  i  dos 
kumenty,  do  niego  skłaniane,  są  dostępne  do  przeglą* 
dania  dla*wszystkich  w  godzinach,  przez  sąd  wyznas 
czonjich. 

W  przedmiocie  przeglądania  innych  aktów  re; 
jesti  owych  obowiązują  przepisy  ogólne. 

§  6.  Pismo,  przeznaczone  do  ogłoszeń  spółdziel= 
ni,  wyznacza  Rada  Spółdzielcza,  ogłaszając  swą  de» 
cyzję  w  gazecie  urzędowej  i  zawiadamiając  o  niej 

sądy  rejestrowe. 
§  7.  O  ile  ustawa  nie  stanowi  inaczej,  sędzia 

rejestrowy  zarządza  ogłoszenie  jednocześnie  z  do^ 
konaniem  wpisu;  ogłoszenie  winno  być  dokonane  raz 

jeden. Administracje  pism,  do  ogłoszeń  przeznaczo» 
nych,  obowiązane  są  przesyłać  właściwemu  sądov\i 
rejestrowemu  po  jednym  egzemplarzu  każdego  nu* 
mer  u,  zawierającego  ogłoszenie  przez  sąd  zarządzo* 
ne.  Numer  pisma  dołączoay  hccizij  (!o  aktów  danej 

spółdzielni. 

§  8.  Ogłoszenia  powinny  być  ujęte  zwięźle  i  za^ 
wicrać  oznaczenie  sądu  rejestiowego,  numer  rejestru 
spółdzielni,  datę  zarejestrowania  oraz  całkowitą  treść 
wpisu,  z  opuszczeniem  jednak  w  druKu  podpisu  sę< 
dzicgo  lub  sekretarza,  napisów  nad  rubrykami,  nus 
ineru  aktów  i  odsyłaczy  do  rejestru. 

•§  9.  O  dokonanym  wpisie  do  rejestri.  sąd  zawia* 
dainia 'zgłaszającego  na  formularzu,  wypełnionym 
przez  kancelarję  sądową. 

Zawiadomienia  o  odmowie  dokonania  wpisu 
winny  być  motywowane. 

O  wysłaniu  zawiadomienia  zaznaczy  3  należy 
w  aktach  przy  postanowieniu  sędziego 

§  10.  Zgłoszenia  do  rejestru  spoJdzielni  doko^ 
nywają  się,  prócz  zgłoszenia  starui'4  ^ar:.  5  ustawy) 
i  zrnian  w  statucie  (art.  71  ustawy;,  pr/c^  zaproto* 
k Igłowanie  -zgłoszenia  lub  przez  podanie  podpisane 

.przez  zarząd  spółdzielni  w  łori.:ie  wierz^lclnej.  Pełs 
nomocnictwo  powinno  byc  uw.erzytelnioiic. 

Jeżeli  jednak  zgłoszenie  luU  pe!noni'»c>iictwo  zas 
wiera  firmę  spółdzielni  z  podpisem  osćb  których 
podpisy  V,  iormie  wierzytelnej  znajdują  się  już  w  aks 
radl  spółdzielni,  uwierzytelnienia  można  zaijieehać. 

Uwierzytelnienie  podpisów  może  •'  dokonane również  przez  urząd  gminny. 

§  il.  Rejestr  spółdzielni  zawiera  9  rubryk  (obacz 
wzór).  Do  poszczególnych  rubryk  wciąga  się  nastę* 

pujące  dane: 
do  pierwszej  —  numer  kolejny  wpisów; 

do  drugiej  —  firmę  spółdzielni,  siedzibę,  oznaczes 
nie  rodzaju  j  zakresu  odpowiedzialności  oraz, 
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w  rejestrze  zakładu  głównego  —  wzmianki 
0  oddziałach,  w  rejestrze  zaś  oddziału  — 
wzmiankę  o  zakładzie  główn>Tn; 

do  trzeciej  —  przedmiot  przedsiębiorstwa  oraz 
ograniczenia  co  do  zawierania  umów  z  nie* 
członkami,  o  ile  je  statut  zawiera; 

do  czwartej  —  wysokość  udziału,  wpłat  na  udział 
1  czas  ich  dokonywania; 

do  piątej  —  imiona  i  nazwiska  członków  zarżą* 
du,  zastępców  i  likwidatorów; 

do  szóstej  —  a)  czas  trwania  spółdzielni,  o  ile 
określony  został  w  statucie, 

b)  pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń, 
c)  rok  obrachunkowy^  jeżeli  się  różni  od  kas 

lendarzowego, 
d)  liczbę  członków  zarządu,  oraz,  jeśli  zarząd 

nie  jest  jednoosobowy,  liczbę  ich  podpi» 
sów,  wymaganą  na  aktach  spółdzielni, 

e)  ograniczenia  uprawnień  zarządu, 
f)  postanowienia  o  zastępcach, 
g)  przepisy  o  likwidacji; 

wpisy  wciągane  do  rubryki  óstej  powinny 
być  oznaczane  właściwemi  literami; 

do  siódmej  —  rozwiązanie  (likwidację),  unieważ* 
nienie,  upadłość; 

do  ósmej  —  numer  i  stronicę  aktów,  zawierającą 
decyzję  sędziego  oraz  datę  wpisów  i  podpis 
sekretarza; 

do  dziewiątej  —  uwagi. 
§  12.  Każda  spółdzielnia  otrzymuje  w  rejestrze 

kolejny  numer  bieżący. 
Dla  wpisów  jej  przeznacza  się  conajmnicj  dwie 

przyległe  stronice  rejestru. 
§  13.  Wpisy,  wciągane  pod  każdym  numerem 

rejestru,  bcdą  miały  oddzielną  numerację  kolejną. 
Równoczesne  wpisy  należy  wciągać  pod  jednym  nu* 
merem  kolejnym. 

Każdy  kolejny  numer  wpisów  winien  być  od* 
dzielony  od  następnych  linją  poprzeczną  przez  obie 
stronice. 

§  14.  Każdy  wpis  winien  zawierać,  oprócz  daty 
wciągnięcia  i  podpisu  sekretarza,  stronicę  aktów,  na 
której  znajduje  się  postanowienie  sędziego  rejestro* wego. 

§  15.  Zmiany  lub  wykreślenia  wpisów  winny 
być  umieszczane  w  tej  rubryce,  w  której  się  wpił 
znajduje.  Wpisy  lub  części  ich  pozbawione  znaczenia 
należy  podkreślić  czerwonym  atramentem. 

Gdy  wpis  lub  wykreślenie  następuje  z  urzędu  lub 
z  mocy  wyroku  sądowego,  należy  o  tem  zaznaczyć 
w  rubryce  uwag. 

§  1.6.  W  przedrńiocic  opłat  pozostają  w  moc\ 

przepisy,  obowiązujące  w  poszczególnych  dzielni- 

cach, w  szczególności  w  b.  dzielnicy  pruskiej  §  ]' obwieszczenia  Rady  Związkowej  z  dn.  1  lipca  1899, 
(Dz.  Ust.  Rzeszy  Nr.  347). 

§  17.  Do  chwili  zarejestrowania  zmian  statutu 
w  myśl  art.  117  ustawy  zrzeszenia,  tym  przepisem 

objęte,  korzystać  będą  z  rejestru,  prowadzonego  po^ 
dług  przepisów  dotychczasowych. 

§  1^.  Na  ziemiach  b.  dzielnicy  pruskiej  sądy 
rejestrowe  zamkną  od  dnia  wejścia  w  życie  rozpo= 
rządzenia  niniejszego  rejestry  członków  spółdzielni, 
na  mocy  przepisów  dotychczasowych  prowadzone, 
i  będą,  je  nadal  przecliowywały. 

Zarządy  spółdzielni  będą  prowadziły  rejestry 
członków  w  myśl  przepisów  dotychczasowych  aż  do 
wydania  instrukcji  yr  tym  przedmiocie  przez  Radę 
Spółdzielczą  (art.  17  i  30  ustwy). 

Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  St.  Nowodworski. 

^  Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski, 
Minister  Skarbu: « 

.  (— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  Nr'  25    ■  1921  r.,  poz.  138). 

Nr.  spółdzielni Wzór  do  rozporządzenia  o  rejestrze  spóld-ielni  (§  11). 
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Przepisy  o  rejestrze  han- 

dlowym. 

153. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Sprawiedliwości  w  porozumieniu  z  Mini* 
strem  Skarbu  oraz  Ministrem  Przemysłu  i  Handlu 

z  duia  11  marca  1921  roku 

o  opłatach  w  postępowaniu  rejestrowem. 

Na  podstawie  art.  7  przepisów  przechodnich  do 
dekictu  z  dnia  7  lutego  1919  r.,  o  rejestrze  handlowym 
(Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  164)  zarządza  się  co  następuje: 

§  1.    Firmy  jednoosobowe  uiszczają  za  wciągnię* 
cie  do  rejestru  handlowego  następujące  opłaty: 

,  a)  za  wciągnięcie  firmy  (pierwszy  wpi^: 

I  kategorja  handlov/a 
II 

III 
IV 

I  kategorja  przemysłowa 
II 

III 
IV 
V 
VI 

VII 

mk.  p.  600 

„  „  200 
„  .,  100 
.,  „  50 

„  „  750 
„  „  600 

»  „  „  450 

„  „  300 
„  180 
,.  „  120 
«  50 

b)  za  każdy  następny  wpis,  z  wyjątkiem  wymic* 
nionych  w  ustępach  c)  i  d)  §  niniejszego  oraz 

w  §  5  i  6  połowę  opłaty  określonej'  w  ust.  a); 
c)  za  wpis  o  zmianie  siedziby  i  wpis  oddziału  do 
rejestru  zakładu  głównego  —  7io  tej  opłaty;  • 

d)  za  wykreślenie  firmy  —  '/lo  tej  opłaty. 
§  2.  Spółki  firmowe  i  komandytowe  oraz  spółki 

A  ograniczoną  odpowiedzialnością  uiszczają  za  wciąg= 
nięcie  do  rejestru  hahdlowego: 

a)  za  pierwszy  wpis  przy  kapitale  zakładowym 
do  500.000  mk.  włącznie  podwójną  opłatę, 
określoną  w  §  1  ust.  a),  stosownie  do  kate? 
gorji  handlowej  lub  przemysłowej,  przy  kapis 
tale  zaś  powyżej  500.000  mk.  —  po  10  mk.  od 
każdych  następnych  10.000  mk.,  przyczcm 
niepełne  10.000  mk.  uważa  się  za  pełne; 

h)  za  każdy  następny'wpis,  z  wyjątkiem  wymię? 
nionych  w  ust.  e)  i  .d)  oraz  w  §  5  i  6  — 

"/lo  opłaty,  określonej  w  §  1  ust.  a); 
c)  za  wpis  o  zmianie  siedziby  i  wpis  oddziału 

do  rejestru  zakładu  głównego  —  Vio  tej  opłaty: 

d)  za  wykreślenie  firmy  —  Vio  tej  opłaty. 

§  3.  Spółki  akcyjne  oraz  komandytowo*a'kcyj» 
ne  uiszczają  za  wciągnięcie  do  rejestru  handlowego: 

a)  za  pierwszy  wpis,'prz\^  kapitale  zakładowym 

do  SdO.OOO'  mk.  potrójną  opłatę,'  określoną 
w  §  1  ust.  a)'  dla  I  kategorji  handlowej  lub 
przemysłowej,  stosownie  do  charakteru  przed* 
siębiorstwa;  przy  kapitale  nakładowym  po« 
wyżej  500.000  mk.  po  125  mk.  od  każdych  na* 
stępnych  100.000  •  mkarek,  Hcząc  niepełne 
100.000  mk.  za  pełne; 

b)  za  wpis  o  powiększeniu  kapitału  zakładowci- 
go  —  opłatę  określoną  w  ust.  a)  w  stosunku 
do  sumy  powiększenia,  przy  uwzględnieniu 
kapitału  dotychczasowego;  przy  zmniejszeniu 

kapitału  —  połowy  opłaty  w  stosunku  do  su* 
my  zmniejszenia; 

c)  za  wszelkie  inne  wpisy  z  wyjątkiem  wymię* 
nionym  w  §  5  i  6  połowę  opłaty,  przewidzi  a* 
nej  w  §  1  ust.  a)  dla  pierwszej  kategorji  han» 
dlowej  lub  przemysłowej. 

§  Ł  Spółdzielnie  uiszczają  za  wciągnięcie  do  rc> 

jestru: a)  za  pierwszy  wpis  Efik.  p.  206 

b)  za  wpis  o  zmianie  statutu 
i  za  wykreślenie  firmy  .    .     „     „  106 

c)  za  każdy  inny  wpis  .    •    •    •  50 

Za  wciągnięcie  wzmianki  o  oddziale^do  rejestru 
zakładu  głównego  oraz  za  wpis  zgłoszony  w  myśl 
art.  76  ust.  2  ustawy  o  spółdzielniach  opłat  się  nie 

pobiera. 
§  5.  Za  wciągnięcie  do  rejestru  handlowego  fir* 

my  oddziału,  jeżeli  zakład  główny  znajduje  się  w  kra* 
ju,  pobiera  się  następujące  opłaty: 

a)  od  firm  jednoosobowych  —  opłatę  określoną 
w  §  1  ust.  a); 

b)  od  spółek  firmowych,  komandytowych  i  spó* 
łek  ż  ograniczoną  odpowiedzialnością  —  1/4 
opłaty,  określonej  w  §  1  ust.  a); 

c)  od  spółek  akcyjnych  i  komandytowo*akcyj* 
nych  —  podwójną  opłatę,  określoną  w  §  1 
ust.  a)  dla  I  kategorji  handlowej  lub  przemy* słowej ; 

d)  od  spółdzielni  —  opłatę  określoną  w  §  4 ust.  a); 

e)  za  każdy  następny  wpis  do  rejestru  odd^ia* 
łu  —  opłaty  określone  za  takież  wpisy  dla  za* 
kładu  głównego. 

§  6.  Za  pierwszy  wpis  oddziału,  jeżeU  zakład 
główny  znajduje  się  zagranicą,  pobiera  się: 

a)  od  firm  jednoosobowych  —  podwójną  opłatę, 
określoną  w  §  1  ust.  a); 

b)  od  spółek  firmowych,  komandytowych  oraz 

spółek  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  — • 
potrójną  opłatę,  określoną  w  §  1  ust.  a); 

c)  od  spółek  akcyjnych  i  komandytowo  akcyj* 
nych  —  poczwórną  opłatę,  określoną  w  art.  1 
ust,  a)  dla  I  kategorji  handlowej  lub  przemy* 
słowej; 

d)  za  następne  wpisy  —  opłaty  przev/idziane  za 
takież  wpisy  dla  przedsiębiorstw  krajowych. 

) » 

§  7.  O  ile  zaliczenie  przedsiębiorstwa  do  kate* 
gorji  podatku  handlowego  lub  przemysłowego  jeszcze 
nie  nastąpiło,  sędzia  rejestrowy  pobiera  opłatę  tyms 
czasową,  według  swego  uznania,  stosownie  do  jednej 
z  kategorji,  wymienionych  w  §  1  ust.  a);  po  ostatecz* 
nem  zaliczeniu  przedsiębiorstwa  do  jednej  z  kate* 
gorji,  wymienionych  w  §  1  ust.  aX  nastąpi  ustalenie 
opłaty  i,  w  miarę  okoliczności,  wyznaczenie  dopłaty 
lub  zwrot  nadpłaty. 

§  8.  Jeżeli  na  podstawie  jednego  zgłoszenia  na* 
stępuje  kłłka  wpisów  do  tegoż  samego  działu  rejestru 
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handlowego,  wówczas  uiszcza  sią  tylko  jedną  opłas 
tę,  odpowiadającą  temu  wpisowi,  za  który  przepisy 
niniejsze  wyznaczają  opłatę  najwyższą. 

Za  wciągnięcie  prokury  lub  upoważnienia  mało* 
letniego  do  prowadzenia  handlu  uiszcza  się  zawsze 
opłaty  osobne,  równające  się  opłacie  za  następny 
wpis, 

§  9.  Za  zaświadczenia,  dotyczące  wpisów  do  rc« 
jcstru  handlowego,  uiszcza  się  opłaty,  przepisane  dla 
zaświadczeń  sądowych. 

§  10.    Opłat  nie  pobiera  się: 

a)  za  przejrzenie   rejestru   handlowego,  aktów 
i  dokumentów; 

b)  za  wpisy   z   urzędu,   z   wyjątkiem  wpisów 
w  myśl  art.  15  dekretu  o  rejestrze  handlowym. 

iMinister  Sprawiedliwości: 

(-7  )  St.  Nowodworski. 

(Dz.  Ust.  Ńr.  25  —  1921  r.,  poz.  139).  ' 

OGŁOSZENIA. 

STAN  RACHUNKÓW  POLSKIEGO  BANKU  KOMUNALNEGO 

SPÓŁKI  AKCyJNEJ- 

na    dzień    31 -  go    stycznia    1921  roku. 

STAN  czyNNy. 
Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  Papiery  Państwowe 
b)  Papiery  hipot.  i  komunalne  

Pożyczki  terminowe  .... 
Rachunki  nasze   u  korespondentów  (Nostro) 

w  Bankach  krajowych 

1000000. 

410.- 

Nieruchomości 
Wierzyciele  hipoteczni 
Koszty  handlowe  . 
Różne  rachunki 

5459820.20 

183600.— 

Marki  i  fen. 

426060 
41922425 
1717190 

10C0410 

81310000 
104992550 

5276220 
625082 

4257201 

137584516 19 

STAN  BlERNy. 

Kapitał  zakładowy 
Wkłady: 

a)  Terminowe 

b)  Rachunki  czekowe 

Procenty  i  prowizje 

Różne  rachunki  . 

5000000.— 

12236000.-^ 
7815143.21 

Marki  i  fen. 

32670001— rzecz,  wpłać. 

130175143 

2084016 

2058356 

137584516 

21 
84 

14 

19 

BILANS  STOWARZYSZENIA  ROLNICZEGO  W  CIECHANOWIE  za  1919  r. 

Morki  i  fen. 

53350 64 
660768 

56 
'411511 

80 

9720 
1'19209  05 

610  17 
50000 

150000 
5620 

32 13996 105 
37338 

74 

31060  39 
255996 

500 

30974 40 

1830761 

07 

STAN  czyNNy. 

Kasa  . 
Towary 
Odbiorcy 
Odbiorcy  Wątpliwi 
Dostawcy 
Tow.  Wzajemnego  Kredytu  (rach.  bieżący) 
Tow.  Wzajemnego  Kredytu  (rach.  depozytowy) 
Bank  Tow.  Spółdzielczych  (rach.  depozytowy) 
Weksle 
Udziały  w  innycł?  Towarzystwach 
Bank  Ziemiański 
Ruchomości . 
Koszty  Wzniesienia  Budowli 
Nieruchomości 
Kaucja 

Oodział  w  Przasnyszu 

Odbiorcy  .  . 

STAN  BlERNy. 
Odbiorcy 
Dostawcy 

Instytucje  Finansowe Tow.  Okręgowe 
Rada  Opiekuńcza  powiatowa 
Akcepty 

Wkłady  na  handel  zbożem 
Kapitał  udziałowy  . 
Kapitał  zapasowy  . 
R-ech  członków  na  utworzenie  udzia{ów 
Fundusz  Zapomogowy  dla  Personelu  . 
Wnioski  czlonk.  na  udziały  filji  „Prza^ysz" Kapitał  Amort^^zacyjny 
Rezerwa  na  wątpliwe  należności. 
Sumy  Przechodnie .  .  .  . 

Składka  na  asekurację  koni' 
Oddział  w  Przasnyszu. 

Odbiorcy  . 
Straty  i  Zyski 

Marki  i  fen. 

396819 

85 

170458 

96 

245815 40 

93775 

46 

15265 

94 

547794 

57 

1813 

08 

54000 
37638 
9259 

77 

1124 

04 

1005 

48 
44192 

45 

30727 
03 

118709 

05- 

22000 
193 

98 

40168 

11 1830761 

07 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

20  Stycznia  1921  r. 

38.027.935,59 
948.383,06  Mk. 

STAN  CZYNNNy. 

(Monety  złote  po  kursie    paryt.    (według    rił&rki    niemieckiej)  ] 
i   Złoto   w   sztabacłi   i   szt.  a  Mk.  2790  za  Kg.  czystego  }  Mk.  12.575.892,52 

...^^^^^    .         złota  ..... 
I    Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  par. 
*    Bilon  własny  .       •  . 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
R-ki  Zagraniczne  .Nostro" 
Zdyskontowane  weksle      .  .          .  .  . 
4%  Bilety  Skarbowe  .  .          .  .      •  . 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt  . 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
,  Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 

Różnicę  kursową  kruszcu 
Inne  Aktywa  .  .  .  . 

51.552.211,17 
62.161.964,02 
104.758.621,73 
681.661.500,76 
277.434.759,75 
25.232.271,71 

4.075.524.956,24 

62.625.000.000,— 231.942.629,59 

Mk. 15.149.469,89 
252.212.890,50 

  267.362.360,39 
5.133.838.846,99 

Razem  Mk.  73.556.470.122,55 
STAN  BIERNY. 

Fundusz  Rezerwowy  .... 
Obieg  Banknotów  ..... 

RACHUNKI  ŻYROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  .  .   .  ,  . 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  pQ  kursie  paryt. 

Skarb  Narodowy  .... 
Inne  Pasywa  ...... 

Mk.  16.583.642,70 

,  52.305.200.167,— 
Mk. 682.170.353,44 

2.026.078.506.01 
5.610.309.637,91 
6.732.018.499,68 15.050.576.997,04 

15.156.671,95 

2.057,930.69 6.147.094.712,97 

Razem  Mk.  73.536.470.122,35 
Ilość  rachunków  żyrowych  4330. 

Obroty  Izby  Rozracłiunkowej  w  Warszawie  i  Poznaniu«od  l/I  do  d.  20/1  1921  r.  włącznie  Mk.  1,100.791 .858»55. 
Na  poczet  pożyczek  pjzejętych  11  listopada  1918/.  do  dn.  20  stycznia  1921  r.  wpłynęło  Mk.  109.143.188,61. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich 

Stan  czynny.  na  31 -go  października  1920  r. 
Stan  bierny. 

Kasa  ...... 
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Poźyczk 
,        •       ,  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 

Skup  weksli ..... 
,     kuponów  i  papierów  wylosowanych 

Papiery  publiczne  własne       '  . 
Monety  obce  .  .  , 
Pożyczki  terminowe  na  zastaw  papier,  publiczn 

»        bezterminowe  (on  cal)  zabezpieczone 
papierami  publicznemi  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  icłi  rach.  (loro) 
2)  ,    na  rach.  Banku  (nostro) 
Nieruchomości  .... 
Urządzenia  i  ruchomości 
Rachunki  przechodnie 

,       Zarządu  z  Oddziałami 
Koszty  Handlowe    .         .    •  . 

Marki  i  fen. 

17,702,521.17 
21,338,300.02 

225,022.00 
46,675,466.70 

44,917.637.85 
1,191,048.16 
851,661.97 

72,726,409.73 

130,937,942.70 
29,827,232.27 
10,827,435.25 
1,535,457.25 

11,265,540.88 
2,382,168.27 
5,797,659.46 

398,201,283.68 

Kapitał  zakładowy  .  .         .  . 
„      zasobowy ..... Wkłady: 

1)  kapitały  na  lokacji  .... 
2)  na  rachunek  przekazowy       .  . 
Kasa  przezorności  i  Pomocy  pracown.  Banku 
Weksle  redyskontowane  .  .  .  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro) 
2)  „  na  rach.  Banku  (nostro) 
Należności  skarbowe 
Procenty  i  prowizje 
Dywidenda  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie 

^        Oddziałów  z  Zarządem 

Marki  i  fen. 

100,000,000.— 

5,000,000.— 
1,400,970.35 167,112,762.33 

8,322,361.14 

24,833,932.— 17,044,004.48 
121,414.58 

9,754,755.21 

46,471,227.26 
18,139,876.53 

398,201,283.68 
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TOWARZYSTWO 

Dochody 

Wydatki 
Zysk Pozostałość  z  r. 

Sprawozdanie  za  rok  1919/20. 
AKCYJNE    ZAKliADÓW  CHEMICZNYCH 

Zarząd  w  Warszawie,  Mazowiecka  Nr.  7. 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

„S  T  R  E  M 

Mk. 52952534.59 
44409237.84 

1918/19 

Mk. 
8543296.75 

55768.26 Mk,  8599065.01 

Zatwierdzony  przez  Ogólne  Zebranie  z  d.  8  iiitego  1921  r.  podział  zysku: 
na  kapitał  zapasowy    .       .       .       .  .       .  .    f^k.  453400. — 
,  amortyzację  budynków  i  maszyn  .       .  .       .     „  1563247.20 
,   podatki  skarbowe   „  1750000. — 
,   wynagrodzenie  Zarządu        .       .  „  1300000. — 
„   cele  społeczne   .     „  100000.— 

15^  dywidendy,  czyli  Mk.  81.—  za  akcję         ....'..„  3240000.— do  przeniesienia  na  rok  1920/21    192417.81    M]?.  8599065.01 

BILANS    na  d.  1  października  1920  r. 

STAN  czyNNy 

Z\  mia     .  . 
N  ̂ ruchomości  fabryczne 
Nieruchomości  w  Warszawie 
Maszyny  i  narzędzia 
Remanenty  i  inwentarz 
Dłużnicy  .       .       .  . 
Weksle  w  portfelu 
Weksle  zdyskontowane 
Papiery  procentowe      .  , 
Gotowizna      .  . 
Kaucja  .... 
Depozyty 

Marek 

1941219 
io! 7909838 

55  i 

744830 50 
11454100 

38! 

4811172 48 
14280184 

86 460911 19 
1060993 

56 3478582 26 
496074 

37 
37973 75600 

6

7

 

 

j
 

46751480 

92  1 

— ; 

STAN  BlERNy 
Kapitał  Akcyjny 

Kapitał  Zapasowy  . 
Kapitał  Amortyzacyjny 
Wierzyciele 
Kaucja  Zarządu 
Sumy  przechodnie 
Obligo  weksli  zdyskontowanych 
Nieodebrana  dywidenda 
Podatki  skarbowe  1919/20  . 
Wynagrodzenie  Zarządu  1919/20 
Na  cele  społeczne 
Dywidenda  za  1919/20  . 
Pozostałość  zysku  1919/20  .■ 

Marek 

21600000 

-1080000 

4699609 
9053038 

75600 1976956 
1060993 622865 
1750000 
1300000 
100000 

3240000 
192417 

46751480 

71 

14 

56 

81 

Stan  Rachunków  Banku  Handlowego  w  Warszawie  z  dniem  31  października  1920  r. 

3 
4 
5 

f) 

7 
8 
o 

10 
11 
12 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna: 
a)  w  kasie  .    .    .    M.  172.800.448,55 
b)  w  bankach  .    .     „  852.330.500,28 

M.  1.025.130.948,83 

c)  wylos.  papiery 
publ.  i  kupony     „  7.557.274,67 

d)  dewizy  i  kupo- 
ny zagraniczne    „  210.057.273,75 

Papiery  publiczne  własne: 
a)  papiery  skarbo- we   .....  M.  106.673.157,04 
b)  inne  papiery.    .     „  14.730.495,94 
c)  funduszu  rezer- 

wowego .    .    .     „ .  19.735.155,71 

Pożyczki  na  zastaw  papierów  publiczn. 
SUup  weksli  
Dłużnicy  w  rachunkach  bieżących  .  . 
(Pozatem  poręczenia;  M.  34.235.659,48) 
Rachunek  z  Oddziałami  Banku  .    .  . 
Nieruchomości  
V/eksie  protestowane  i  morntoryjne  . 
Yi^eksle  do  inkasa  
Inkaso  iT  Korespondentów  
Wydatki  bieżące 
Rachunki  przechodnie  

Marki 
fen. 

« 

1.242.745.497 

25 

141.138.818 

69 130.376.884 

12 293.182.114 73 
971.749.610 

03 
541.364.553 

75 

11.518.849 
48 1.422,191 

33 

250.913.459 54 
60.082.670 81 
50.776.344 28 
40.092.346 

04 

3.735.363.340 
gaMiHUMUF  r  iimii  fi 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  własny: 

a)  zakładowy  .    .  M.  54.000.000,— 
b)  fundusz  rezer- wowy.   .    .    .  „  27.135.646,25 

c)  rezerwa  spe- 
cjalna   .    .    .  1.203.831,40 Wkłady: 

o) rachunki  prze- kazowe .    .    .  M.  578.953.721,56 
b)  lokacje   140.366.809,63 
c)  rachunki  bieżące,,  1.906.064.203,79 

(Pozatem  poręczenia  M.  34,235.639,48 
Rachunki   w  Banku 

Państwa .    .    .    .  M.  33.595.730,23 

Weksle  redyskonto- 
wane  „  13.690.347,62 

R-k  Kasy  Przez,  i  Pom. 
Urzędn.  Banku   .  M.  4.141.872,55 
z  tego  nabyto  pa- 

pierów za    .    .  „  2.557.984,03 
Rachunek  z  oddziałami  Banku    .    .  . 
Różni  za  inkaso   

Dywidendy    niepodniesione    .    .    .  . 

Procenty  i  prowizje  "  • Rachunki  przechodnie 

Marki  fen. 

82.339.477  65 

2.625.384.734 

47.286.077 

447.589.829 
376.902.392 

2.634.079 
96.639.046 
54.803.812 

98 

85 

1.783.888  52 
12 

84 

87 

79 

43 

3.735.363.340  05 

UWAGA:    Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotrogrodzi.e  z  d.  31  grudnia  1916  r.  oraz  z  bilansu 
Oddziału  w  Kijowie  z  d.  31  października  1919  r. 
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)półka  Akcyjna  Handlu  i  Przemysłu  Metalowego  „M.  Lisowskiego"  w  Warszawie^ Bilans  na  31  Grudnia  1919  r. 

STAN  CZYNNy. 

asa  .... 
apiery  procentowe 
epozyty  . 
ieruchomości 
iaszyny  kotlarni 
,  fabr.  armatur 

larzędzia  i  przyrządy: 
kotlarni 
fabr.  armatur 

;uchomości  kotlarni 
„  fabr.  armatur 
„  działu  handlowe 

lodele  kotlarni 
fabr.  armatur 

,       działu  handlowego 

Jysunki  kotlarni      .   •  . 
,       działu  handlowego 

Uisze  i  drzeworyty 
Vyroby  gotowe: 

kotlarni 

fabryki  armatur       .  ■ 
Surowce  i  półrodukty: 

kotlarni 
fabryki  armatur 

rowory  działu  handlowego 
»Jiewpłacona  część  na  akcje 
ioszty  Organizacyjne 
dłużnicy  .... 

Marki f. Marki f. 

01 

9919 50 
291500 

138770 36 
33564 95 172335 31 

99397 94 
9351 

60 
108749 54 

20230 40 
684 

22232 12 43146 52 '  9310|16 

11705  30 
3937 

50 
24952 96 

8189 21 
2625 10814,21 

1575 
117850 60 
22615 140465 60 

622349 85 
31460 80 653810 65 

181862 82 
17221748 
31607166 

515716  09 
2362928:10 

1 — 

PODZIAŁ  ZySKÓW 

:<apital  zapasowy 
A^ynagrodzenie  Zarządu Rady 

„  Kom.  Rewiz. 
Gratyfikacja  dla  praćown. 
Cele  społeczne        .       .  • 
Dywidenda       .       .       .  . 
Do  przeniesienia  na  rok  1920 

Mk.  14710.05 

,  44130.17 

,  10000.— 

6000.— „  ■ .  13500.- 
,  10000.— 
„  75000.— 400.14 

Mk."  173740.36 

STAN  BIERNy 
Marki 

Kapitał  zakład'  wy 
Akcepty 

Wierzyciele 
Sumy  przechodnie 
Straty  i  Zyski  . 

f.     Marki  f. 

1500000  — 

150000  — 

44064774 
98540— 

17374»'36 

2362928 

10 

Uwaga:  Zgodnie  z  uchwałą  Walnego  Zebrania  z  dnia 
20  maja  1920  roku  dywidenda  ma  być  wypła- 

cona w  stosunku  5%  od  faktycznie  wpłaconych 
w  roku  1919  sum  na  zadeklarowane  akcje. 
Wpłaty  na  akcje  zaczęły  wpływać  poczynając 
od  września  1919  roku. 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  Wełr.ianej  Manufaktuy  „Stiller  i  Bielszowski"  w  Łodzi. 
za  rok  1919. 

A  K  T  y  W  A. 

Grunta  fabryczne 
Budynki  fabryczne         .       .       .  ■  . 
Maszyny  i  przyrządy      .  ... 
Wełna,  przędza,  chemikalje  i  inne  zapasy 
Dłużnicy         .  ̂   
Papiery  wartolcfowe  .... 
Weksle  
Gotówką  

rbl.  114893.72 

,  264700.17 
,  568524.40 
,  406256.31 
,  1857233.26 
,  109332.48 347.62 

23365.91 

p  A  s  y  W  A. 

Kapitał  akcyjny  .... 
Kapitał  zapasowy  .... 
Fundusz  amort.  maszyn 
Fundusz  amort.  budynków  fabr. 
Wierzyciele     .      .  .  . 
Zysk        .       .       .       .  . 

rbl.  3349653.87 

Obliczenie  i  podział  zysku  za  rok  1919. 

Wpływy  . 
Wydatki 
Zysk      .  .  . 
Pozostałość  z  roku  1918 

rbl.  1500000.-- 92449.88 

„  568357.80 
,  264699.17 
„  864147.02 60000.00 

rbl.  3349653.87 

rbl. 
285673.86 228581 .80 

rbl. 57092.06 
3952.22 

rbl. 61044.28 

Suma  powyższa  została  podzielona,  na  zasadzie  postanowienia  Ogólnego  Zebrania  z  dn.  20  lutego  1921  roku  jaK  następuję: 
na  fundusz  zasobowy        .          .  .  .  .  .    rbl.  1044.28 
4%  dywidendy         .         '  .  .      .  60000.— 

rbl.  61044.28 
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BILANS 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Dłużnicy 
Udział  w  Związku 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
RemaH|tet 
Udziaff*  Związku 
Inne  należności 

Stowarzyszenia  Spożywczego  „  J  e  d  n  o  ś  ć"  w'  Łysowie  za  rok  1919 na  dn.  1  stycznia  1920  r. 
STAN  BIERNy. STAN  CZYNNy. 

Ogółem 

STAN  czyNNy. 

Mk.  2,874.22 

,  1,083.35 
,  29,181.50 
,  1,161.40 
„  1,030. 

Udziały 

Pożyczki Kaucje 

Czysta  nadwyżka 

Mk.  35,330.47 

BILANS  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Ogółem 

Mk.  58,795.38 

,  20,208. ,  260,365.04 

1,030.— 
4,000.— 

Mk.  334,398.42 

Udziały  . 
Fundusz  zapasowy 
Fundusz  społeczny 
Fundusz  specjalny 

Pożyczki  . 
Kaucje 

Czysta  nadwyżka 

Ogółem 
STAN  BIERNy. 

Ogółem 

Mk.  8,758.- 

,  5,000.— 
.  1,000.- .  ,  20,572.47 Mk.  35,330.47 

Mk.  139,911.- 
2,057.24 

,  18,673.21 

2,160>-- 

„  62,800.— 

2,000.- 

„  116,796.97 Mk.  334,398.42 

Bilans  Banku  Narodowego  dla  Rozwoju  Polskiego  Przemysłu,  Rzemiosł  i  Handlu. 
Stan  Czynny. 

1. 
2. 

3. 

4. 5. 
6. 
7. 

.  9. 
10. 
11. 

Kasa  
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 
Pożyczkowej  
R-k  bieżący  w  Pocztowej  Kasie  Oszczę- 
dności   
Papiery  publiczne  własne 
Pieniądze  zagraniczne    .       .       •  •  i  . 
Skup  weksli  ...... 
Otwarte  Kredyty  „(on  cal)*  zabezpie- 

czono: papierami  publicznemi 
Koresposdenci:  pozostałość  na  ich  r-ku 
(loro)  
Korespondenci:  pozostałość  rach.  Ban- 
ku (nostro)   

Nieruchomości  
Koszty  handlowe  
Różne  aktywa  

na  1  Luty  1921  r. Stan  Bierny. 

Marki  i  fen. 

3579315.82 

3523470.- 
'  2847.40 

10008612.75 4612.50 

20960000.— 
1775783.70 

22004875.- 
12535952.65 
6492299.76 
1053455.65 

28490428.02 

110431653.25 

Kapitał  Zakładowy  ....... 
Rachunki  czekowe   .  .       .       .  . 
Weksle  redyskontowane  .       .       .       .  . 
Korespondenci:  pozostałość  na  ich  rach.  floro) 
„  „    rach.  Banku  .(nostro) 

Procenty  i  prowizje  r.  b.       .       .       .  . 
Różne  pasywa  .   

Marki  i  fen. 

44677500. 
14107373.65 

8000000.- 
15183179.5C 

2389.80 
1194659.7C 

27316550.6C 

110431653.2i 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 

Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Gozdach. 
Aktywa:^  Gotowizna  w  kasie  mk.  77,73.  Bank  Spółek 

w  Łodzi,  rachunek  bieżący  mk.  3562.43.  Należność  u  człon- 
ków na  rachunku  bieżącym  mk.  2266.—.  Na  rachunku  po- 

życzek terminowych  «nk.  14. — .  Towary  mk.  1702.55.  Stra- 
ta zeszłorocznego  bilansu  mk.  242.03.  Wartość  aktywy  mk. 

7864.74.  Pasywa:  Udziały  pozostałych  członków  mk. 
3850. — .  Wkłady  na  rachunku  bieżącym  mk.  175. — .  Wkłady 
oszczędnościowe  na  termin  do  3-ech  miesięcy  mk.  3545.11. 
Wartość  pasy  wy  mk.  7570.11.  Zysk  mk.  294.63.  Liczba 
członków  dnia  l/I  1919  r.  34  osób.  Przybyło  w  1919  r.  — . 
Wybyło  w  1919  r.  — .  Liczba  członków  dnia  1/1  1920  r.  34 osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 

Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Morgowie. 
Aktywa;  Gotowizna  w  kasie  mk.  615.14  Bank  Spółek 

w  Łodzi:  rachunek  bieżący  mk.  890.48.  Udział  w  Banku 
Spółek  w  Łodzi  (akcje)  mk.  4000. — .  Wartość  aktywy  mk. 
5505.62.  Pasywa:  Udziały  pozostałych  członków  mk. 
3350. — .  Wystąpionych  członków  mk.  50.  .  Wkłady  na  ra- 

chunku bieżącym  mk.  22. — .  Wkłady  oszczędnościowe  na 
termin  do  3-ech  miesięcy  mk.  1911.82.  Wartość  pasy  wy 
mk.  5333,82.  Zysk  mk.  171.80.  Liczba  członków  dnia  1/1 1919  r. 
22  osób.  Przybyło  w  1919  r.  — .  Wybyło  w  1919  r,  2.  Li- 

czba członków  dnia  l/I  1920  r.  20  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 

Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego  w  Kleszczynie. 
Aktywa;  Gotowizna  w  kasie  mk.  3.75.  B^nk  Społel" 

w  Łodzi:  rachunek  bieżący  mk.  13990.10.  Należność  u  człon- 
ków na  rachunku  pożyczek  terminowych  mk:  657.40.  War- 
tość aktywy  mk.  14651.25.  Pasywa:  Udziały  pozostałycbi 

członków  mk.  1233.75.  Fundusz  zapasowy  mk.  28  36.  Wkła- 
dy oszczędnościowe  na  termin  do  3-ech  miesięcy  mk 

13369.70.  Wartość  pasywy  mk.  14631.81.  Zysk  mk,  19,44 
Liczba  członków  dnia  1/1  1919  r.  20  osób.  Przybyło  w  1919  r 
— .  Wybyło  w  1919  r.— .  Liczba  członków  dnia  1/1  1920  r 20  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenii 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Rypinie. 
Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  mk.  1714.67.  Papiery 

wartościowe  mk.  4600. — .  Należność  u  członków:  na  i 
chunku  bieżącym  mk.  168764.38.  Na  rachunku  pożyczel' 
terminowych  mk.  4313.63.  Hypoteki  mk.  80099.48.  Towary 
mk.  10649.02.  Urządzenie  mk.  1514.60. — .  Sumy  przechodnie 
mk.  91.~  .  Wartość  aktywy  mk.  271746.78.  Pasywa; 
Udziały  pozostałych  członków  mk.  3180.54.  Fundusz  za- 

pasowy mk.  1292.29.  Bank  Spółek  w  Łodzi  mk.  143651.25 
Wkłady  na  rachunku  bieżącym  mk.  58454.80,  Wkłady 
oszczędnościowe;  na  termin  do  3-ch  miesięcy  mk.  68641  59 
Wartość  pasywy  mk.  275220.47.  Strata  mk.  3473.69.  LiczŁe 
członków  dnia  l/I  1919  r.  33  osób.  Przybyło  w  1919  r.  1 
Wybyło  w  1919  r.—.  Liczba  członków  dnia  1/|  1920  r.  34  osób. 
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Komisja  Likwidatyjna  Kieleckiego  Towarzystwa  lli(cyjflego 

sziDtzDytli  Dawozów  i  innycli  przetworów  tliemiczoytli  w  Kielcacli 

w  myśl  §  65  Ustawy  Towarzystwa  wzywa  wierzycieli  tegoż 

Towarzystwa,  aby  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  daty  dzi- 
siejszej pod  skutkami  prawa  zgłosili  swoje  pretensje  do 

Komisji  Likwidacyjnej  w  Kielcach  ulica  Leonarda  Nr.  14. 

Zarząd  Kielecliiego  Towarzystwa  Alityjnego  sztacznycli  oawozdw 

i  innyili  przetworów  ttieiiiiczoycli  w  Kieltacli 

podaje  do  wiadomości  Pp.  Akcjonarjuszów  i  wszystkich 
osób,  z  interesami  Towarzystwa  styczność  mających,  że 
w  myśl  uchwały  Nadzwyczajnego  Ogólnego  Zgromadzenia 
Akcjonarjuszów  z  dnia  22  stycznia  1921  roku  przystąpiono 

do  likwidacji  Towarzystwa. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Ossówce. 

Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  mk.  1919.36,  Bank  Spó- 
łek w  Łodzi:  rachunek  bieżący  mk.  76935.90.  Udział 

w  Banku  Spółek  w  -Łodzi  (akcje)  mk.  4000.- .  Wartość 
aktywy  mk.  82855.26.  Pasywa:  Udziały  pozostałych 
członków  mk.  100. — .  Wystąpionych  członków  mk.  4500. — . 
Wkłady  oszczędnościowe  na  termin  do  3-ch  miesięcy  mk. 
79478.71.  Wartość  pasywy  mk.  84078.71.  Strata  mk. 
1223.45.  Liczba  członków  dnia  1/1.  1919  r.  28  osób,  Przy- 

było w  1919  r.  1.  Wybyło  w  1919  r.  1.  Liczba  członków 
dnia  1  1.  1920  r.  28  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 

PożyczkowO'0szczędnościowego  w  Zbojęce. 

Aktywa:  Bank  Spółek  w  Łodzi:  rachunek  bieżący 
mk.  6381.05.  Należności  u  członków  na  rachunku  pożyczek 
terminowych  mk.  2643.84.  Towary  mk.  8889.64.  Wartość 
aktywy  mk.  17914.53.  P  a  s  y  w  a:  Udziały  pozostałych  człon- 

ków mk.  3667.30.  Fundusz  zapasowy  mk.  305.37.  Wkłady 
na  rachunku  bieżącym  mk.  24.75.  Wkłady  oszczędnościowe 
na  termin  do  j3-ecli  miesięcy  mk.  14457.57.  Wartość  pa- 

sywy mk.  18454-99.  Strata  mk.  540.46.  Liczba  członków 
dnia  l/I  1919  r.  24  osób.  Przybyło  w  1919  r.  — .  Wybylo 
w  1919  r.  — .    Liczba  członków  dnia  l/l  1920  24  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Michałkach. 

Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  mk.  2769.08.  Bank  Spó- 
łek w  Łodzi:  rachunek  bieżący  mk.  796.-  .  Należność  u 

członków:  na  rachunku  pożyczek  terminowych  mk.  54452.59. 
Wartość  aktywy  mk.  58017.67.  Pasywa:  Udziały  pozo- 

stałych członków  mk.  1916.30.  Fundusz  zapasowy  mk. 
585. — .  Wkłady  oszczędnościowe  na  termin  do  3-ech  mie- 

sięcy mk.  54573.51.  Wartość  pasywy  mk.  57074.81.  Zysk 
mk.  942.86.  Liczba  członków  dnia  l/I.  1919  r.  38.  Przy- 

było w  1919  r.  — .  Wybyło  w  1919  r.  1.  Liczba  członków 
dnia  1/L  1920  r.  38  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 

Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Elżanowie. 
Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  mk.  3589.  Należność 

u  członków  na  rachunku  bieżącym  mk.  721.05.  Towary 
mk.  1085.-.  Udział  w  Banku  Spółek  w  Łodzi  (akcje)  mk. 
4000.—.  Wartość  aktywy  mk.  5841.94.  P  a  s  y  w  a:  Udziały 
pozostałych  członków  mk.  3931.50.  Bank  Spółek  w  Łodzi 
mk.  815.81.  Wkłady  oszczędnościowe  na  termin  do  3-ech 
miesięcy  mk.  898.61.  Wartość  pasywy  mk.  5645.92.  Zysk 
mk.  196.02.  Liczba  członków  dnia  1/1.  1919  r.  34.  Przyby- 

ło w  1919  r. — wybyło  w  1919  r.  1.  Liczba  członków  dnia 
l/I  1920  r.  33  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 

Pożyczkowo-Oszczędnościtfwego  w  Bógpomożu. 

Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  mk.  6  96.  Towary  mk* 
1.200.  Udział  w  Banku  Spółek  w  Łodzi  (akcje)  mk.  4.000. 
Wartość  aktywy  mk.  5206.96.  Pasywa:  Udziały  członków 
xak.  2.400.  Bank  Spółek  w  Łodzi  mk.  2517.07.  Wkłady 
oszczędnościowe  mk.  269.93.  Wartość  pasywy  mk.  5.187. 
Zysk  mk.  19.96.  Liczba  członków  dnia  1/1  1919  r.  36  osób. 
Przybyło  w  1919  r.  — .  Wybyło  w  1919  r.  2.  Liczba  człon- 

ków dnia  1/1  1920  r.  34  osób. 

Bilans  za  rok  1919  Niemieckiego  Stowarzyszenia 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Tomaszewie. 

Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  mk.  2378.46.  Bank  Spó- 
łek w  Łodzi:  rachunek  bieżący  mk.  719.40.  Należności 

u  członków:  na  rachunku  bieżącym  mk.  12981.59.  Towary 
mk.  44. — .  Wartość  aktywy  mk.  16123.45.  Pasywa;  Udzia- 

ły pozostałych  członków  mk.  3450.—.  Fundusz  zapasowy 
mk.  259.56.  Wkłady  Oszczędnościowe  na  termin  do  3-ch 
miesięcy  mk.  11969.27.  Wartość  pasywy  mk.  15678.83. 
Zysk  mk.  444.62.  Liczba  członków  dnia  l/I  1919  r.  22  osób. 
Przybyło   w   1919  r.  Wybyło    w   1919   r.  — ,  Liczba 
członków  dnia  1/1  1920  r.  22  osób. 

Bilans  Akcyjnego  1-m  Fabryki  Cukru  „C  Z  E  R  SK". 
za  r.  1919  —  1920. 

Stan  Czynny 

Budynki  i  Maszyny 
Nowe  Urządzenia 
Majątki  Ziemskie Kasa Dłużnicy 
Depozyty 

Remanenta  . 

Papiery  Publiczne Rachunek  Tymczasowy 
Dom  Propinacyjny 

Kasa  Główna 

Stan  Bierny 

Kapitał  Zakładowy 
„  amortyzacyjny 
„  Zapasowy Rezerwa  na  różnicę  kursu  pap.  publ 

Depozyta     .       .      .  '. Towarz.  Kredyt.  Ziemskie 
Rezerwa  na  wątpliwe  należności 
Wierzyciele  .... 
Niezapłacona  dywid.  za  ubiegłe  lata 
5%  Dywidendy  r.  1919—1920  . 
Pozostałość  na  l;320/21  r. 

Mk. 

777600.— 

1521617.92 
450236.25 
86430.22 

2412806.14 

1855548.— 
2906816.87 
945698.53 
177909.08 

3684.10 
247031.10 

Mk.  11385378.21 

Mk. 

Mk. 

1728000.— 
1606674.98 
419227.73 

64800.- 1855548.— 
169943.98 

5353.69 
5432903.11 

13178.79 

86400.— 

3347.93 
Mk.  11385378.21 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Zysk  Brutto  
Odchodzi  Amort.  Nowych  Urządzeń 

Mk. 259406.48 
152161.92 

Mk. 
107244,56 

Odchodzi. 

Strącone  należności  wątpliwe  . 
T/i%  podatku  dochód,  od  Mk.  102869.84 
12%  na  kapitał  zasobowy  od  m.  95104.60 

Mk. 

m 

4374.72 
7765.24 

11412.55 

Mk. 23552.51 Pozostaje 

M^. 

83692.05 

Dochodzi  niepodzielone  z  1918/19   .  '  . 
» 

6055.88 Mk. 89747.93 

5^  dywidendy  za  r.  1919/1920  . 
» 

86400.— 
Pozostaje  niepodzielone    i  . 9 3347.93 
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STAN  RACHUNKÓW 

Banku  Angielsko-Polskiego,  Spółka  Akcyjna  w  Warszawie 

zrzeszony  z  The  Britisch  Overseas  Bank  L-td  London. 

po  dzień  30  Września  1920  r.  i  31  Października  1920  r. 

Marki Marki 

f. 

Marki f. 
Marki 

f. 

|Stan  Czynny. Stan  Bierny. 

Kasa  gotowizną  .... JO] yooo IZ Uo Kapitał  zakładowy  .... <sOUUUUUU 
Kacłiirnek  przekaz,  w  Polskiej  Kra- Kapitał zapasowy  .... 

jowej  Kasie  Poż.  ..... iOjUoo jy li) o/12oo01 
80 

Rachunki  przekazowe 

Od 
cnteiA  oo 

04 
Rachunek    przekaz,  w  Pocztowej Lokaty  terminowe  .... 240U3 lOlOD 

Kasie  Oszczędności     .  . 1400007 .ńUjy^ou IV Korespondenci — wierzyciele  .  . 
Skup  weksli  ..... ooZOUUU 0/ jóooy a)  należności  korespondentów 34801427 69 2ÓÓÓZI n 0/ 
Weksle  i  dokumenty  do  inkasa III  iUZin Ol / 0040259 

06 
b)  weksle  i  dokum.  do  zainka- r  V £i  \ £d i\ i  iiy       l^^** i               .           .  * 400000 400000 duwajiici.          ■          •          •          •  • 77770914 14  11 V^ J  ̂  

700402'59 
06 

Monety  i  dewizy  .... 3819004 
42 

374642 31 Przekazy  do  zapłacenia 2585100 

64 

6973510 39 
Papiery  publiczne  wiasne 1218827 

34 
4133844 22 Procenty,  niepodniesione 

■  — 

— . 

5'/o  Pożyczka  Odrodzenia 2016944 2016944 
Dywidenda  niewypłacona". Papiery  wylosowane  i  kupony 39200 31 15204 36 Procenty  i  prowizje 1738395 80 2101437 41 

Spec.  rach.  bież.  zabezp.  papierami 1186734 80 1197344 80 Zyski  i  Straty  
Korespondenci — dłużnicy Rachunki  przechodnie  . 113887 113887 

Ich  rachunki  (Loro) 3706905 02 4469590 

50 
Rachunek  oodziału  w  Łod^i  z  Za- 

Nasze rachunki  (Nosfro) 28309590 30 259871 05 rządem  .       .       .  . 
Koszty  handlowe  .... 1286740 25 1565317 

96 Koszty  organizacji  i  inwentarz 1035688 23 1094248 23 
Rachunki  przechodnie 533387 20 533387 20 
Rachunek    Zarządu    z  oddziałem 

VT  Łodzi  ..... 

145892820 
10 

133293548 27 145892820 10 133293548 27 

Bilans  Stowarzyszenia  Spółdzielczego  handlu  wyrobami  metalowemi  „M  Ł  O  T" 
w  Miechowie  za  rok  1920. 

Stowarzyszenie  Ma: 

Gotowizna  w  kasie 
Nieruchomość 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Peństwowa  pożyczka 

Mk.  153684.19 
78089.27 
3822.56 

834198.70 
26400.00 

Razem  Mk.  1096194.72 

Stowarzyszenie  W 
Udziały  . 
Kapitał  zasobowy 
Kapitał  specjalny Długi 

Procent  od  długów 
Czysty  zysk 

nno: 

Mk. 42097.43 
25917.01 
15288.05 

309999.93 
11130.80 

691761.50 

Razem  Mk.  1096194.72 

Zarząd  Towarzystwa  Akcyjnego  Hzefni  Nielskich. 

Niniejszem  zawiadamia  pp.  Akcjonariuszy  że  Walne 
zgromadzenie  odbędzie  się  w  dniu  30  KWlBtnia  r.  b.  o  go- 

dzinie 6-ej  po  południu  w  biurze  Zarząd»  w  Warszawie 
przy  ulicy  Nowy-Świat  Nr.  41  m.  28. 

Porządek  obrad  obejmuje:  1)  Wybór  przewodniczącego; 
2)  Sprawozdanie  Zarządu  i  rozważenie  bilansu  za  rok  1920, 
3)  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej;  4)  Zatwierdzenie 
Sprawozdania  i  bilansu  za  rok  1920;  5)  Rozważenie  i  za- 

twierdzenie preliminarza  budżetu  na  rok  1921;  b)  Wybór 
członków  Zarządu  i  zastępcy  w  zamian  za  ustępujących; 
7)  Wybór  pięciu  członków  Komisji  Rewizyjnej  i  8)  Wnioski 
Zarządu  i  Akcjonarjuszy. 

Komisja  likwiiiamna  Tow.  M.  MnŁ  J-ga  Kasa  Kredytowa" 
Warszawa,  [zackiego  16. 

Na  zasadzie  postanowienia  Walnego  Zebrania  w  dniu 
10  marca  r.  b.,  zawiadamia  niniejszym  o  likwidacji  T-wa, 
wzywając  równocześnie  wierzycieli  kasy  po  odbiór  wkładów 
oszczędnościowych  w  myśl  art.  76  Ustawy  nowej. 

Rada  Banku  Dyslfontow^go  \l/arszawskiego 

zawiadamia,  że  49  Zwyczajne  Walne   Zgromadzenie  Akcjo- 
narjuszów  odbędzie   się   w    dniu   30   kWiBfltla   1921  roku 
o  godz.  .  4-ej    popoł.   w   sali   posiedzeń   Banku  przy  ul. 

Fredry  Nr.  8. 

Porządek  dzienny  Zgromadzenia: 
1)  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  i  bi- 

lansu za  rok  1920  oraz  ustalenie  podziału  zysków. 

2)  Wniosek  dotyczący  powiększenia  kapitału  zakłado: 
wego  Banku. 

3)  Zmiany  w  statucie  Banku. 
4)  Wybór  członków  Rady. 
5)  Wybór  Komisji  Re^^izyjnej. 
Akcjonarjusze,  życzący  sobie  przyjąć  udział  w  Walnem 

Zgromadzeniu,  zechcą  złożyć  akcje,  wzelędnie  świadectwa 
tymczasowe  lub  odnośne  kwity  depozytowe,  najpóźniej  23 
kwietnia  do  godz.  12-ej  w  południe: 

w  Wprszawie,  w  --Kasie  Głównej  Banku,  przy  ul. 
Fredry  8, 

we  Lwowie,  w  Oddziale  Banku,  przy  ul.  3  Maja  Nr.'  14 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej.  Miodowa  SO.  fi  13286,  28.  III.,  5000, 
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Nr.  13  14 Wiłpsy-ewft,  <!nia  ̂ 6  Itwietnia  I95?1  r. 
Rm  III. 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

C«na  niniejszego  numeru  20  mh.  (z  przesyłhą  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  kwartalna  250  mk.  Cena  ogłoszeń 
z*  tehstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaltowego  petitem:  100  mh.  Materjal  rcdahcyjny  oraz  ogłoszenia,  hfóre  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opubUhowanin  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Sharbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  Ns  512-64.  tel.  admin.  M  512-Tl. 

TREŚĆ: Organizacja  WładZ:  15*.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  18/11!  1921  r.  w  przedmiocie  statutów  organizacyjnych 
Ministerstw  i  Urzędów  Centralnych  (E\dt'dl  argajllzacyjny  ?1in!S?BrsK?ła  StiarSlU). 

Podatki  bCZpOŚrEdnSE:  155.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  ograniczenia  mocy  obowiązującej  rozp. 
z  d.  12  maja  1920  r.  o  rozciągnięciu  na  obszarze  b.  zab.  rosyjskiego  dekretu  o  podatku  od  zysków  wojen. 
z  d.  511  1919  r.  na  zyski  względnie  dochody  osiągnięte  w  latach  1919  i  1920. 

nonopol  lyfonlOWy:  156  Instrukcja  rachunkowa  dla   Gen.  Dyr.  Mon.  Tytoń,  i  Urzr.dów  podległych  Gen.  Dyr.  Mon. 
Tytoniowego. 

Przepis/^tielnB:  157.  Okólnik  w  sprawie  niewpuszczanin  do  Polski  niektórych  wydawnictw  zagranicznych, sprawy  walUtauiB:  158.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  20/111  1921  r. 
SpraUfy  spĆłdZiBlCZS:   159.   Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  utworzenia  Państwowej  Rady  Spółdzielczej 
Przepisy  o  SfUŻtSiE  pańsfUfOWSj:  180.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  23  lutego  1921  r.  o  podwyższeniu  dod 

drożyźn.  do  płacy  zasadniczej  funkcjonarjuszów  państwowych. 
Ruch  Słu2baU>y:  161.  Ruch  służbowy  w  urzędach  celnych,  podległych  Departamentowi  Ceł  Ministerstwa  Skarbu. 
Przepisy  eniEryfalne:  16Z.  Ustawa  z  d.  18  marca  1921  r.  w  przedmiocie  nadzwyczajnego  dodatku  do  st&łej  pensji 

dla  weteranów  1831,  1848  i  1863  roku.  163.  Ustawa  z  d  17  marca  1921  r.  w  przedmiocie  przyznania  po- 
nownego nadzwyczajnego  dodatku  drożyinianego  dla  cywilnych  emeryt,  funkcj;  państw,  i  kolejowych,  dla 

nauczycieli  szkół  powszechnych,  średnich  i  wyższych,  jakoteż  dla  wdów  i  sierot  po  nich. 

OD  ADIVili^iSTtFIACJ!. 

Nakładem  Admmistracji  „Dz.  Urzęd.  Min. 

Skarbu"  wydana  została  broszura,  zawierająca 
przepisy  o  podatku  dochodowym  i  podatku  ma- 

jątkowym i  jest  do  nabycia  w  Administracji, 

Leszno  5  —  po  cenie  60  mk.  p.  z  przesyłką 
pocztową  65  mk.  za  egzemplarz. 

Organizacja  wtadz. 

154. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  18-go  marca  1921  roku 

w  przedmiocie  statutów  organizacyjnych  Ministerstw 
»  i  Urzędów  Centralnych. 

Na  mocy  art.  13  i  15  dekretu  o  tymczasowej  orga- 
nizacji władz  naczelnych  z  dnia  3  stycznia  1918  r.  (Dz. 

Pr.  z  1918  r.  Nr.  1  poz.  1)  Rada  Ministrów  zarządza, 
co  następuje: 

§  1. Zatwierdza  się  załączone  do  niniejszego  statuty  or- 
ganizacyjne Ministerstw  i  Władz  Centralnych. 

§2. 
Z  dniem  wejścia  w  życie  rozporządzenia  niniej- 

szego tracą  moc  obowiązującą  wszelkie  sprzeczne  z  niem 
przepisy,  zawarte  w  poprzednio  v/}'danyćh  rozporzą- 

dzeniach Rady  Ministrów  i  poszczególnych  Ministrów 
oiaz  Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego. 

§3. 
Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  powierza  się 

Prezydentowi  Ministrów  i  właściwym  Ministrom  oraz 
Prezesowi  Głównego  Urzędu  Ziemskiego. 

§  4. 

Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ż)'cie  z  dniem 

ogłoszenia. 
Prezydent  Ministrów: 

(-)  Witos. 
Minister  Spraw  Wewnętrznych: 

(— )  Skulski. 
Minister  Spraw  Zagranicznych:  ' 

(— )  E.  Sapieha. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  Sł.  Nowodworski. 
Minister  Wyznań  Religijnych 

i  Oświecenia  Publicznego: 
(— )  M.  Rataj. 

Minister  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych: 

( — )  J.  Raczyński. 
Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

•( — )  5.  Pr^ąnowski. 
Minister  Kolei  Żelaznych: 

( — )  Jasiński.  . 
Minister  Poczt  i  Telegrafów: 

( — )  Steslowicz. 
Minister  Robót  Publicznych: 

(— )  G.  Narutowicz. 
Minister  Pracy  i  Opieki  Społecznej: 

( — )  J.  Jankowski. 
Minister  Zdrowia  Publicznego: 

(— )  Chodźko. 
Minister  Aprowizacji: 

( — )  Grodziecki. 
Prezes  Głównego  Urzędu  Ziemskiego: 

(— )  T.  Wilknński. 
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STATUT  OKOANIZACYJNY  MINISTERSTWA 
SKARBU. 

§  1.  Ministerstwo  Skarbu  dzieli  się  na  sześć  dc= 
partamentów:  Administracyjny,  Kredytowy,  Budże= 
towy,  Ce).  Podatków  i  Opłat,  Akcyz  i  Monopolów 
oraz  niew}ączon\  do  departamentów  Wydział  Pre= 
zydjalny. 

§•2.  Departament  Administracyjny  składa  się 
z  pięciu  wydziałów:  Osobowego,  Gospodarczego, 
Emerytalnego,  Rachuby  i  Karnego: 

a)  Wydział  Osobowy  załatwia  wszystkie  sprawy 
osobowe  urzędników  Ministerstwa  i  urzędów  podle 

głych  oraz  układa  preliminarz  wydatków  personal- 
nych Ministerstwa. 

b)  Wydział  Gospodarczy  układa  preliminarz  wy= 
datków  rzeczowych  Mininsterstwa  i  urzędów  podlcg* 
łych,  załatwia  sprawy  druków  i  wydawnictw  oraz 
wszelkie  sprawy  gospodarcze  Ministerstwa  i  urzc= 
dów  podległych. 

c)  Wydział  Emerytalny  załatwia  sprawy  usta\\;o= 
dawstwa  i  orzecznictwa  w  sprawach  emerytalnych 
oraz  przygotowy  wanie  wniosków  o  dary  z  łaski. 

d)  Wydział  Rachuby  prowadzi  rachunkowość 
wydatków  Ministerstwa,  listy  płacy  i  wszystkie  spra= 
wy  kasowe  Ministerstwa. 

e)  Wydział  Karny  załatwia  sprawy  ustawodaw= 
stwa  skarbowo^karnego  i  orzecznictwa  w  sprawach 
karnych,  dotyczących  podatków,  akcyz,  monopoli, 
opłat  i  ceł. 

§  3.  Departament  Kredytowy  składa  się  z  cztc 
rech  wydziałów:  Obrotu  Pieniężnego  Wewnętrzne= 
go.  Zewnętrznego,  Bankowego  i  Spółdzielczego. 

a)  Wydział  Obrotu  Pieniężnego  Wewnętrznego 

załatwia  sprawy  emisji  banknotów  i  pożyczek  pań= 
stw owych,  sprawy  giełd  oraz  państwowych  loterji, 
mennicy,  zakładów  graficznych  i  papierni. 

b)  Wydział  Obrotu  Pieniężnego  Zewnętrznego 
załatwia  sprawy  polityki  finansowej  w  stosunkach  z 
zagranicą,  sprawy  pożyczek  i  długów  zagranicznych, 

pozwoleń  na  wywóz  i  przywóz  wa^ut  i  walorów  za= 
granicznych  i  krajowych  oraz  sprawy  kredytów  za= 
granicznych  dla  instytucji  i  przedsiębiorstw  krajo= 
wych. 

c)  Wydział  Bankowy  załatwia  sprawy  państwo= 
wych,  społecznych  i  prywatnych  zakładów  kredytu 
długo=  i  krótkoterminowego,  sprawy  spółek  akcy.i= 
nych  i  kantorów  wjTniany  oraz  sprawuje  nadzór  nad 
wszystkiemi  temi  instytucjami. 

d)  Widział  Spółdzielczy  załatwia  sprawy  Rady 
Spółdzielczej  i  rozdziału  kredytów  przeznaczonych 
dla  spółdzielni. 

§  4.  Departament  Budżetowy  składa  się  z  sześ= 
ciu  wydziałów:  Ogólnego,  Centralnej  Księgowości 
i  Kas,  Budżetów  Administracyjnych,  Budżetów  Prze= 
mysłowo=Handlowych,  Komunikacyjnego  i  Wojsko= 
wego. 

a)  Wydział  Ogólny  załatwia  sprawy  ustawodaw= 
stwa  budżetowego,  zestawienia  budżetu  państwowe 
go  i  kontroli  jego  wykonania,  sprawy  rozrachunków 
międzypaństwowych,  oszczędności  państwowych  i  fi^ 
nansów  samorządowych. 

b)  Wydział  Centralnej  Księgowości  i  Kas  za= 
łatwia  sprawy  przepisów  kasowych  i  rachunko\sych 
dla  wszystkich  władz  i  tirzędów,  otwiera,  przenosi, 
zamyka  i  kontroluje  kredyty  w  Centralnej  Kasie 
Państwowej  i  kasach  skarbowych,  prowadzi  rachu= 
nek  ich  obrotów,  stanu  gotowizny  i  znaków  warto= 
ściowych,  sprawuje  nadzór  nad  niemi  i  reguluje  ich 

zapasy,  prowad;;^i  koutrolę  rachunków  Mmislerstwa 
w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej,  sporządza 
miesięczne  i  roczne  zestawienia  dochodów  i  wydat= 
ków  państwowych  oraz  prowadzi  ewidencję  długów 
państwowych. 

c)  Wydział  Budżetów  Administracyjnych  zała-- 
twia  sprawy  budżetów  Ministerstw,  urzędów  central= 
uych  oraz  urzędów  I  i  II  instancji  o  charakterze  ad= ministracyjnym. 

d)  Wydział  Budżetów  Przemysłowo^Handlowych 
załatwia  sprawy  budżetów  o  charakterze  przemysło= 
wo=handlowym  lub  gospodarczym  oraz  sprawy  /,aku= 
pów  zagranicznych. 

e)  Wydział  Komunikacyjny  załatwia  sprawy 
budżetów  kolei  żelaznych,  poczt  i  telegrafów  i  ni= 
nych  środków  komunikacji,  kredytów  inwestycyj= 
nych  kolejowych  i  robót  publicznych  oraz  sprawy 
koncesji  kolejowych. 

f)  Wydział  Wojskowy  załatwia  sprawy  budże= 
tów  wojskowych  oraz  kredytów  plebiscytowych. 

§  5.  Departament  Ceł  składa  się  z  pięciu  wy= 
działów:  Organizacyjnego,  Prawnego,  Taryfowego, 
Kontroli  Celnej  i  Straży  Celnej.  ę 

a)  Wydział  Organizacyjny  załatwia  sprawy  or=^ 
ganizacji  władz  i  urzędów  celnych  i  wysżkolenia  ich 
personelu  oraz  przedstawia  Departamentowi  Admi= 
nistracyjnemu  wnioski,  dotyczące  mianowania,  prze= 
noszenia  i  zwalniania  urzędników  tych  władz  i  urzę= 
dów. 

b)  Wydżiał  Prawny  załatwia  sprawy  ustawodaw= 
stwa,  przepisów  i  rozporządzeń,  dotyczących  ochro= 
ny  granic  od  przemytnictwa  i  postępowania  celnego, 
orzecznictwa,  dotyczącego  wymiaru  opłat  celnych, 

załatwia  sprawy  międzynarodowych  umów  i  kon= 
wencji  celnych,  ustawowych  ulg  celnych  oraz  prze= 
prowadza  inspekcję  graniczną. 

c)  Wydział  Taryfowy  załatwia  sprawy  przepi= 
sów  taryfowych  celnych,  dotyczących  przywozu,  wy= 
wozu  i  tranzytu  towarów,  sprawy  orzecznictwa  doty= 
czącego  towaroznawstwa  oraz  obejmuje  doświad' 
czalnię  chcmiczno-techniczną. 

d)  Wydział  Kontroli  Celnej  prowadzi  kontrolę 
i  zestawienia  wpływów  celnych,  statystykę  celną 
Oraz  opracowuje  budżet  władz  i  urzędów  celnych. 

e)  Wydział  Straży  Celnej  załatwia  sprawy  orga? 
nizacji,  sprawy  personalne  i  gospodarcze  straży  cel= 
nej  oraz  sprawuje  jej  zarząd. 

§  6.  Departament  Podatków  i  Opłat  składa  się 
z  sześciu  wydziałów:  Organizacyjno=Egzekucyjnego, 
Podatków  Majątkowych,  Podatków  Przemysłowych 

i  Handlowych,  Podatków  od  nieruchomości,  Podat= 
ku  Dochodowego  i  Opłat  Stemplowych. 

a)  Wydział  Organizacyjno=Egzekucyiny  załatwia 
sprawy  organizacji  władz  skarboAvych  dla  poboru  po= 
datków  bezpośrednich  i  opłat  skarbowych  i  wyszka= 
lania  ich  personelu,  przedstawia  Departamentowi 
Administracyjnemu  wnioski,  dotyczące  mianowania, 
przenoszenia  i  zwalniania  urzędników  tych  władz,  za- 

łatwia sprawy  ustawodawstwa  i  orzecznictwa  w  za= 
kresie  egzekucji  skarbowej,  prowadzi  ewidencję  wy= 
miaru  i  poboru  podatków  bezpośrednich  i  opłat  oraz 
inspekcję  władz  skarbowych. 

b)  Wydział  Podatków  Majątkowych  załatwia 
sprawy  ustawodawstwa  i  orzecznictwa  w  sprawach 
jednorazowej  daniny  majątkowej,  dawnego  podatku 

majątkowego  i  innych  podobnych  podatków  w  b.  za= 
borze  pruskim  i  austrjackim  oraz  sprawy  pożyczki 

przymusowej. 

I 
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e)  Wydział  Podatków  Przemysłowych  i  Handlo= 
wych  załatwia  sprawy  ustawodawstwa  i  orzecznic; 
twa  w  sprawach  podatku  od  zysków  wojennych, 
podatku  przemysłowego,  podatku  dochodowego  od 
kapitałów,  podatku  od  skrzynek  depozytowych,  kot« 
łów  parowych  i  innych  podobnych  w  b.  zaborze 
pruslcim  i  austriackim. 

d)  Wydział  Podatków  od  Nieruchomości  zała=' 
twia  sprawy  ustawodawstwa  i  orzecznictwa  w  spra= 
wach  podatku  gruntowego,  podynmego,  liypoteczne= 
go,  dawnego  mieszkaniowego,  od  nieruchomości 
miejskich,  od  kapitałów  i  rent  i  innych  podobnych 
w  b.  zaborze  pruskim  i  austrjackim. 

e)  Wydział  Podatku  Dochodowego  załatwia  spra^ 
wy  ustawodawstwa  i  orzecznictwa  w  sprawach  po= 
datku  dochodowego  i  innych  podobnych  w  b.  za* 
borze  pruskim  i  austrjackim,  sprawy  finansów  sa= 
iriorz§dów  w  zakresie  pobierania  podatków,  sprawy 
opieki  w  dziedzinie  podatków  bezpośrednich  nad 
obywatelami  polskimi  za  granicy  oraz  wydaje  opinje  w 
sprawach  podatkowych  w  zwi§zku  z  traktatami  między- 
narodowemi. 

f)  Wydział  Opłat  Stemplowych  załatwia  sprawy 
ustawodawstwa  i  orzecznictwa  w  sprawach  podat= 
ków  spadkowego  i  od  darowizn,  stemplowego,  gieł= 
dowego,  przewozowego,  od  kart  do  gry,  ubezpiecze= 
niowego,  wekslowego,  od  przedmiotów  zbytku  oraz 
wszelkich  innych. 

§  7.  Departament  Akcyzy  i  Monopolów  składa 
się  z  czterech  wydziałów:  Organizacyjno=Inspekcyj' 
nego.  Spirytusowego,  Akcyzy  i  Podatków  Pośrednich 
i  Rachuby. 

a)  Wydział  Organizacyjno=Inspekcyjny  załatwia 
sprawy  przepisów  akcyzowych  pod  względem  tech- 

nicznego ich  wykonania,  sprawy  organizacji,  inspek= 
cji  i  kontroli  władz  i  urzędów  akcyzowych  i  mono= 
polowych  i  sprawy  wyszkalania  ich  personelu  oraz 
przedstawia  Departamentowi  Administracyjnemu 
wnioski,  dotyczące  mianowania,  przenoszenia  i  zwal' 
niania  urzędników  tych  władz  i  urzędów;  wreszcie 
załatwia  sprawy  organizacyjne  i  gospodarcze  stra^ 
źy  skarbowej. 

b)  Wydział  Spirytusowy  załatwia  sprawy  obrotu 
spirytusem,  opłat  od  piwa,  drożdży,  miodu,  wina  oraz 
orzecznictwa  w  tA,'ch  sprawach. 

c)  Wydział  Akcyz  i  Podatków  Pośrednich  zała= 
twia  sprawy  podatków  pośrednich  i  akcyz  od  ty= 
toniu,  cukru  i  sztucznych  środków  słodzących,  zapa= 

j  łek,  gilz,  soli,  węgla  i  innych  podobnych,  orzecznic* 
twa  w  tych  sprawach  oraz  sprawy  Dyrekcji  mono= 

'  polu  tytoniowego. 

d)  Wydział  Rachuby  załatwia  wszystkie  sprawy  ra- 
chunkowe Departamentu  craz  wykonywa  kontrolę  do- 

chodów, wymienionych  w  punkcie  a,  b  i  c  Wydziałów 
'i  Departamentu. u 

It       §  8.  Wydział  Prezydjalny  załatwia  sprawy  ogól= 
1  ne  Ministerstwa,  sprawy,  wynikające  ze  stosunku 
!,  Ministerstwa  do  Sejmu,  Naczelnika  Państv>ra,  Rady 
1.  MinistrÓAY,  innych  Ministerstw  i  urzędów  central^ 

'<i  nych  wszelkie  sprawy,  nienależące  do  zakresu  czyn? 
ności  innych  Wydziałów,    sprawy  organizacyjne, 
budżetowe,  prasowe  oraz  sprav\^'  Centralnego  Urzę= 
du  Naftowego  do  czasu  przyłączenia  go  do  Minister= 

stwa  Przęmysłu  i  Handlu  wydaje  opinje  prawne 
i  przeprowadza  ostateczną  redakcję  projektów  ustaw 
i  rozporządzeń  Ministerstwa;  wydział  ten  obejmuje 
nadto  sekretarjat  Komitetu  Ekonomicznego  Miiu= 
strów  oraz  Kancelarję  Główną  Ministerstwa. 

(Monitor  Polski,  Nr.  74  z  d.  1/IV  —  1931  r.). 

Podatki  bezpośrednie. 

155. 

•    ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  11  marca  1921  ̂ roku 

w  przedmiocie  ograniczenia  mocy  obowiązującej  rozpo* 
rządzenia  z  dnia  12  maja  1920  r.  (Dz,  U.  R.  P.  Nr.  50 

z  r.  1920,  poz.  307)  o  rozciągnięciu  na  obszarze  b.  za- 
boru rosyjskiego  działania  dekretil  w  przedmiocie  wpro- 

wadzenia podatku  od  zysków  wojennych  z  dnia  5  lutego 
1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  12  z  r.  1919  poz.  136)  na  zyski 

wzgifdnie  dochody  osiągnięte  w  latach  1919  i  1920. 

Na  mocy  art.  67  dekretu  z  dn.  5  lutego  1919  r., 
w  przedmiocie  wprowadzenia  podatku  od  zysków 
wojennych  (Dz.  Pr.  Nr.  12  z  r.  1919,  poz.  136),  zarzą= 
dza  się,  co  następuje: 

§  1.  Zawarte  w  §  1  rozporządzenia  z  dn.  12  ma= 

ja  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50,*  z  r.  1920,  poz.  307), 
rozciągnięcie  mocy  obowiązującej  dekretu  z  dnia 
5  lutego  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  12  z  r.  1919,  poz.  130), 
Y\  przedmiocie  wprowadzenia  podatku  od  zysków 
wojennych  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego,  na 
zyski,  względnie  dochody,  osiągnięte  w  latach  1919 
i  1920,  ogranicza  się  tylko  do  zysków,  względnie  do* 
chodów,  osiągniętych  w  roku  1919. 

Jeżeli  podatek  ten  za  rok  1920  został  już  wymie=  ♦ 
rzony,  ma  go  właściwa  Władza  skarbowa  I  instancji 
z  urzędu  umorzyć. 

Nowych  wymiarów  za  rok  1920  nie  należy  usku'^ 
teczniać. 

§  2.    Brzmienie  §  4  rozporządzenia  zmienia  się 
W  ten  sposób,  że  za  ostatni  wojenny  rok  podatkowy 
należy  rozumieć  rok  1919,  względnie  rok  operacyjny 
1919/1920. 

§  3.  Zarządzone  już  w  myśl  części  3,  paragra= 
fu  3,  zabezpieczenia  podatku  od  zysków  wojennych, 
obiiczonego  prowizorycznie  za  rok  1920,  względnie 
przy  przedsiębiorstwach  sprawozdawczych  za  rok 

operacyjny  1920/1921,  mają  być  uchylone  w  tym  sa= 
mym  porządku  w  jakim  nastąpiło  zabezpieczenie 

podatku. 
§    4.    Rozporządzenie     niniejsze  obowiązuje 

z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  31,  z  dn.  6/lV  1921  r.,  poz.  187). 
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156. 

INSTRUKCJA  RACHUNKOWA 

dia  G.  D.  M.  T.  i  Urzędów  podległych  G.  D.  M.  T. 

G.  D.  M.  T.  na  mocy  rozporządzenia<« Minister* 
stwa  Skarbu  z  30  marca  1920  roku  prowadzi  raehun* 
kowość  od  Isgo  kwietnia  1920  r.  sposobem  podwój* 
uej  buchalterji  systemem  włoskim,  natomiast  wszysts 

kie  urzędy  podległe  G.  D.  M.  T.  prowadzą  nadal  svv'ą 
rachunkowość  wediug  systemu  kameralistyki.  , 

Jednak  na  mocy  „T^Tnczasowycli  przepisów 

ogólnych",  wydanvcli  przez  Ministerstwo  Skarbu 

30/XII  1920  r.  (Dz."Urz.  M.  Sk.  Nr.  4/21  r..  poz.  38), vv'szystkie  urzędy  centralne  Ministerstwa  Skarbu, 
operujące  kapitałem  obrotov*ym,  dochody  których  sa 
uwidocznione  w  preliminarzu  państwowym  w  ior? 

riiie  czystego  zysku  i  nie  posiadające  paragrafoM'a* 
nych  wydatków  budżetowych,  mają  prowadzić  swą 
rachunkowość  podwójną  księgowością. 

Aby  na  przyszłość  ujednostajnić  rachunkowość 
w  całym  Monopolu  Tytoniowym,  G.  D.  M.  T.  wpro* 
wadzą  z  dniem  l^go  stycznia  1921  r.  we  \vszystkich 

fabrykach  i  urzędach  sprzedaży  wyi-obów  tytonio* 
wych  podwójną  księgowość. 

W  G.  D.  M.  T.,  tudzież  w  fabrykach  o  więk* 
szych  obrotach,  wskazanemby  było  prowadzenie  ra* 
chunkowości  według  podwójnej  księgowości  systemu 

włoskiego,  natomiast  "w  fabrykach  o  mniejszych  obro< tach,  tudzież  we  wszystkicli  urzędach  sprzedaży  na# 
leży  bezwarunkowo  prowadzić  podwójną  księgowość 
według  systemu  amerykańskiego. 

Przy  prowadzeniu  podwójnej  księgowości  syste? 
mem  włoskim,  bezwarunkowo  prowadzić  się  musi: 

a)  Frima  s  notę  kasov/ą  na  wplwy  i  wydatki  go* 
tówkowe, 

b)  Dziennik  buchalteryjny.  do  którego  wpisywa* 
ne  są  codziennie; 
a)  pozycje  przychodu  i  rozchodu  z  prima? 

noty  kasowej, 
b)  dzienne  pozycje  memorjałowe,  oparte  na 

poleceniach  memor j ałowych. 

Dzienniki  pod  a)  i  b)  są  księgami  chro? 
nologicznemi. 

c)  Księga  główna,  podzielona  na  odpowiednie 
rachunki; 

d)  Księgi  pomocnicze,  prowadzone  do  niektó* 
rych  rachunków  księgi  głównej. 

Księgi  pod  c)  i  d)  są  księgami  systematycz? 
nemi. 

e)  Księga  inv-entarza. 
Przy  prowadzeniu   zaś    księgowości  systemem 

amerykańskim  muszą  być  prowadzone: 

a)  Dziennik  #  główna. 
b)  Księgi  pomocnicze,  prowadzone  do  niektóry  ch 

rachunków,  oznaczonych  w  powyższej  księ? 
dze. 

Dziennik,  dzień nik^główna  i  księga  inwen# 
tarza  powinny  być  ©parafowane:  1)  dla  Dy* 
rekcji  Monopolu  Tytoniowego  przez  Biuro 
Prezydjum  Ministerstwa  Skarbu,  2)  dla  fa* 
bryk  i  urzędów  sprzedaży  —  przez  odnośne 
Urzędy  Akcyz  i  Monopolów  Państwowych. 

Rachunki,  które  muszą  być  prowadzone  w  Alono 
Tytoniowym  przy  obu  systemach,  są  następu 

j:ice: 1)  R*k  Bilansu  otwarcia, 

2)  R*k  Kapitału  obrotowcrjo, 
3)  R*k  Kasy, 

4)  R*k  P.  K.  O., 

5)  Rfk  P.  K.  K.  P.,^  względnie  Kas  Skarbowych 
6)  R«k  Ruchomości, 
7)  Rsk  Nieruchomości, 

7'»a)R«k  dochodów  i  v/ydatków  z  nieruchomości 8)  R*k  Amortyzacji, 
9)  Rsk  Pensji  i  zasług, 
10)  R«k  Kosztów  ogólnych. 
11)  R*k  Kosztów  fabrykacji, 
lL'a)R*k  Produkcji, 
12)  .  Rsk  Kosztów  sprzedaży, 
13)  R*k  Matcrjałów  surowych  krajowych. 
14)  R«k  Matcrjałów  surowych  zagranicznych, 
15)  R*k  Fabrykatów  gotowych  własnych, 
10)    Rsk  Fabrykatów  gotowych  krajowych  fabryk 
17)  R»k  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych, 
17=a)R*k  Skrzyń, 

18)  Rsk  Opłat  monopolowych, 
19)  R*k  Opłat  celnych, 

20)  Rsk  Dłużników  i  wierzycieli,  * 
21)  Rfk  Rozrachunków  wewnętrznych, 
2l)    R«k  Inne  dochody, 
23)  Rsk  Depozytów, 

24)  R*k  Strat  i  zy-sków, 
25)  Rsk  Bilansu  zamknięcia. 

Z  rachunków  tych  prowadzą  się: 

W  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego: 
1)  Rsk  bilansu  otwarcia, 
2)  Rsk  kapitału  obrotowego, 
3)  R.k  kasy, 
4)  R.k  P.  K.  K.  P.  (wzgl.  Kas  skai-bowych), 
5)  R.k  P.  K.  O., 
6)  Rsk  Ruchomości, 
7)  Rsk  Nieruchomości, 
8)  Rsk  Dochodów  i  wydatków  z  nieruchomości, 
9)  Rsk  Amortyzacji, 

10)  R*k  Pensji  "i  Zasług, 11)  R*k  Kosztów  ogólnych, 
12)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  własnych, 

13)  R<k  Fabrykatów  gotowych  ki-ajowych  fabryk, 
14)  R'k  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych, 
15)  R=k  Opłat  monopolowych, 
16)  R«k  Opłat  celnych, 
17)  Rfk  Dłużników  i  wierzycieli, 
18)  Rsk  Rozrachunlców  wewnętrznych, 
19)  R*k  Inne  dochody, 
20)  Rsk  Depozytów, 
21)  Rsk  Strat  i  zysków, 
22)  R?k  Bilansu  zamknięcia. 

W  Fabrykach  Wyrobów  Tytoniowych: 

1)  Rsk  l^ilansu  otwarcia, 
2)  R*k  Kasy, 

3)  Rsk  Nieruchomości, 
4)  R«k  Nieruchomości, 

5)  Rfk  Dochodów  i  wy^datków  z  nieruchomości, 
o)  Rfk  Amortyzacji, 
7)  Rfk  Pensji  i  zasług, 
8)  R=k  Kosztów  ogólnych, 
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9)  R'k  Kosztów  fabrykacji, 
10)  R'k  Kosztów  produkcji, 
11)  R-k  Kosztów  sprzedaży, 
12)  R*k  Materjaiów  surowych  krajowych, 
13)  K*k  Materjałów  surowych  zagranicznych, 
14)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  wlasnychjjP 

15)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  ki-aj owych  fabryk, 
16)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  zagi-anicznych, 
17)  R^k  Skrzyń, 
18)  R*k  Opłat  celnych, 
19)  Rsk  Dłużników  i  wierzycieli, 
20)  R?k  Rozrachunków  wewnętrznych, 
21)  R^k  Inne  dochody, 
22)  R=k  Depozytów, 
23)  R'k  Strat  i  zysków, 
24)  Rsk  Bilansu  zamknięcia. 

W  Urzędach  sprzedaży  Wyrobów  Tytoniowych: 

1)  Rsk  Bilansu  otwarcia, 
2)  R*k  Kasy, 
3)  Rsk  Ruchomości, 
4)  R*k  Nieruchomości, 
5)  Rsk  Dochodów  i  wydatków  z  nieruchomości, 
6)  Rsk  Amortyzacji, 
7)  R*k  Pensji  i  zasiu;,', 
8)  Rsk  Kosztów  ogólnych, 
9)  Rsk  Kosztów  sprzedaży, 
10)  R^k  Fabrykatów  gotowych  własnych, 
11)  Rjk  Fabrykatów  gotowych  krajowych  fabryk, 
12)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych, 
13)  R«k  Skrzyń, 
14)  Rsk  Dłużników  i  wierzycieli, 
15)  R*k  Rozrachunków  wewnętrznych, 
16)  R«k  Strat  i  zysków, 
17)  Rsk  Bilansu  zamknięcia, 

ad  1)  R^k  Bilansu  otwarcia. 
Rachunek  ten  obejmuje  stan  czynny  i  bierny 

z  początkiem  okresu  budżetowego. 
Na  podstav/ie  bilansu  zamknięcia,  sporządzone^ 

go  z  końcem  poprzedniego  okresu  budżetowego,  spo* 
rządzą  się  bilans  otwarcia  okresu  następnego. 

Ponieważ  do  ksiąg  głównych  i  pomocniczych 
wszelkie  sumy  przenosi  sie  z  dziennika,  przeto  do 
dziennika  złożonego  z  początkiem  okresu  wpisać  na« 
leży,  jako  pierwszą  pozycję,  wszystkie  rachunki  bis 
lansu  otv/areia.  Stanem  -czynnym  uznajemy  (Ma) 
liilans  otwarcia,  natomiast  stanem  biernym  obciąża? 
my  (Winien)  go. 

A  więc  pierwsza  pozycja  dziennika: 

Akty  w  a  : 

U  12  Rachunków 
Ma  R«k  Bilansu  otwarcia, 

U  Rsku  Kasy 
za  pozostała  gotówkę  z  poprzedniego  okresu, 

U  Rsku  P.  K.  b. 

saldo  na  Isgo  stycznia  1921  r., 
U  Rsku  P.  K.  K.  P. 

saldo  na  hgo  stycznia  1921  r., 
U  R»ku  Inwentarza. 

saldo  na  Isgo  stycznia  1921  r., 
U  Raku  Nieruchomości 

saldo  na  bgo  stycznia  1921  r., 
U  Rsku  Materjałów  surowych  Icrajowyeh 

saldo  na  l*go  stycznia  1921  r., 

l'  Rsku  Materjałów  surowych  zagranicznycli 
saldo  na  l^go  stycznia  1921  r.. 

U  Rsku  Fabrykatów  gotowych  własnych 
saldo  na  Isgo  stycznia  1921  r., 

U  Rsku  Fabrykatów  gotowych  krajowych 
saldo  na  Isgo  stycznia  1921  r., 

U  Rsku  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych 
saldo  na  l*go  stycznia  1921  r., 

U  Rsku  Dłużników  (nasi  dłużnicy) 
saldo  na  l?go  stycznia  1921  r., 

U  Rsku  Rozrachunków  wewnętrznych  (R=k  Za=. liczeń) 

saldo  na  i?go  stycznia  1921  r., 

Pasywa: 

U  R*ku  Bilansu  otwarcia 
Ma  3  Rachunki. 

Ma  Rsk  Wierzycieli 
saldo  na  hgo  stycznia  1921  r.. 

Ma  R*k  Depozytów 
saldo  na  hgo  stycznia  1921  r., 

Ma  R*k  Kapitału 
saldo  na  l=go  stycznia  1921  r., 

Pozycje  Vv'  dzienniku  rozpoczyna  się  talś:,  że 
wpierw  wypisuje  się  dłużnika  (Debet),  rozpoczynając 

od  Słów  „U",  następnie  wypisuje  się  rachunek,  a  je? 
'żeli  raclmnków  jest  więcej,  natenczas  należy  wypisać 
ilość  tychże,  a  następnie  wpisuje  się  rachunek  wie* 

rzyciela  (Kredyt),  rozpoczynając  od  słowa  „Ma". Po  zaciągnięciu  powyższych  dwóch  pozycji 
z  dziennika  do  I<;sięgi  głównej  i  ksiąg  pomocniczych, 
założonych  na  nowy  okres  budżetowy,  księgi  te  go? 
towe  są  do  przyjęcia  pozycji,  dotyczących  obrotów 
w  nowym  olcresie  sprawozdawczym. 

ad  2)  Rsk  Kapitału. 

Rachunek  ten  przedstawia  w  chwili  zaprowadzę* 
nia  ksiąg  różnicę  pomiędzy  sumą  aktywów  i  pasy* 
wów.  Przy  zamknięciu  ksiąg  w  każdym  z  następnych 
okresów  na  rachunek  ten  zapisuje  się  różnicę  między 
saldami,  wykazanemi  na  rachunkach  ruchomości 
i  nieruchomości  w  końcu  i  na  początku  danego 
okresu. 

Ponieważ  dotąd  w  Urzędach  i  Fabrykach  nie 
prowadzono  rachunkowości  podwójnej  księgowości, 
a  V/  dniu  1  stycznia  muszą  być  otwarte  rachunki  bi? 
lanseni  otwarcia,  przeto  Urzędy  i  Fabryki  muszą  spo* 
rządzić  każdy  dla  siebie  szczegółowy  inwentarz  we* 
dług  stanu  w  dniu  31  grudnia  1920,  na  podstawie  kto? 
rego  sporządzą  bilans  otv/arcia.  Różnica  (Saldo)  wy? 

prowadzona  po  stronie  „Ma"  stanowi  kapitał,  który 
należy  wraz  z  innemi  alctywami  i  pasywami  przepro? 
wadzić  przez  dziennik. 

Fabrylvi  i  urzędy  podległe  G.  D.  M.  T.  nie  pro* 
wadzą  tei^o  rachunlcu,  a  zapisują  odnośną  sumę  na 
rachunek  ,, Rozrachunków  wewnętrznych  (rachunek 

G.  D.  M.  T.)". ad  3)  Rsk  Kasy. 

Rachunelc  ten  przedstawia  obrót  gotówki,  znaj? 
dującej  się  we  fabryce,  względnie  urzędzie,  zatem 
za  wszelkie  wpływy  (przychody)  w  gotówce  obcią? 
żamy  (U)  (Winien)  rachunek  kasy,  zaś  za  wszelkie 
wypłaty  (rozchody)  uznajemy  (Ma)  tenże  rachunek. 
Wpłaty  uskutecznione  w  Pocztowej  Kasie  Oszczęd? 
ności  i  Polskiej  Krajowej  Kasie  Poż>czkowej  i  wy? 
płaty  uskutecznione  tamże  na  podstawie  czeków  nie 
przeprowadza  się  przez  ten  rachunek. 

Przy  systemie  włoskim  przeprowadza  się  przez 

ten  rachunek  wszystkie  pozycje  z  Prima?noty  kaso- 
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wej.  Sald©  Wyprowadzone  na  tym  rachunku  musi 
być  zgodne  z«  saldem,  wyprowadzonym  w  Primas 
nocie  kasowej.  Należy  przytem  pamiętać,  że  wyraz 

„Winien"  (Debet)  uż>'wamy  do  oznaczenia  lewych 
stron  wszelkich  rachunków  i  oznacza: 

a)  w  rachunkach  kasy  i  towarów  —  przychód 
gotówki  lub  towarów, 

b)  w  rachunkach  innych  „Winien"  (winien  nam) 
jest  naszym  dłużnikiem  ten,  czyje  nazwisko 
figuruje  w  nagłówku. 

Wyraz  ,Ma"  (kredyt)  ui;ywa  się  do  oznaczenia 
prawych  stron  wszelkich  rachunków  i  oznacza: 

a)  w  rachunkach  kasy  i  towarów  —  rozchód  go« 
tówki  lub  towarów, 

b)  w  rachunkach  innych  „Ma"  (ma  u  nas  do  żąs 
dania)  jest  naszym  wierzycielem  ten,  czyje 
nazwisko  figuruje  w  nagłówku  rachunku. 

ad  4)  R?k  Pocztowej  Kasy  Oszczędności  i 

ad  5s  Rsk  Polskiej   Krajowej   Kasy  Pożyczkowej, 
wzgl.  Kas  skarbowych. 

Ponieważ  Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tyto* 
niowego  lokuje  całą  gotówkę  z  Monopolu  tytonio* 
wego  w  Centrali  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkos 
wej  w  Warszawie  na  swym  rachunku,  zaś  od  1  styczs 
nia  1921  r.  będzie  wszelkie  wpływy  za  wyroby  tyto* 
niowe  i  inne  dochody  z  Monopolu  gromadziła 
w  Pocztowej  Kasie  Oszczędności  na  swój  rachunek, 
zatem  tylko  Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tyto* 
niowego  będzie  prowadziła  te  rachunki,  natomiast 
fabryki  i  urzędy  za  wpłaty  za  wyroby  tytoniowe  i  ins 
ne  dochody  składane  przez  odbiorców  w  Pocztowej 
Kasie  Oszczędności,  będą  obciążać  nie  rachunek 
Pocztowej  Kasy  Oszczędności  lecz  R»k  „Rachunek 

rozrachunków  wewnętrznych"  (G.  D.  M.  T.).  W  ten« 
że  sposób  księgować  się  będzie  wpływy  do  Kas  Skar* 
bowych. 

Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  po* 
cząwszy  od  stycznia  1921  r.  będzie  przekazywała 
przez  Centralę  P.  K.  K.  P.  w  Warszawie  dotacje  mie* 
sięczne  na  opędzenie  wydatków  bieżących,  a  więc  dla 
fabryk  i  urzędów  sprzedaży  wyrobów  tytoniowych 
w  siedzibie  oddziałów  P.  K.  K.  P.  do  tychże  oddzia^; 
łów  na  otwartych  już  tam  rachunkach  odnośnych 
fabryk  i  urzędów,  zaś  dla  fabryk  względnie  urzędów 
w  miejscowościach  gdzie  niema  tych  Oddziałów^ 
przez  P.  K.  O.  Fabryki  i  urzędy  czerpać  będą  do* 
tacje  i  przeprowadzać  w  dzienniku  w  sposób  nastę* 
pujący: 

Przykład:  Generalna  Dyrekcja  Monopolu 
Tytoniowego  przekazuje  za  pośrednictwem  P.  K.  K.  P. 
dotację  50.000  mk.  dla  Urzędu  sprzedaży  wyrobów 
tytoniowych  w  Rzeszowie,  zatem  G.  D.  M.  T.  uznaje 
sumą  tą  r*k  P.  K.  K.  P.,  a  obciąża  rsk  Rozrachunków 
wewnętrznych  (Urząd  sprzedaży  w  Rzeszowie).  Ten* 
że  Urząd  po  podjęciu  tej  dotacji  zapisuje  na  Rsk 

Kasy  po  stronie  „Winien"  50.000  mk.  (oljciąża  ten 
rachunek  za  podjętą  gotówkę),  a  na  Rsk  Rozrachuns 

ków  wewnętrznych  (G.  D.  M.  T.)  po  stronie  „Ma" 
(uznaje  G.  D.  M.  T.  tą  sumą  za  otrzymaną  dotację). 

Fabryki  i  Urzędy,  które  mają  kasy  ogniotrwałe 
i  dobre  zabezpieczenie  przed  włamaniem  mogą  pod  ej = 
mować  z  konta  własnego  otworzonego  w  odnośnym 
oddziale  P.  K.  K.  P.  z  przekazanych  im  dotacji  sus 
my  większe,  natomiast  te  urzędy,  które  nie  posias 
dają  takiego  zabezpieczenia  winny  podejmować  su* 
my  mniejsze,  potrzebne  do  wypłat,  jednak  zawsze 

sumy  okrągłe  n.  p.  5.000,  10.000,  20.000  i  t.  p.  Te 
jednak  fabryki  i  urzędy,  które  będą  otrzymywały 
dotacje  za  pośrednictwem  Pocztowej  Kasy  Oszczęds 
ności,  a  więC  w  urzędach  pocztowych  muszą  podejs 
mować  całą  przekazaną  im  dotację.  Dlatego  też  te 

rabrykU^i  urzędy  mają  obowiązek  donieść  Generals 
nej  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego,  że  w  braku 
odpowiedniego  zabezpieczenia  nie  mogą  u  siebie 
w  kasie  przechowywać  całej  dotacji,  a  G.  D.  M.  T. 
będzie  przekazywała  im  dotację  dwa  razy  na  mie« 
siąc. 

ad  6)  Rsk  Ruchomości. 

Rachunek  ten  obciąża  się  zakupem  wszelkich 
ruchomości,  które  należą  do  inwentarza,  natomiast 
uznaje  się  ten  rachunek  kwotami,  uzyskanemi  ze 
sprzedaży  tych  ruchomości.  Do  Ruchomości  należą: 

1)  inwentarz  fabryczny, 

2)  maszyny  do  pisania, 
3)  urządzenia  biurowe, 
4)  wszelkie  sprzęty  należące  do  inwentaJrza, 

a  więc  takie,  które  się  nie  zużywają  prędko 
i  są  utrzymywane  w  ewidencji  w  księdze  in« 
wentarzowej. 

ad  7)  Rsk  Nieruchomości. 

Rachunek  ten  obciążamy  zakupem  nieruchom 
mości,  remontem  budowlanym  t.  zw.  kapitalnym 
i  różnemi  instalacjami,  czyli  wydatkami  zwiększa* 

jącymi  początkową  wartość  nieruchomości,  natos 
miast  uznajemy  ten  rachunek  za  sprzedaż  lub  ubys 
tek  tych  nieruchomości. 

Do  rachunku  tego  należy  bezwarunkowo  prowa= 
dzić  księgę  inwentarzową,  do  której  powinien  być 
wpisany  każdy  nabyty  sprzęt.  Księga  inwentarzowa 
będzie  obejmowała  dwa  działy:  dział  I  —  Nierucho* 
mości  i  dział  II  —  Ruchomości. 

Na  amortyzację  ruchomości  ustanawia  się  pewne 

odsetki,  wysokość  których  oki-eśla  G.  D.  M.  T., 
a  które  księguje  się  na  Rsk  Amortyzacji  po  stronic 
kredyt,  a  na  Rsk  Strat  i  zysków  po  stronie  debet. 

ad   7a)  Rsk  dochodów  i  wydatków  z  nieruchos 

mości. 
Rsk  ten  obciążamy  remontem  bieżącym,  koszta* 

mi  oświetlenia,  utrzymaniem  administratora  i  dozór* 
cy,  wszelkiemi  opłatami  n.  p.  podatków  mieszkanie* 
wych  a  uznajemy  dochodami  z  rjieruchomości. 

ad  8)  Rsk  Amortyzacji. 

Rachunek  ten  uznajemy  amortyzacją  ruchomości 
i  nieruchomości.  i 

ad  9)  Rsk  Pensji  i  zasług. 

Rachunek  ten  obciążamy  (Winien)  wypłatą  upo* 
sążeń  służbowych  i  wszelkich  (dodatków  funkcjo* 
narjuszów  państwowych  etatowych  i  nieetatowych, 
następnie  za  wypłacone  należytości  na  umunduro* 
wanie  służby,  zapomogi  i  remuneracje,  przyznane 
funkcjonariuszom  państwowym,  zatem  wszelkie  wy< 
datki  administracji  osobowej  księguje  się  na  tym  ren 
chunku.  Natomiast  uznajemy  (Ma)  ten  (rachunek 
wszelkiemi  zwrotami  powyższych  wypłat. 

Do  rachunku  tego  musi  być  prowadzona  księga 
pomocnicza,  podzielona  na  następujące  rachunki: 

a)  Pensji  i  zasług, 
b)  Umundurowanie  służby, 
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c)  Zapomogi  i  remuneracje. 
ad  10)  Rsk  Kosztów  ogólnych. 

Rachunek  ten  obciążamy  uskutecznionemi  wy« 
piatami  na: 

a)  opłatę  komornejio,  za  wodę, 
b)  opał,  światło  i  utrzymanie  porządku, 
c)  materjały  piśmienne, 
d)  druki  zwykłe, 
e)  książki,  mapy  i  pisma, 
f)  telefony,  porto  i  depesze, 
g)  opłaty  na  rzecz  gmin, 
h)  prowizje  bankowe, 
i)  wsparcia  dla  byłych  robotników  i  robotnic 

obecnie  nie  zajętych  w  fabryce, 
j)  koszty  przesiedlenia,  podróży  ̂ i  djety, 
k)  deputat  tytoniowy  i  próbki  dla  funkcjonarju? 

szów  Monopolu, 
1)  drobne  wydatki, 
m)  bieżący  remont  ruchomości  i  nieruchomości 

fabrycznych, 
n)  naprawa  sprzętów  inwentarzowych. 
Natomiast  uznajemy  ten  rachunek  wszelkimi 

zwrotami  z  tego  tytułu. 

Do  rachunku  tego  prowadzi  się  książkę  pomocni* 
cza,  podzieloną  na  poszczególne  rachunki  wymienio* 
ne  pod  a)  do  m). 

ad  11)  Rsk  Fabrykacji. 

,  Rachunek  ten  obciążamy  wszclkiemi  wydatkami 
związanymi  z  fabrykacją  wyrobów  tytoniowych 
i  skrzyń,  a  więc: 

a)  surowcem  krajowym  oddanym  z  magazynu 
do  fabrykacji, 

b)  surowcem  zagi-anicznjm,  oddanym  z  maga« 
zynu  do  fabrykacji, 

c)  materjałami  pomocniczemi  (ekonomicznemi), 
oddanemi  z  magazynu  do  fabrykacji, 

d)  kosztem  frachtóv;  i  przev70zu, 
c)  kosztem  konwoju, 
f)  kosztem  oświetlenia  oraz  prądu  elektrycznego 

dla  masz^  n 
g)  kosztem  materjałów  opałowych,  oddanych 

z  magazynu  do  fabryki, 
h)  wypłatą  wynagrodzeń  dla  robotników  i  rot 

botnic, 

i)  zapomogami,  prżyznanemi  przez  G.  D.  M.  T. 
robotnikom  czynnym  w  poszczególnych  wy# 
padkach, 

j)  opłatami  na  rzeCz  kasy  chorych  i  za  ubezpie« 
czenie  robotników, 

k)  kosztem  wyrobu  skrzyń. 
Natomiast  uznajemy  ten  rachunek  wszelkimi 

zwrotami  z  tego  tytułu.  (Wartość  skrzyń  księguje  się 
na  „Rsku  skrzyń"). 

Do  rachunku  tego  prowadzi -się  książkę  pomocni* 
czą,  w  której  każdy  wymieniony  ad  a)  do  k)  rodzaj 
wydatku  musi  mieć  odrębne  konto.  Wszelkie  wy* 
datki,  związane  z  wyrobem  skrzyń,  jako  to:  kupno 
desek,  gwoździ,  przewóz,  robocizna  etc.  księguje  się 
na  rachunek  „Wyrobu  skrzyń". 

Przykład:  Fabryka  pobiera  ze  składu  suro* 
wiec  do  fabrykacji,  na  podstawie  spisu  (patrz  wzór). 
xVatenczas  przeprowadza  przez  dziennik  tę  czynność 
w  sposób  następujący: 

Otdąża  (Winien)  R*k  kosztów  fabrykacji  (sli>- 
rowiec  krajowy,  względnie  zagraniczny)  wartością 
tego  surowca  w  spisie  oznaczoną,  a  uznaje  (Ma)  R*k 

materjałów  surowych  (krajowych  lub  zagranicznych) 
tą  samą  sumą. 

ad  11  a)  Rsk  Produkcji. 

Rachunek  ten  uznajemy  wartością  wjTobionych 
fabrykatów  gotowych,  oddanych  z  fabryki  do  maga* 
zynu,  bez  wartości  opakowania.  (Wartość  skrzyń 

księguje  się  na  „rachunek  skrzyń"). 
Uznanie  rachunku  produkcji  następuje  w  chwili 

kiedy  fabryka  wyrobione  fabrykaty  gotowe  iwraz 
z  opakowaniem  oddaje  za  spisem  (według  przylegle* 
go  wzoru)  do  magazynu. 

Przykład:  Fabryka  przekazała  do  magazynu: 

10.000  sztuk  papierosów.  Sport     a  — .80  8.000  mk. 
10.000     „          „       Damskich  „  1.20  12.000  „ 
iO.OOO     „         „       Prezydent  „  1.40  14.000  „ 
j  0.000     „         „           Emir     „  1.00  10.000  „ 
10.000  paczek  (25  gr.)  tytoniu 

przedniego   rnacedońsk.  ,,  25.00  250.000  „ 
w  25  pakach 180.00 

4.500 

Ogółem     298.500  mk. 
zatem  na  podstawie  tego  spisu  Fabryka  przeprowadzi 
zarachowanie  przez  dziennik  następującym  spo* 
^obem: 

Obciąży  (Winien)  I\*k  Fabrykatów  gotowych 
własnych  sumą  294.000  mk.,  a  rach*k  Skrzyń  kwotą 
4.500  mk.  za  wyrobione  i  dostarczone  magazynowi 

do  sprzedaży  fabrykat^■,  a  uzna  (Ma)  łączna  sume 
298.500  mk.  R*k  Produkcji, 

ad  12)  Rsk  Kosztów  sprzedaży. 
Rachunek  ten  przedstawia  koszty  sprzedaży  go* 

towych  fabrykatów  własnych,  krajowych  i  zagranicz* 

nych. 
Wszelkie  zatem  koszty,  związane  ze  sprzedażą 

winny  być  przeprowadzone  przez  ten  rachunek. 
Rachunek  ten  obciążamy  zatem  wydatkami  na; 

a)  wypłatę  wynagrodzenia  robotników  i  robotnic 
zajętych  przy  magazynach  względnie  urzs^* 
dach  sprzedaży  wyrobów  tytoniowych, 

b)  wypłatę  zapomóg,  przyznawanych  dla  tych 
robotników  G.  D.  M.  T. 

c)  kosztami  frachtów  i  przewozu  z  fabryki  do urzędu, 

d)  kosztami  konwoju, 

e)  prowizją,  przyznaną  hjjrtownikom  (składowni= 
kom)  i  sprzedawcy  fabrykatów  tytoniowych. 

Natomiast  uznajemy  ten  rachunek  wszelkimi 
z\vTotami  z  tego  tytułu. 

ad  13)  Rsk  Materjałów  surowych  krajowych  i 

ad  14)  Rsk  Materjałów  surowych  zagranicznych. 

Rachunki  tc  przedstawiają  cały  obrót  surowca 

nabyteg'o  do  fabrykacji  wyrobów  tytoniowych.  Ra* 
chunki  te  obciąża  się  (Winien)  wartością  surowca 
nabytego  do  fabrykacji  tudzież  wydatkami  związa* 
nymi  ze  sprowadzeniem  surowca  a  uznaje  się  (Ma) 
wartością  surowca  oddanego  do  fabrykacji. 

Przykład:  Generalna  Dyrekcja  Monopolu 
Tytoniowego  zakupuje  dla  fabryki  surowiec  zagra* 
niczny  i  wypłaca  należność  firmie,  natenczas  zapisuje 
u  siebie  w  dzienniku  buchalteryjnym: 

Obciąża  (Winien)  R*k  Rozrachunków  wewnętrz* 
nych  (Fabrykę)  sumą,  zapłaconą  dostawcy  za  przęsła* 
ne  fabryce  surowiec,  a  uznaje  (Ma)  R*k  Polskiej  Kra* 
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j»\vej  Kasy  Pożyczkowej  za.  zapłaconą  należność  za 
surowice  i  równocześnie  posyła  fabryce  uwiadomies 
nie  o  dokonanem  kupnie  surov/ca  jej  dostarczonejjo. 

l"abryka  po  otrzymaniu  uwiadomienia  zapisuje  u  sies bie  w  dzienniku: 

Obciąża  (Winien)  R>k  iMaterjałów  surowycli  za* 
granicznych  wartością  surowca  według  ceny  naby^ 
cia,  a  uznaje  (Ma)  Rsk  Rozrachunków  wcY^nętrznycli 
(G.  D.  M.  T.)  tąż  samą  sumą  za  zapłacony  przez  Ges 
nsrainą  Dyrekcję  iMonopolu  Tytoniowego  surowiec. 

Z  końcem  roku  saldo  wyprowadzone  na  tycli  ra* 
chunkach  musi  być  zgodne  z  wartością  pozostałego, 
a  niewyrobionego  surowca,  będącego  na  składzie. 

ad  15)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  własnych. 

Rachunek  ten  obciążamy  (Winien)  wartością 
wyrobów  wyrobionych  w  fabrykach  państwowych, 
a  więc  w  fabrykach  własnych,  oddanych  przez  fa* 
brykę  magazynowi,  na  podstawie  faktury  czyli  spisu 
tychże  do  sprzedaży. 

Przykład  1 ;  Magazyn  fabryczny  przesyła  do 

l'rzędu  sprzedaży  w  Rzeszowie  2  wagony  fabryka? 
tów  o  wartości  8.000.000  mk.  oraz  opakowanie 
00.000  mk.,  razem  8.060-000  mk.  Przeto  u  siebie  fas 
bryka  zapisuje: 

Obciąża  (Winien)  R=k  Rozracliunków  wewnętrz* 
nych  (Urząd  sprzedaży  w  Rzeszowie)  sumą 
8.060.000  mk.  za  wysłany  towar  do  sprzedaży  na  pod# 
stawie  faktury  z  dnia  Nr.  .:...,  a  uznaje 
(Ma)  R»k  Fabrykatów  gotowych  własnych  sumą 
S.OOO.GOO  mk.  (wyrobów  krajowych  lub  zagranicz* 
nych)  a  sumą  60.000  mk.  rachunek  skrzyń. 

Następnie  odnośny  Urząd  sprzedaży  wyrobów 
tytoniowych  po  otrzymaniu  tycli  2  wagonów  fabry; 
katów  i  po  sprawdzeniu  na  podstawie  otrzymanej 
faktury  ilości  tychże,  zapisuje  u  siebie: 

Obciąża  (Winien)  R^k  Fabrykatów  gotowych 
własnych  (względnie  krajowych  lub  zagranicznych) 
suriią  ....  8.000.000  mk.  za  otrz\Tnane  z  fabryki 
n.  p.  Krakowskiej  pg.  faktury  z  dnia  ....  Nr.  .  .  . 
fabrykaty  do  sprzedaży  oraz  r*k  skrzyń  — 
sumą  60.000  mk.,  a  uznaje  (Ma)  R*k  Rozrachun* 
ków  wewnętrznych  (Fabryka,  Kraków)  łączną  su? 
mą  8.060.000  mk. 

Tenże  Urząd  sprzedaje  te  fabrykaty  hurtowni' 
kom  (składnikom),  którzy  należności  płacą  do  Po= 
cztowej  Kasy  Oszczędności,  na  rachunek  General* 
nej  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego. 

Natenczas  zarachowanie  przeprowadza  się  przez 
dziennik  w  taki  sposób: 

Obciąża  (Winien)  R^k  Rozrachunków  wewnętrz* 

nych  (G.  D.  M.  T.)  sumą  wpłaconą  przez  sk!'ado= 
wnika,  względnie  nabywcę  fabrykatów  tytoniov/ych 
(imię,  nazwisko  i  miejscowość  tegoż  podać  należy), 
a  uznaje  wartością  wyrobów  Rsk  Fabrykatów 
własnych  (krajowych  łub  zagranicznych,  zależnie  od 
tego,  jakie  fabrykaty  zostały  sprzedane),  a  rachunek 
Skrzyń  —  ich  wartością. 

Ponieważ  wartość  brutto  sprzedanych  fabryka^ 
tów  jest  wyższą  o  prowizję,  którą  potrącono  hurtów? 
nikom  (skladownikom),  przeto  należy  przeprowa* 
dzić  przez  dziennik: 

Obciążyć  (Winien)  R»k  Kosztów  sprzedaży  (Pro* 
wizja)  sumą  w  zamówieniu  uwidocznioną  z  tytułu 
prowizji  w  jednej  kwocie,  bez  względu  na  rodzaj 
sprzedanych  fabrykatów,  a  uznać  R=k  Fabrykatów 

własnych,  względnie  krajowych  lub  zagranicznych, 
odpowiedniemi  kwotami.  Jednak  łączna  suma  kwo^ 
ty  wpłaconej  przez  składownika  oraz  prowizja  musi 
się  równać  sumie  księgowanej  na  kredyt  (Ma)  R=k 
fabrykatów. 

P  r  z  y  k  1  a  d  2. 

Magazyn  fabryczny  przesyła  deputat  tytoniowy, 
względnie  próby  dla  funkcjonarj uszów  Generalnej 
Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego  i  przeprowadza  to 
II  siebie  v/  sposób  następujący: 

Obciąża  (Winien)  R<k  Rozrachunków  wewnętrz* 
nych  (G.  D.  M.  T.)  wartością  deputatu,  na  faktur;-;e 
ir.yidocznioną,  a  uznaje  R*k  "Fabrykatów  własnych, 
względnie  krajowych  lub  zagranicznych  tą  samą sumą. 

Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego 
otrzymawszy  te  wyroby  przeprowadza  w  dzienniku: 

Obciąża  (Winien)  R>k  kosztów  ogólnych  (Depu« 
taty  i  próby  tytoniowe)  za  otrzymnae  z  fabryki  fa= 
brykaty,  a  uznaje  R=k  Rozrachunków  wewnętrznych 
(dartą  fabrykę)  za  dostarczone  wyroby  t^^toniowe 
pg.  faktury  z  dnia   Nr  

ad  16)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  krajowycli  i 

ad  17)  Rsk  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych. 

Rachunki  powyższe  obciąża  się  wartością  zakus 
iiionych  fabrykatów,  natomiast  uznaje  się  te  rachun* 
ki  sumami  osiągniętemi  ze  sprzedaży  tych  wyrobów. 

Ponadto  G.  D.  M.  T.  obciąża  ten  ostatni  rachu= 

nck  wydatkami  związanymi  ze  sprowadzeniem  su- rowca. 

Ponieważ  zakup  tych  fabrykatów  uskutecznia 
Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniov;ego.  a  Fa=^ 
bryka,  względnie  Urząd  sprzedaży  odbiera  te  wyro= 
by  do  rozsprzedaży,  przeto  przeprowadzenie  przez 
dziennik  uskutecznia  się  w  sposób  podany  w  przv 
kładzie. 

Przykład. 

Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego 
zakupuje  od  fabryki  prywatnej  wyroby  tyfbniowe. 

Na  podstawie  rachunku  przedłożonego  przez  fir= 
mę  i  potwierdzenia  fabryki,  względnie  urzędu,  który 
to  fabrvkatv  otrzymał,  Generalna  Dyrekcja  Mono* 
polu  Tytoniowego  wyrównywa  rachunek  czekiem 
na  Polską  Krajową  Kase  Pożyczkową  i  tranzakcję  tę 
przeprowadza  nrzez  dziennik  w  następujący  sposób: 

Obciąża  (Winien)  Rsk  Rozi-achunków  wewnętrz* 
nych  (Fabrykę,  wz£?lędnie  Urząd,  który  otrzyma!  te 
wyroby  do  sprzedaży)  sumą  sprzedażna,  według  obo= 
wiaTruiącedo  cennika,  a  ui^n^je  (Ma)  P.  K.  K.  P.  sumą 
wypłaconą  firmie,  zaś  R=k  Strat  i  zysków  różnicą 
tych  sum.  zatem  pożycia  zbiorowa  R=k  Rozrachun= 
ków  wev/nętrznych  (fabryka,  wzgl.  Urząd). 

Ma  2  rachunki  za  sumę  sprzedażna: 

1)  Ma  R=ku  P.  K.  K.  P. 
za  wypłaconą  firmie  należność  za  dostarczo= ne  wyroby; 

2)  Ma  R=ku  Zysków  i  strat, 
za  zysk  na  różnicy  cen. 

Na  podstawie  uwiadomienia  z  Generalnej  Dy= 
rckcji  Monopolu  Tytoniowego,  fabryka  zapisuj* 
w  dzienniku  u  siebie: 

Obciąża  (Winien)  Rak  Fabrykatowi  gotowych 
krajowych  sumą  sprzedażną  wyrobów,  wedlus  cen 
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nika,  a  uznaje  (Ma)  Rsk  Rozrachunków  wewnętrz» 
•nych  (G.  D.  M.  T.)  tąż  samą  sumą,  zatem  fabryka, 
względnie  Urząd  pisze:  U  R=ku  fabrykatów  krajo= 
wych  Ma  R=k  Rozrachunków  wewnętrznych  (G.  D. 
M.  T.)  za  dostarczone  wyroby.  • 

Następnie  fabrykaty  te  fabryka  sprzedaje,  a  na= 
Icżności  za  te  wyroby  hurtownicy  (skiadownicy) 
wpłacają  do  Pocztowej  Kasy  Oszczędności  na  ra= 
chunek  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytonio= 
wego. 

Fabryka  zarachuje  u  siebie  w  dzienniku: 

'  Obciąża  (Winien)  R*k  Rozrachunków  wewnętrzo 
nych  (G.  D.  M.  T.)  sumą  faktycznie  wpłaconą  za 
uskuteczhioną  przez  hurtownika  (składownika) 
wpłatę  P.  K.  O.,  a  uznaje  (Ma)  tą  samą  suma  R^k 
Fabrykatów  gotowych  krajowych,  wzgl.  zagranicz= 
nych,  następnie  ponieważ  wartość  brutto  sprzedanych 

wyrobów  jest  faktycznie  wyższą  o  prowizję  przy= 
znaną  hurtov/nikowi  (składownikowi),  przeto  prze= 
prowadza  w  dzienniku: 

Obciąża  (Winien)  R«k  Kosztów  sprzedaży  (Pro« 
>vizja)  za  przyznaną  prowizję  hurtownikowi  (skła» 

downikowi),  a  uznaje  (Ma)*  tą  samą  Rsk  Fabrykatów 
gotowych  krajowych,  wzgl.  zagranicznych.  Zatem 
należy  przy  tej  pozycji  ułożyć  pozycję  zbiorową 

w  następujący  sposób:  •  ^ 

Ma  R=k  fabrykatów  Igrajowycli, 

U  2  li=ków  za  cenę  sprzedażną, 
1)  U  R4:u  Rozrachunków  wewnętrznych  (G.  D. 

M.  T.). 

z,u  wpłatę  składownika  do  P.  K.  O. 
2)  U  R4:u  Kosztów  sprzedaży, 

za  prowizję. 

•id  I7a)  Rik  Skrzyń. 

R=k  ten  c;bciąż;r  się  wartością  po  cenie  sprze= 
dażnej  skrzyń,  zrobionych  w  fabryce,  tudzież  otrzy= 
manych  z  powrotem  od  hurtownika  po  tejże  cenie, 
a  uznaje  się  sprzedażą  skrzyń. 

.id  18)  R:k  Opłat  monopolowych 
Rachunek  ten  uznaje  się  (Ma)  wpływami  z  opłat 

monopolowych,  a  obciąża  się  zwrotami  z  tego  ty= 
tułu.  « 

Rachunek  ten  prowadzi  tylko  Generałna  Dy= 
■t  kcjii  Monopolu  Tytoniowego,  albowiem  dochód  ten 
tylko  na  rachunek  G.  D.  M.  T.  wpływa  za  pośrednics 
twem  Kas  Skarbowych,  przeto  Fabryki  i  Urzędy 
rachunku  tego  nie  prowadzą. 

ad  19)  Rsk  opłat  celnych. 
Rachunek  ten  obciąża  się  opłatami  celnemi, 

a  uznaje  się  zwrotami  z  tego  tytułu. 

ad  20)  R=k  W^ierzycieli  i  dłużników. 
Rachunek  ten  prowadzi  się  dla  dłużników  i  wic 

rzycieli  Monopolu  Tytoniowego,  z  którymi  prowadzi 
się  obrachunek  za  dostawy  dla  Monopolu,  względnie 
za  otrzymane  na  kredyt,  t.  j.  na  spłatę  późniejszą 
z  Monopolu  wyroby  tytoniowe. 

Rachunek  ten  obciąża*  się  (Winien),  "zaliczkami, 
wpłaconemi  a  conto  należności  naszym  dostawcom, 
względnie  należnością  za  dostarczony  towar  na 
spłaty  w  ratach,  a  uznaje  się  rachunkami  dostawców, 
względnie  spłatami,  uskutecznionemi  przez  naszych 
dłużników. 

Do  rachunlcu  tego  prowadzi  się  książkę  pomoc= 
niczą,  w  której  każdy  dłużnik,  względnie  •-'/ierzyciel 
ma  osobne  konto. 

'  W  księdze  t^j  część  rachunków  ma  saldo  debe= 
towe,  część  zaś  kredytowe.  Odnośny  rachunek  zbio^ 
rowy  księgi  głównej  zamyka  się  dwoma  saldami.  Su= 
raa  strony  debetowej  więcej  suma  sald  kredytowych 
księgi  szczegółowej  równa  się  sumie  kredytowej, 
więcej  suma  sald  debetowych  księgi  szczegółowej. 

Przykładl. 

Generałna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  za= 
kupuje  surowiec  dla  Fabryki  i  na  rachunek  należno= 

;';ci  płaci  dostawcy  zaliczkę.  Należność  zarachowuje u  siebie: 

Obciąża  (Winien)  Rsk  Wierzycieli  i  dłużników 
tą  sumą,  a  uznaje  (Ma)  Rsk  Polskiej  Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej  tą  samą  siimą,  za  uskutecznioną  wy= 

płatę. 
Po  złożeniu  przez  dostawcę  rachunku  na  do= 

starczony  surowiec  i  po  zbadaniu  na  podstawie 

sprnwozdaniia  fabryki,  że  surowiec  ten  został  nałe= 
życie,  według  umowy  dostav/iony,  następuje  v/y= 
równanie  rachunku  przez  Generalną  Dyrekcję  Mo= 
nopolu  Tytoniowego,  która  wypłacając  resztę  należ* 
ności  i  zaracliowuje: 

Obciąża  (Winien)  R^k  Wierzycieli  i  dłużników 
resztującą  należność,  a  uznaje  (Ma)  R>k  Polskiej 
ICrajowej  Kasy  Pożyczkowej  za  uskutecznioną  wy= 
j)łatę,  następnie  zaś  obciąża  (Winien)  Rsk  Rozra* 
chunków  wewnętrznych  (np.  Fabrykę  w  Warszawie) 
całą  wartością  zakupionego  surowca,  a  uznaje  (Ma) 
R=k  Wierzycieli  i  dłużnikóv/  tą  samą  sumą,  na  pod= 
stawie  sprawdzonego  rachunku  dostawcy. 

Równocześnie  zawiadamia  Generalna  Dyrekcja 

Monopolu  Tytoniowego  odnośną  fabrykę  o  wyrów= 
naniu  rachunku  za  dostarczony  fabryce  surowiec,  po= 
lecając  następujące  zarachowanie  w  dzienniku: 

Obciążyć  (Winien)  Materjalów  surowych  zagra* 
nicznych,  wartością  tegoż,  a  uznać  (Ma)  Rsk  Rozras 
chunków  wewnętrznycłi  (G.  D.  M.  T.)  tą  samą  sumą. 

Przykład  2. 

Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  za= 
kupiła  dla  wojska  papierosy  zagraniczne  i  takowe 
odebrał  Wojskowy  Centralny  Urząd  Gospodarczy 
na  Pradze,  według  poświadczenia,  dołączoi^ego  do 
rachunku. 

Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego,  po 

sprawdzeniu  rachunku  dostawcy  zapisuje  w  dzien= niku: 

Obciąża  i(Winien)  Rsk  Fabrykatów  gotowych 
zagranicznych  sumą  ceny  nabycia,  a  uznaje  (Ma)  tą 
samą  sumą  R'k  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczko^ 
wej,  za  wypłaconą  dostawcy  należność  za  papiero- 

sy —  następnie  obciąża  (Winien)  R=k  Wierzycieli 
i  dłużników  (Wojsko-Wy  Centralny  Urząd  Gospodar= 
czy)  ceną  sprzedaży,  według  rachunku,  wystawione= 
go  dla  W.  C.  U.  G.  na  Pradze,  a  tą  samą  sumą  uzna= 
je  (Ma)  R=k  Fabrykatów  gotowych  .zagranicznych. 

Wojskowy  Centralny  Urząd  Gospodarczy  wpła- 
ca sumę,  którą  winien  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu 

Tytoniowego  do  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczko= 
wej,  wobec  czego  należy: 

Obciążyć  (Winien)  Rsk  Polskiej  Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej  sumą  wpłaconą  przez  W.  C.  U.  G-, 
a  uznać  Rsk  Wierzycieli  i  dłużnikÓM'^  (W.  C.  U.  G.) 
tą  Icwotą. 
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ad  21)  Rsk  Rozrachunków  wewnętrznych. 

R'k  ten  służy  do  zapisywania  rozrachunków 
G.  D.  M.  T.  z  fabrykami  i  urzędami  sprzedaży  wy° 
robów  t\'toniowych.  oraz  tych  ostatnich  pomiędzy 
sobą.  Jest  to  zatem  rachunek  odpowiadający  dzien^ 
nikowi  konto=korrento,  względnie  rachunkowi  sum 
obrotow\xh  w  kameralistyce. 

Przykład  1. 

Generalna  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  za= 
knnuie  dla  F-ibrvki  w  Warszawie  2  maszyny  do  pi- 

sania za  90.000  mk. 
Po  sprawdzeniu  odnośnego  rachunku  G.  D.  M.  T. 

zapisnie  w  dzienniku  buchalteryinvm : 

O^ioi-łżY  (Winien)  Rsk  Roz'-achunków  wewnętrzs 
nych  TFabrykę  w  Warszawie)  sumą  ....  90  000  mk. 
za  do<!tarczone  fabryce  2  maszyny  do  pisania  i  uzna 
(Ma)  Polska  Kra,iową  Kasę  Pożyczkową  ta  sama  su=> 
ma  za  uskutecznioną  w\npłatę  należności  firmie 
K.  Brun,  za  dostarczone  maszvny.  Równocześnie 
Generalna  Dyrekcia  Mononolu  Tytoniowego  zawia» 
damia  o  tem  Fabrykę  w  Warszawie,  oraz  dołącza 
kop.ie  rachunku. 

Fabryka  w  Warszawie,  po  otrzymaniu  zawiado= 
mienia  zapisuje  u  siebie  w  dzienniku: 

Obciąża  (Winien)  R*k  Inwentarza  sumą  .  .  .  . 
9n.000  mk..  za  otrzymane  maszyny,  a  uznaie  (Ma) 
R'k  Rozrachunków  wewnętrznych  (G.  D.  M.  T.)  tą 
samą  sumą. 

Przykład  2. 

Fabryka  w  Krako\vie  wysyła  próbki  fabrykatów 
tytoniowych  do  Generalne  i  Dvrekc.ii  MonopoKi  Ty= 
toniowego,  natenczas  zapisuje  u  siebie  w  dzienniku: 

Obciąża  (Winien)  Rsk  Rozrachunków  wewnetrzo 
nych  (G.  D.  M.  T.)  wartością  ceny  taryfowej,  a  uznas 
je  (Ma)  tą  samą  suma  R*k  Fabrykatów  gotowych 
własnych,  względnie  kraiowych  lub  zagranicznych. 

Generalna  Dyrekcia  Monopolu  Tytoniowego,  po 
otrzymaniu  prób  tytoniu  księguje: 

Obciąża  (Winien)  Rsk  Kosztów  ogólnych  (Depu* 
taty  i  próbki  tytoniowe)    wartością    tych  próbek 
a  uznaje    (Ma)    R=k  Rozrachunków  wewnętrznych 
(Fabrvkę  w  Krakowie)  tą  sumą. 
ad  22)  R;k  Inne  dochody. 

Rachunek  ten  uznaje  się  dochodami  nie  objęte= 

mi  powyższemi  rachunkami  oraz  wplyw-ami  za  druki 
płatne,  a  obciąża  się  go  wszelkiemi  zwrotami  z  tego 
tytułu,  oraz  zakupem  druków  płatnych.  Rachunek 
ten  prowadzi  tylko  G.  D.  M.  T. 

ad  2."^)  Rachunek  depozytów. 
Rachunek  ten  prowadzi  się  na  złożone  w  go= 

tówce  depozyty,  kaucje  i  inne  walory,  nie  należące 
do  Monopolu  Tytoniowego,  a  złożone,  celem  zabez= 
pieczenia  kontraktów  i  umów. 

Rachunek  ten  uznaje  się  za  złożoną  gotów^kę 
i  walory  według  wartości  nomin.ilnej,  a  obciąża  się 
instytucję,  w  której  depozyt  został  złożony. 

Do  rachunku  tego  prowadzi  się  księgę  pomocni- 
czą,  tak  zwaną  księgę  depozytów,  gdzie  każdy  depo= 
zyt  i  kaucja  muszą  być  utrzymwane  w  ścisłej  ewi= 
dencji. 
ad  24)  Rsk  Zysków  i  słrat. 

Rachunek  ten  przedstawia  zyski  !ub  straty  od' 
nośnego  urzędu. 

Obciąża  się  (Winien)  powyższy  rachunek  stra* 
tarńi  na  poszczególnych  rachunkach,  wyprowadzo- 

nemi  z  końcem  okresu  budżetowego,  zaś  uznaje  się 

osiągniętemi  zyskami.  W  ciągu  okresu  gospodarcze^ 
go  przez  rachunek  ten  przeprowadza  się  tylko  stra* 
ty,  powstałe  z  ubytków  fabrykatów  t>'toniowych 
przy  transporcie,  wskutek  kradzieży  lub  inrjego  wy 
padku,  i  to  na  polecenie  Generalnej  Dyrekcji  MonO'= 
polu  Tytoniowego.  Fabryka  lub  Urząd  bez  upo' 
ważnienia  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytonio* 
wego  nie  może  przez  ten  rachunek  przeprowadzić 
żadnej  straty  w  ciągu  okresu  gospodarczego.  G.  D. 
M.  T.  uznaje  ten  rachunek  zyskami,  osiągniętymi 
z  różnicy  między  cenami  sprzedaży  i  zakupu. 

Przykład. 

Urząd  sprzedaży,  względnie  Fabryka,  przy  od- 
biorze  transportu  fabrykatów  skonstatował ^rak  pe- 

wnej ilości  tychże,  natenczas  na  razie  prze*owadza 
przez  dziennik  ilość  i  wartość  fabrykatów,  jaką  wi' 
nien  otrzymać  pg.  faktury.  Po  spisaniu  protokółu 
natychmiast  donosi  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu 

Tytoniowego  o  zauważonym  braku  i  dołącza  proto» 
kół.  Generalna  D>Tekcja  Monopolu  Tytoniowego, 
PO  wdrożeniu  dochodzenia  wydaje  zlecenie  i  wartość 
brakujących  fabrykatów  poleca  przeprowadzić  przez 
R=k  Strat  i  zysków,  a  mianowicie: 

Obciążyć  (Winien)  R?k  Strat  i  zysków,  a  uznać 
(Ma)  R=k  Fabrykatów^  gotowych. 

Do  czasu  nadejścia  odnośnego  polecenia  z  Ge- 
neralnej Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego  należy 

ubytki  te  utrzymywać  w  ścisłej  ewidencji  w  odpo= 
więdnie  i  książce,  założonej  do  tego  celu,  gdyż  stra= 
ty  te  nie  będą  na  razie  przeprowadzane  przez  dzien- 

nik mater jałowy.  W  prowadzonej  w  tym  celu  kon= 
trolce  należy  notować  datę  i  liczbę  doniesienia  o  tem 
Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytoniowego.  Urząd 
ma  starać  się,  aby  sprawy,  dotyczące  ubytków  były 
na  czas  załatwione,  tak,  aby  były  przeprowadzone 
przez  dziennik  najpóźniej  przed  końcem  okresu 

budżetowego.  "  ̂ 
Z  końcem  okresu  gospodarczego  wyniki  z  ra- 

chunków: 

a)  R=ku  Pensji  i  zasług, 
b)  R-ku  Kosztów  ogólnych, 
c)  R=ku  Kosztów  sprzedaży, 
d)  R=ku  Opłat  monopolowych, 

e)  R-ku  Opłat  celnych,  * f)  R-ku  Inne  dochody, 

g)  R-ku  Produkcji, 

przeprowadza  się  przez  R=k  Strat  i  zysków.  Po- 
nadto G.  D.  M.  T.  różnicą  sald  końcowych  i  począt- 

kowych z  rachunku  ruchomości  i  nieruchomości  prze- 
nosi na  rachunek  kapitału  .  Wyprowadzone  na 

rachunku  Strat  i  Zysków  saldo  przenosi  G.  D.  M.  T. 
na  R-k  Ministerstwa  Skarbu,  a  fabryki  i  urzędy  na 

R=k  „Rozrachunków  wcATiętrznych"  (G.  D.  H^.  T.). 
ad  25)    R»k  Bilansu  zamknięcia. 

Rachunek  ten  przedstawia  końcowy .  stan  czyn- 
ny i  bierny  danego  Urzędu  z  końcem  okresu  gospo- darczego. 

Ostatnie  dwie  pozycje  dziennika  z  końcem  ro- 
ku przeznac«onie  są  na  przeniesienie  siad ,  z  rachun- ków: 

1)  czynnych: 
a)  R«ku  Kasy, 

b)  R-ku  Pocztowej  Kasy  Oszczędności, 
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c) 

d) 
e) 
f) 

g) 
h) i) 

j) 
k) 
1) 

m) 

R^ku  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej, 
wzgl.  Kas  skarbowych, 
R'ku  Ruchomości, 
R=ku  Nieruchomości, 
R=ku  Skrzyń, 
R=ku  Materjalów  surowych  krajowych, 
R=ku  MaterjaJów  surowych  zagranicznych, 
R«ku  Fabrykatów  gotowych  własnych, 
R*ku  Fabrykatów  gotowych  krajowych, 
Rsku  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych, 
R*ku  Dłużników  i  wierzycieli  (nasi  dłużnicy), 
Reku  Rozrachunków  wewnętrznych  (nasi  dłus 
żnicy). 

2)  biernych: 

a)  R^ku  Kapitału, 
b)  R*ku  Wierzycieli  i  dłużników  (nasi  wierzy? 

ciele), 

c)  Rsku  Rozrachunków  wewnętrznych  (nasi  wie* 
rzyciele), 

d)  Rsku  Depozytów, 
e)  R?ku  Amortyzacji, 
Przykład  ułożenia  końcowych  pozycji  dziennika. 

Stan  czynny: 

U  Rsku  BUansu  zamknięcia 
Ma  13  rachunków: 

Ma  Rsk  Kasy 
saldo  ria  31sgo  grudnia  1921  r., 

Ma  Rsk  Pocztowej  Kasy  Oszczędności  - 
saldo  na  31=go  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rsk  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
saldo  na  31sgo  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rjk  Ruchomości 
saldo  na  31*go  grudnia  1921  r., 

Ma  R*k  Skrzyń 
saldo  na  3l5go  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rik  Nieruchomości 
saldo  na  31jgo  grudnia  1921  r., 

Ma  Rsk  Materjałów  surowych  krajowych 
saldo  na  31»go  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rsk  Materjałów  surowych  zagranicznych 
saldo  na  31sgo  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rtk  Fabrykatów  gotowych  własnych 
saldo  na  31sgo  grudnia  1921  r.. 

Ma  R>k  Fabrykatów  gotowych  krajowych 
saldo  na  31«go  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rsk  Fabrykatów  gotowych  zagranicznych 
saldo  na  31=go  grudnia  1921  r., 

Ma  Rsk  Dłużników  i  wierzycieli  (nasi  dłużnicy) 
saldo  na  31?go  grudnia  1921  r.. 

Ma  Rsk  Rozrachunków  wewnętrznych  (nasi  dłu* żnicy 

saldo  na  31*go  grudnia  1921  r., 

Stan  bierny: 

U  5  Rachunków 

Ma  R=k  Bilansu  zamknięcia: 
U  R=ku  Kapitału, 

saldo  na  31»go  grudnia  1921  r., 

U  R=ku  Dłużników  i  wierzycieli  (nasi  wierzyciele) 
saldo  na  31*go  grudnia  1921  r., 

U  R^ku  Rozrachunków  wewnętrznych  (nasi  Wie= 
rzyciele) 

saldo  na  31sgo  grudnia  1921  r., 

U  R'ku  Depozytów 
saldo  na  31ago  grudnia  1921  r., 

U  R=ku  Amortyzacji 
saldo  na  31*go  grudnia  1921  r., 

Saldo  na  rachunku  amortyzacji  powinno  się  znajs 
dować  w  Centralnej  Kasie  Państwowej  na  rachunku 
depozytowym  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Ty« 
toniowego. 

Coroczny  przyrost  amortyzacji  winien  być  wpła* 
( any  na  ten  rachunek  niezwłocznie  po  sporządzeniu 
bilansu  zamknięcia. 

Po  zapisaniu  tych  dwóch  pozycji  do  dziennika 
i  przeniesieniu  sald  do  poszczególnych  rachunków, 
wszystkie  rachunki  w  księdze  głównej  zostały  wys 
równane. 

Przed  sporządzeniem  bilansu  zamknięcia  należy 
sporządzić  dokładny  inwentarz,  a  to  celem  spraw* 
dzenia,  czy  wyprowadzone  salda  na  odnośnych  ras 
churvkach  w  księdze  głównej  zgodne  są  z  rzeczywis 
stym  stanem  rzeczy. 

Przepisy  wykonawcze. 

Na  podstawie  bilansów  surowych  zarówno  Cen* 
trali,  jakoteż  wszystkich  fabryk  i  urzędów,  prowadzi 
Generalna  Dyrekcja  Mon.  Tyt.  zbiorowy  dziennik — 
główną.  Fabryki  i  urzędy  sprzedaży  winny  sporząs 
dzać  tylko  jeden  bilans  surowy  za  dany  miesiąc 
7.  własnych  obrotów. 

Bilans  surowy  obejmuje  obroty  za  każdy  miesiąc 
ze  wszystkich  rachunków  księgi  głównej,  względnie 

obroty  za  cały  miesiąc  z  rachunków  dziennika — głów* 
na  amerykańskiego,  przyczem  księgi  pomocnicze  po* 
winny  być  uprzednio  bezwarunkowo  uzgadniane 
z  księgą  główną. 

Bilans  surowy  księgi  głównej  obejmuje  następu* 

jące  rubryki: 1)  liczba  porządkowa, 
2)  nazwa  rachunku, 
3)  sumy  na  poszczególnych  rachunkach  od  po* 

czątku  okresu  do  miesiąca  sprawozdawczego 
Winien  —  Ma, 

4)  sumy  w  miesiącu  sprawozdawczym  Winien—* 

Ma, 

5)  sumy  łączne  rubr.  3  i  4  Winien  —  Ma, 
6)  sumy  saldowe  ostateczne  Winien  —  Ma, 
Ponieważ  suma  każdej  pozycji  zapisana  jest  jed* 

nocześnie  na  debecie  jednego  i  na  kredycie  drugiego 
rachunku,  przeto  suma  obrotów  za  dany  miesiąc 
(czy  pkres)  na  debecie  (Winien)  musi  się  równać 
sumie  obrotów  na  kredycie  (Ma). 

Fabryki  i  urzędy  wyrobów  tytoniowych  będą 
piowadziły  dziennik  —  główną  systemem  amerykan* 
skim.  O  ile  fabryki  w  Krakowie  i  Warszawie,  a  więc 
fabr\ki  o  większych  obrotach,  mają  wykwalifikowa* 
nych  pracowników  *  buchalterów,  mogą  prowadzić 
księgowość  systemem  włoskim,  w  przeciwnym  razie 
należy  prowadzić  takową  systemem  amerykańskim. 

W  dziennikach  mat  er  jałowych  i  fabrycznych 
i  ekonomicznych  nie  zachodzą  na  razie  żadne  zmia« 
ny  1  należy  je  prowadzić  w  sposób  dotychczasowy. 
Należy  tylko  dzienniki  te  prowadzić  w  zeszytach 
(książkach)  całorocznych  i  winny  one  być  foliowane 
i  oprawione  . 

Księgę  główną,  księgi  pomocnicze,  kasową  (Pri» 
ma* nota,  prowadzona  tylko  przy  systemie  włoskim), 
następnie  dziennik  amerykański  —  główną  (który  jest 
zarazem  księgą  główną)  należy  prowadzić  w  księ* 
gach  oprawnych,  foliowanych  i  mają  one  obejmować 
tylko  jeden  okres  gospKKlarczy. 
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Ponieważ  dziennik  prowadzony  systemem  umes 
rykańskira  jest  zarazem  i  księgą  giowną,  przeto  przy 
sumowaniu  należy  wyprowadzać  podwójne  sumy: 
czarnym  atramentem  sumy  miesiączne,  a  czerwonym 

rumy  obejmujące  wyniki  od  początku  okiesu  bud* 
zetowego,  tak,  że  z  sum>  czerwonej  można  będzie 
widzieć  odrazu,  jaki  dochód,  względnie  wydatek 
uskuteczniono  od  początku  okresu,  aż  do  korica  da« 
nego  miesiąca  (np.  od  1  stycznia  1921  do  31  lipca  1921). 

Przy  systemie  włoskim  z  dziennika  buchalteryje 
ncgo  przenosi  się  wszystkie  pozycje  do  księgi  głów? 
ncj  na  odpovvjednie  rachunki,  a  następnie  z  tegoż 
dziennika  do  ksiąg  pomocnicz\xh.  Z  dziennika— 
główna  prowadzonego  systemem  amerykańskim  przes 
nosimv  pozycje  tylko  do  ksiąg  pomocniczych  na  od< 
nośne  rachunki. 

Rachunki  przedstav\ione  do  uregulowania  winny 
^  zawierać: 

1)  potwierdzenie  odbioru  przez  magazyniera  wys 
szczególnionych  w  nich  przedmiotów, 

2)  dowód  sprawdzenia  rachunku  przez  buchał* 
tera: 
a)  że  rachunek  jest  dobrze  obliczony, 
b)  że  posiada  kopję, 
c)  że  jest  należycie  opłacony  stemplem^^ 
d)  że  odnotpwano  na  nim  Nr.  pozycji  od* 

nośnej  książki  inwentarzowej,  materjało* 
wej,  bibliotecznej,  o  ile  przedmiot  podle* 
ga  inwentaryzacji, 

3)  akceptację  przez  naczeln?^  względnie  kierów* 

nika  wydziału,  który  obstalunek  dav>'ał,  że 
jest  zgodnym  z  v.'ydanem  poleceniem  lub 
umową. 

Do  tak  zaŚY.-iadczonego  rachunku  buchalter  wy* 
pisuje  asygnatę  kasową  rozchodowa,  złożoną  zi 3  jed* 
r.akowycli  części,  pisanych  atramentowym  ołówkiem 

przez  kalkę,  z  Ictórych  2  wyr>^'a  się  z  asygnarjusza 
i  przedstawia  obie  do  podpisu  upoważnionej  przez 
szefa  urzędti  do  asygnowania  sum  osobie. 

^  Po  skonstatowanm,  że  rachunek  jest  potwicrdzo* 
ny  przez  magazyniera,  sprawdzony  i  akceptowany, 
buchalter  bada,  czy  rachunek  jest  należycie  pokwito* 
wany  i  ostcmplow.iny.  poczem  wypisuje  as\gnatę  ka* 
sową  na  imię  osoby,  upoważnionej  na  racliunku  do 
odbioru  pieniędzy.  Kasjerowi  pod  żadnym  pozorem 
nie  wolno  wypłacić,  ani  przyjąć  do  kasy  żadnej  sumy 
bez  piśmiennego  polecenia  w  formie  aśygnaty  kaso* 

wej.  Jeżeli  upoważnienie  nie  jest  wymienione'  na 
rachunku,  buchalter  przed  wystawieniem  asyguaty 
sprawdza.  C7V  osoba,  przedstawiająca  do  opłaty  ra* 
chunek,  posiada  ogólne  upoważnienie,  wydine  przez 
wy.<'  lawcę  rachunku  do  odbioru  pieniędzy  i  robi  o  tcni 
na  rachunku  adnotację. 

Pierw.szy  egzemplarz  "asygnaty,  pisany  atramen* 
towym  ołówkiem,  przesyła  się  do  kasjera  celem  do* 
konania  wypłaty,  drugi  zaś  z  tych  dwóch  egzempla= 
rzy  przesyła  się  wraz  z  racliunkieni  i  jego  kopją, 
oraz  z  zaświadczeniem  magazyniera  do  buehalterji 
w  celu  dokonania  książkowań.  Jednocześnie  buchał* 
ter  oznacza  na  asygnacie  numer  pozycji  dziennika 
buchalteryjntgo. 

Kasjer  sprawdza  tożsam^cść  osoby,  na  imię  kto* 
rej  wystawiona  jest  asygnata  i  po  ściągnięciu  ną 

asygnacic  podpisu  jej,  stw^ierdzającego  odbiór  goto* 
wizny,  dokonywa  wypłaty  i  nakłada  stempel  „wy= 

płacono"; 
nia  kasjcj-a  jedynyni  i  wystarczającym  dowo* 

ds^m  jest  taka  asygnata,  opatrzona  jak  podano  wyżej. 
IMjiIpisami  szefa  urzędu,  lub  jego  zastępcy  oraz  wy* 
nuenionej  w  asygnacis  osoby,  odbierającej  pienią^ 
dze,  7.  tern  zastrzeżeniem,  że  stwieidzcnie  toźsan  o-, 
ści  tej  osoby  należy  do  obowiązków  kasjera. 

Wpłaty  sum  do  kasy  odbywają  się  na  zasadzie 
asygnat  przychodowych  złożonych  także  z  3  jedna? 
kowych  części  wypisywanych  ołówkiem  atramento* 
wym  przez  kalkę  przez  buehalterję,  po  sprawdzeniu 
wysokości  przypadającej  sumy.  Dwie  z  nich  prze* 
syła  się  do  kasy.  Wpłacający  winien  potwierdzić  na 
asygnacie  przychodowej  wysokość  wpłaconej  sumy. 

"Kasjer  zatrzymuje  jeden  egzemplarz  asygnaty,  drugi 
iaś  po  ostemplowaniu  go  stemplem  „zapłacono" 
i  opatrzeniu  swym  podpisem  i  datą  odsyła  do  bu* 
thalterji  w  celu  dokonania  księgowań.  Jednocześnie 
buchalter  oznacza  na  asygnatach  numer  pozycji  dzień* 
nika  buchalteryjnego  i  sprawdza  je  codziennie  z  od* 
nośnymi  grzbietami,  wreszcie  prowadzi  ścisłą  ewi* 
dencję  wszystkich  wypisanych  a  nie  zrealizowanych 

asygnat. 
Asygnaty  są  numerowane  bieżącemi  numerami 

z  asygnarjusza. 
Jeden  egzemplarz  każdej  asygnaty  przychodo* 

wej  i  rozchodowej,  każdy  oddzielnie,  kasjer  wszywa 
codziennie  według  numerów  porządkowych,  odpo* 
Władających  kolejnością  zapisom  w  książce  kasowej 
(prima  *  nota),  w  specjalne  na  ten  cel  okładki  według 
miesięcy  i  przechowuje  je  w  kasie. 

Kasjerowi  nie  wolno  pod  żadnym  pozorem  prze* 
chowywać  lub  wydawać  pieniędzy  z  kasy,  nie  zapi* 
sawszy  ich  na  przychód  lub  rozchód  w  książce  kaso* 
w-ej  na  zasadzie  otrzymanycR  asygnat. 

Codziennie  po  skończonych  wypłatach  kasjer 
sumuje  książkę  kasową,  wyrzucając  do  drugiej  ru* 
bryki  dzienne  sumy  przychodu  i  rozchodu  i  po  uzgod* 
nieuiu  z  księgami  buehalterji,  sprawdza  zawartość 
kasy  w  obecności  buchaltera,  poczem  sporządza  ra* 
port  dzieniiy  kasowy  i  przedstawia  go  szefowi 
uizędu. 

Wszystkie  obroty,  nie  dotyczące  kasy,  przepro* 
wadzają  się  przez  książki  na  podstawie  poleceń  me* 
mor  jałowych,  sporządzonych  z  zachowaniem  wszyst* 
kich,  powyżej  wskazanych,  przepisów  dla  asygnat 
przychodowych.  Wypłaty  czekami  w  żadnym  wypad= 
ku  nie  mogą  być  przeprowadzone  przez  kasę; 

Jeżeli  polecenie  memorjałowe  opiewa  na  obrót 
czekowy,  księgowy  oddaje  akceptowane  polecenie 
memorj.ałowe  kasjerowi,  który  wypisuje  czek  z  ksią* 
zeczki  przechowywanej  w  kasie,  zaznaczając  na  pole* 
ceniu  numer  wystawionego  czeku  i  przedstawia  go 
do  podpisu  szefowi  urzędu,  poczem,  po  odcięciu  czc* 
ku,  zwraca  go  wraz  z  poleceniem  księgowemu,  który 
wręcza  czek  stronie  po  dokonaniu  wszystkich  tych 
samych  formalności,  co  i  przy  wypłacie  gotówką 

(sprawdzenie  upoważnienia  do  odbioru,  pcky/itowa^ 
nic  rachunku,  potwierdzenie  odbioru  czeku  na  pole== 
ccniu),  W  celu  kontroli  wydanych  czeków  buchalter 

winien  prowadzić  osobną  książkę  pomocniczą  wyda- 
nych i  zrealizowanych  czeków. 

Każda  pozycja  dziennika  musi  posiadać  odpo* 
wicdni  dokument.  Wpłaty  i  wypłaty  gotówkowe 
winny  mieć  asygnaty  kasowe,  zaś  pozycje  memor* 
jałowe,  oparte  na  poleceniach  memor  jałowych,  fak* 
turach  i  t.  d.  winny  posiadać  odnośne  dowody.  Do 
asygnat  kasowych  lub  poleceń  memor  jałowych  musi 
być  dołączony  odnośny  rachunek,  przedstawiony  do 
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iregulowauui,  lub  faktura,  oraz  upoważnienie  Gene* 
alncj  D>Tekcji  Monopoly  Tytoniowego,  zaopatrzo* 
le  podpisami  kierownika  Genitalnej  Dyrekcji  Mo^ 
lopolu  lytoniowego  i  naczelnika  rachuby,  względnie 
■.astępców  tychże. 

Po  zapisaniu  odpowiedniej  pozycji  do  dziennika 
:  oznaczeniu  numeru  jej  na  obu  egzemplarzach  bus 
.halter  odrywa  jeden  egzemplarz  polecenia  memor* 
alowego  i  wszyv.'a  go  kolejno  do  teczki,  zatrzymuje 
1  siebie  na  dowóf|f<j^rawidiowcgo  księgowania,  drugi 
;aś  egzemplarz  wraz  z  załącznikami  klasyfikuje  we» 
Uug  rachunków  Księgi  Głównej. 

I  Jeżeli  w  ciągu  jednego  dnia  mamy  do  zapisania 
j  więcej  takich  pozycji,  w  których  powtarza  się  ten 
I  -am  wierzyciel,  albo  ten  sam  dłużnik,  natenczas  ce? 
cm  zmniejszenia  liczby  zapisów  w  dzienniku  łączy 
lę  w  jedną  pozycję  zbiorową, 
r  z  y  k  ł  a  d  : 

Kasa  wypłaciła  w  ciągu  dnia  kilka  pozycji.  Na* 
enczas  układamy  jedną  zbiorową  pozycję  i  zapisuje^ 
ny  w  dzienniku: 

U  4  Rachunków 

iMa  R=:k  Kasy, 
U  Rsku  Pensji  i  zasług 

za  wypłacone  pensje  według  listy  płatniczej 
z  dn.  ..... 

U  Rsku  Kosztów  ogólnych 
za  wypłacone  djcty  Lipińskiemu, 
za  dostarczone  przez, firmę  Wende  druki,  r^k 
z  dn   .  L.  .    .  . 

za  dostarczone  przez  fsmę  Drzewiecki  maters 
jały  piśipienne  r*k  z  dnia    .    .    .    .1/.    .  . 
za  ogłatę  telefonów  r*k  z  dn.    .    .    .  L.  .  .  . 

^  U  Rsku  Kosztów  fabrykacji 
K       za  dostarczone  przez  f*mę  Kanąrek  artykuły 
w      ekonomiczne  (100  bobin  bibułki  papierosowej) 

r«k  z  dnia.    .       .    .  L.    .    .  . 
za  wyrównanie  racliunku  za  węgiel  na  opalas 
nie  pie.cmv  fabrycznych  rsk  z  dn.    .    .  L.    .  . 

U  R*ku  Kosztów  sprzedaży 
za  opłatę  listów  przewozowych, 
za  koszty  podróży  dla  konwój antów. 

Nie  wolno  w  dzienniku  buchalteryjnym,  ani  też 
w  żadnych  poszczególnych  księgach  głównych  i  po* 
mocniczych,  pod  żadnym  pozorem  wycierać  i  skro* 
bać.  W  razie  jakiejkolwiek  pomyłki  w  tekście  lub 
w  cyfrach,  należy  przekreślić  je  czerwonym  atramens 
tern,  jednak  w  taki  sposób,  aby  skreślone  cyfry  lub 
słowa  były  zupełnie  czytelne,  i  wypisać  właściwą  su= 
mę  lub  treść. 

W  razię,  wpisania  mylnie  całkowitej  pozycji 
do  dziennika  należy  ją  zestornować. 

Przez  stornowanie  rozumie  się  unieważnienie 
mylnie  zapisanej  pozycji  w  dzie^miku,  a  uskutecznia 

się  w  ten  sposób,  ze  "zapisaną  pierwotnie  sumę  po stronie  np.  Debet  (Winien)  zapisuje  się  po  stronie 
łvredyt  (Ma),  zaś  zapisaną  tę  samą  sumę  po  stronie 
Kredyt  (Ma)  zapisuje  się  po  stronie  Deljct  (Winien). 
Przy  obu  tycli  pozycjach  pisze  się  czerwonym  atra? 

mentem:  „Storno"  patrz  dziennik  po;!  
z  dnia   ." 
•Sumy  stornowane  powinny  być  udokumentowane 
odnośnem  polecenierń  memorjałowem. 

Na  wypadek  mylnego  podsumowania  dziennika, 
poprawia  się  mylną  sumę  przekreśleniem  jej  i  wpis 
saniem  nad  nią  sumy  właściwej;  następnych  myl« 
nych  podsumowań  (wynikłych  z  poprzedniego  błędu) 

nie  należy  poprawiać,  a  wystarczy  poprawić  sumę 
ostatnią  w  sposób  wyżej  podany. 

Pozycje  .przejściowe,  nic  posiadające  odpowiedz 
nich  dokumentów  kasowych  lub  bankowych  (a  więc 
pieniężnych),  powinny  być  uwidocznione  v/  księgach 

dopiskięm  czerwonym  „Obrót". Dziennik  buchalteryjny  i  v/szystkie  inne  księgi 
winny  być  starannie  utrzymywane,  należy  unikać 
wszelkich  plam  i  poprawek. 

Na  pierwszej  stronicy  księgi  głóv/nej  i  pomocni* 
czych  należy  umieścić  skorowidz,  czyli  spis  wszyst* 
kich  rachunków,  kont  osobowych  i  subrachunków 
pomocniczych  wraz  z  podaniem  stronicy,  na  kfórej 
odnośny  rachunek  się  znajduje. 

Odpisy  dzienników  składane  władzom  kontrol;: 
nym,  muszą  być  zaopatrzone  datą,  pieczęcią  urzędo* 
wą  i  podpisami  prowadz.iccgo  dziennik  i  kierownika 
urzędu  lub  jego  zastępcy. 

Na  okładce  dziennika  winien  być  v/ypisany  urząd 
.składający  dziennik,  miejscowość,  nazwa  dziennika, 
miesiąc  i  rok,  tudzież  ilość  załączników. 

Składanie  sprawozdań. 

Generalna    Dyrekcja    Monopolu  Tytoniowego 
oraz  fabryki  i  urzędy  wyrobów  tytoniowych  składają 
swe  miesięczne  sprawozdania  racliunkowe  każdego 
miesiąca  następnego  po  sprawozdawczym  w  termi* , 
nach  poniżej  oznaczonych. 

A.  Generalnalna  Dyrekcja  Monopolu  Tyto]iio= 
".vego  w  terminie  do  20  każdego  miesiąca: 

a)  Najwyższej  Izbie  Kontroli  Państwa, 
5^  b)  Prezydjum  Ministerstwa  Skarbu, 
c)  Główneinu  Urzędowi  Kasowemu. 

ad  a)  Najwyższej  Izbie  Kontroli  Państwa  Gene-' 
iŁihia  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  składa: 

1)  Bilans  surowy  księgi  głównej  (w  układzie  wy? 
żej  podanym); 

2)  Wyciągi  szczegółowe  (odpisy)  z  ksi4g  pomoc? 
niczych  do  rachunków,  wymienionych  w  na? 
stępnych  punktach  (3?im  i  i^ym); 

3)  Wyciągi  szczegółowe  ze  wszystkich  rachuii? 

"  ków  i|(kont),   wydatkowych  księgi  głównej, a  mianowicie: 
RskJ  Ruchomości, 

Nieruchomości, 

„    Dochodów  i  v/y datków  z  nieruchomości , 
Pensji  i  zasług, 

„    Kosztów  ogólnych, 

„    Fabrykatów  gotowych  własnych, 
„    Fabrykatów  gotowych  krajowych  fabryk, 
„    Fabrykatów  gotowych  zagranicznych, 
„    Opłat  celnych, . 
ł.    Rozrachunków  wewnętrznych, 

„    Innych  dochodów, 
„  Depozytów, 
„    Strat  i  zysków; 

4)  Wyciągi  szczegółowe  (ze  strony  „credit")  z  ra? chunków  przychodowych  księgi  głównefj, 
a  mianowicie:  z  rachunków,  wyszczególnio? 
nych  w  poprzednim  punkcie  (3im)  i  ponadto 

z  rachunku  „Opłat  monopolowych". 
5)  Zestawienie  kasowe  dochodów  i  wydatków 

Monopolu  Tytoniowego. 
6)  Wszystkie  zarządzenia,  dotyczące  wyrobu 

i  sprzedaży  wyrpbów  tytoniowych  oraz  cenni? 
ka  ich  za  okres  sprawozdawczy,  oraz  umów 
i  rozrachunków  z  dostawcami. 
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7)  Wszystkich  zawiadomień  P.  K.  K.  P.  i  P.  K.  O. 
o  obrotach  na  rachunku  bieżącym  Dyrekcji 
w  ciągu  miesiąca  sprawozdawczego  wraz  ze 
spisem  ich  oraz  saldami,  zaświadczonemi 

^        przez  P.K.K.P.  i  P.  K.  O. 
ad  b)  Prezydjum  Ministerstwa  Skarbu:^ 
1)  bilans  surowy  z  obrotów  Całego  Monopolu 

Tytoniowego, 
2)  wykaz  statystyczny  z  obrotu  fabrykatów  go* 

towych  całego  Monopolu  Tytoniowego, 
3)  z  początkiem  każdego  kwartału  wykaz  statyw 

styczny  z  obrotu  surowca  z  ubiegłego  kwar? 
talu  wraz  z  wykazem  fabrykatów  wyrobio* 
nych  przez  fabryki  państwowe  z  tegoż  su« 
row^ca. 

ad  c)  ę łownemu  Urzędowi  Kasowemu: 
1)  bilans  surowy  z  obrotów  całego  Monopolu 

Tytoniov/ego, 
2)  zestawienie  kasowe  dochodów  i  wydatków 

Monopolu  Tytoniowego. 
B.  Fabryki  i  urzędy  sprzedaży  wyrobów  tyto* 

hiowych  w  całej  Małopolsce  składają  w  terminie  do 
20  każdego  miesiąca  Izbie  Kontroli  Państwa  we  Lwos 
wie;  Fabryka  wyrobów  tytoniowych  w  Warszawie 
i  Urząd  sprzedaży  wyrobów  tytoniowych  w  Łodzi — 
Izbie  Kontroli  Państwa  w  Warszawie;  Urzędy  sprze? 
dąży  wyrobów  tytoniowych  w  Lublinie,  Kielcach, 
•Radomiu  —  Izbie  Kontroli  Państwa  w  Kielcach: 

1)  bilans -surowy  księgi  głównej, 
2)  wyciągi  szczegółowe  ze  wszystkich  poniżej 

wyszczególnionych  rachunków  wydatkowych 
ze  wszystkimi  załącznikami  i  przycliodowych 
księgi  głównej  oraz  ksiąg  pomocniczych, 
a  mianowicie; 

a)  Fabryki: 
Z  rachunków:  Ruchomości, 

„  Nieruchomości 
„  Dochodów  i  wydatków  z  nierus 

chomości, 

„  Pensji  i  zasług, 
„  Kosztów  ogólnych, 

„  Kosztów  fabrykacji,* 
„  Kosztów  sprzedaży,  , 
„  Materjałów  surowych  krajowych, 
„  Materjałów  siirowych  zagraniczs 

nych, 

„  Fabrykatów  gotowych  własnych, 
„  Fabrykatów  gotowych  krajowych fabryk, 

Fabrykatów  gotowych  zagranicz* 
nych, 

„  Opłat  celnych, 
Innycli  dochodów, 

„  Depozytów, 
Rozrachunków  wewnętrznych 

,   „  Strat  i  zysków. 

Ponadto  wyciąg  szczegółowy  ze  strony  „credit" 
„rachunku  skrzyń". 

b)  Urzędy  sprzedaży. 
Z  rachunków:  Ruchomości, 

„■  Nieruchomości, 
Dochodów  i  wydatków  z  nieru* 
chomości, 
Pensji  i  zasług, 

„  Kosztów  ogólnych, 
„  Kosztów  sprzedaży, 

„  Fabrykatów  gotowych  własnych 
„  Fabrykatów  gotowych  krajowych 

fabryk, 

„  Fabrykatów  gotowych  zagranicz; nych, 

,,  Rozrachunków  wewnętrznych 
„  Skrzyń, 
„  Strat  i  zysków. 

Wyciągi  z  rachunków  wiruw  być  szczegółowe 

odpowiadające  zapisom  stron  ̂ >ebet",  względrui 
„Credit",  danego  rachunku  księgi  głównej,  ew.  poi 
mocniczej,  przyczem  -do  każdej  pozycji  winna  byi 
dołączona  odpowiednia  asygnata  lub  polecenie  mc 
morjaiowe  wraz  ze  wszystldemi  odnośnemi  doku 
mentarai,  odpowiadające  danej  pozycji.  Dowodj 
winny  być  zbroszurowane  i  zesznurowane  wedłu<.| 
kont  ksiąg  pomocniczych,  względnie  księgi  głównej 
0  ile  odnośna  księga  pomocnicza  nie  prowadzi  sit 
1  ponumerowane  cyframi  pozycji  wyciągu.  Suniii 
wyciągu  winna  odpowiadać  sumie  obrotu  miesięcz; 
nego  na  danym  rachunku  w  bilansie  surowym. 

W  wyciągach  wpływów  i  wydatków  winny  byc 
uwidocznione  pozycje  przejściowe,  nie  posiadając( 
odpowiednich  dokumentów  kasowych  lub  bankowyci) 

(a  więc  pieniężnych),  dopiskiem  czerwonym  „Obrót  ' 
Przy  złożeniu  sprawozdania  za  ostatni  miesiąc 

okresu  budżetowego  należy  to  sprawozdanie  uzupeł 
nić  dołączeniem  szczegółowych  spisów  i  wykazów 
usprawiedliwiających  wszystkie  pozycje  rachunki 
bilansu  zamknięcia  i  otwarcia. 

Ponadto  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  lyto 
niowego  składają  wszystkie  fabryki  i  urzędy  sprze 
dąży  w  terminie  do  10=go  każdego  miesiąca: 

1)  bilans  surowy, 

2)  odpis  dziennika  bez  załączników, 
3)  odpis  głównego  dziennika  mater jałowego  dh 

przychodu  i  rozchodu, 
4)  tylko  fabryki  odpis  głównego  dziennika  fabry 

kacyjnego  dla  przychodu  i  rozchodu  z,,  początkien 
każdego  następnego  kwartału  za  kwartał  ubiegły, 

5)  odpis  dziennika  ekonomicznego  z  początkien 
każdego  następnego  kwartału  za  kwartał  ubiegły. 

Powyższa  instrukcja  została  zatwierdzoną  prze; 
Najwyższą  Izbę  Kontroli  Państwa  i  obowiązywał 
będziie  od  dnia  1  stycznia  1921  roku. 

Za  Ministra  Skarbu: 

^  Szef  Biura  Prezydjalńego: 

(— )  Dangel. 

Przepisy  celne. 

157. 

OKÓLNIK  L.  3063/DC/1I/21. 

Do  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie  i  Cieszynie,  Dyrekcj 
CeJ  w  Poznaniu,  Dyrekcji  Okręgów  Skarbowych  w  ł 
zaborze  austrjackim  oraz  wszystkich  Urzędów  Celnycl 

Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  następują 
cym  czasopismom  zagranicznym,  wydawanym  w  ią 
zyku  żydowskim,  odebrano  debit  pocztowy:  1)  „Dii 

Culcunft",  w  New= Yorku;    2)  „Haibri",  w  New-Yor 
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*j;  3)  „Tog  Wahrheit",  w  New=Yorku;  4)  „Fort- 
;hrift",  w  New= Yorku. 

Wobec  tego  pfowyższych  pism  nie  należy  wpusz= 
sać  do  Polski. 

I     Warszawa,  dnia  30  marca  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu : 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

( — )  Dzierzgowski. 

Sprawy  wąlutowe. 

158. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

OLSKIEJ  KRAJOWEJ    KASY  POŻYCZKOWEJ 

dnia  20-go  marca  1921  r. 

mia  10-go  marca  1921  r. 
obieg  wynosił    .   .    .    .  Mk.  66.655.561. 358.— 

M  dnia  10  do  20/III  1921  r. 
wypuszczono  „  5.518.219.357.50 

,»o  dnia  20-go  marca  r.  b.  pu- 
szczono w  obieg  ogółem  Mk.  69.973.780.715.50 

/  tern  na  podstawie  artykułu 
li  2  Ustawy  z  dnia  26-go 

marca  1920  r.  (Dziennik 
Ustaw  N9  31  poz.  179)    .  M.  4.639.185.067.47 

,  Naczelnf  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 
Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

( — )  Marjan  Korpus. 

Sprawy  spółdżielczc. 

159. 

K  KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

F^I*aństwowa  Rada  Spółdzielcza,  której  utworze= 
ie  przy  Ministerstwie  Skarbu  przewiduje  Ustawa 
dnia  29  października  1920  r.  o  spółdzielniach  (Dz. 
Jstaw  R.  P.  z  d.  11/XII,  1920  r..  Nr.  111,  poz.  733), 
konstytuowana  została,  jak  następuje: 
Przewodniczący  i  zarazem  kierownik  biura  Rad>': 
musz  Kwieciński. 

Delegaci  Rządu: 

1)  inż.  Zygmunt  Chmielewski  -  Wiceminister 
.olnictwa  i  Dóbr  Państwowych. 

2)  I>.  Bronisław  Kuśnierz  —  Delegat  Minister- 
twa  Skarbu. 

3)  Jerzy  Lubodziecki  —  Delegat  Ministerstwa 
praw  Wewnętrznych. 

-  4)  Dr.  Kazimierz  Jaszczurowski  —  Delegat  Mi= 
isterstwa  Sprawiedliwości. 

5)  Inż.  Wacław  Hauszyld  -—  Delegat  Minister= 
stwa  Przemysłu  i  Handlu. 

6)  Dr.  Jurkiewicz  —  Delegat  Ministerstwa  Pra= 
cy  i  Opieki  Społecznej. 

7)  Marjan  Prokopowicz  —  Delegat  Minister= 
stwa  Robót  Publicznych. 

Członkowie  Rady,  powołani  przez  Ministra 

Skarbu  z  pośród  przedstawicieli  związków  spółdziel= 
czych: 

1)  Dr.  Franciszek  Stefczyk  —  (Krajowy  Patro= 
nat  spółek  rolniczych  we  Lwowie). 

2)  Leon  Twarecki  —  (Krajowy  Patronat  spółek 
rolniczych  we  Lwowie). 

3)  Piotr  Załuski  • —  (Związek  rewizyjny  polskich 
stowarzyszeń  rolniczych  w  W arszawie). 

4)  Chrystjan  RoUauer  — ■,  (Niem.  Związek  spół= 
dzielni  krajowych  w  Poznaniu). 

5)  Poseł  ks.  patron  Stanisław  Adamski —  (Zwią= 
zek  spółek  zarobkowych  i  gospodarczych  -y*  Pozna= niu). 

6)  Dr.  Włodzimierz  Seydlitz  —  (Związek  spó= 
lek  zarobkowych  i  gospodarczych  w  Poznaniu). 

7)  Poseł  dr.  Antoni  Rząd  —  (Polski  Związek  re= 
wizyjny  spółek  kredytowych  w  Warszawie). 

8)  Poseł  Józef  Spickerman  —  (Związek  Spółek 
niemieckich  w  Łodzi). 

9)  Romuald  Mielczarski  —  (Związek  polskich 
stowarzyszeń  spożywców  w  Warszawie). 

10)  Józef  Grylowski  —  (Związek  centralny  sto, 
warzyszeń  spóldzielczo^spożywczych  pracowników 
polskich  kolei  państwowych  w  Warszawie). 

11)  Stanisław  Tor  —  (Związek  spożwczych  ro= 
botniczych  stowarzyszeń  spółdzielczych  w  Warsza= \\ie). 

12)  Edmund  Łukasiewic/;  -  (Centrala  stowarzy= 
szeń  spoż\nA'czych  robotników  chrześcijańskich  w 
Warszawie). 

13)  Poseł  dr.  Emil  Bobrowski  —  (Związek  ro= 
botniczych  stowarzyszeń  zarobkowych  i  gospodar= 

czych  „Proletarjat"  w  Krakowie). 
14)  Dr.  Jan  Dębski  —  (Związek  rewizyjny  sto= 

warzyszeń  zarobkowo  =  gospodarczych  kółek  rolai= 
czych  w  Krakowie). 

15)  Gustaw  Simon  —  (Związek  polskich  spółek 
wytwórczych  w  Warszawie). 

16)  Inż.  Bolesław  Chomicz  —  (Patronat  spół= 

dzielni  budowlanych'  w  Warszawie). 
17)  Prof.  dr.  Aleksander  Doliński  — '■  (Związek stowarzyszeń  zarobkowych  i  gospodarczych  we 

Lwowie). 

(Monitor  Polski  Nr.  77  z  1921  r.). 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

160. 

ROZPORZ.4DZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  23  lutegd.  1921  r. 

o  podwyższeniu  dodatku  drożyźnianego  do  płacy^  za- 
sa^lniczej  funkicjonarjnszów  państwowych. 

Na  podstawie  art.  5  (ustęp  ostatni)  ustawy  z  dnia 
13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  1920',  r.  Nr.  65, 
poz.  429,  430,    431)    i   art.    10    (ustęp  przedostatni 
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i  ostatni)  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  Rz. 
r  Nr.  65,  poz.  436  z  1920  r.)  —  Rada  Ministrów  za- 
iządza,  co  następire: 

§  1.  Począwszy  od  dnia  1  marca  1921  r.,  mnożnik 
dodatku  drożyżnianego  dla  wszystkicli  funkcjonarju- 
szów  państwow)cłi  podwyższa  się: 

w  miejscowościach  I  klasy  z  400  na  525; 
w  miejscowościach  II  klasy  z  360  na  472.50; 
w  miejscowościach  III  klasy  z  320  na  420; 
w  miejscowościach  IV  klasy  z  280  na  367.50; 
w  miejscowościach  V  klasy  z  240  na  315. 

§  2.  Wyniki  otrzymane  z  pomnożenia  procentów 

płacy  zasadniczej  czyli  mnożnych,  ustalonycli  w  od- 
nośnych ustawach  o  uposażeniu,  przez  mnożniki,  ustalo- 

ne w  §  1  rozporządzenia  niniejszego  a  wykazujące  do- 
datki drożyźniane  w  markach  polskich — przedstawione 

są  w  załączonej  tabeli  (vide  załącznik). 

§  3.  *  Moc  obowiązującą  rozporządzenia  Rady  Mi- 
nistrów, ogłoszonego  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospo- 

litej Polskiej  z  dnia  15  stycznia  1921  r.  Nr.  8,  poz.  39, 
uchyla  się. 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  listopa- 
da 1920  r.  W  przedmiocie  obliczania  dodatków  dro- 

żyźnianych  do  uposażenia  osób  wojskowych  (Dz.  U.  Rz. 
P.  Nr.  110,  poz.  730)  pozostaje  w  mocy. 

Prezydent  Mi-ji^-irów: 

(-  )  TFi7os. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(-  )  IF.  Kiichaiski 
(Dz.  Ustaw  Nr.  29 -z  d.  31 /III  —  1921  r.  poz.  165). 

Załącznik 
do  §  2  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  23  lutego 

1921  roku. 

TAB€LA 

dodatków  drożyźniaaych  dla  klas  miejscowości  od  I  do  V 

z  awzględnieniera  grup  rodzinnych. 

A.   URZĘDNICY  I  NIŻSI  FUNKCJONARJUSZE 
PAŃSTWOWI. 

Profesorowie  zwyczajni  i  nadzwyczajni  szkół 
akademickich  otrzymują  dodatek  drożyźniany  taki, 
jak  urzędnicy  IV,  względnie  V  stopnia  służbowego. 
Nauczyciele  i  dyrektorowie  szkół  średnich,  nauczy= 
ciele  przedmiotów  ogólnokształcących,  w  średnich 
szkołach  zawodowych  i  dyrektorowie  wszystkich 
szkół  zawodowyclu  inspektorowie  szkolni  i  ich  za' 
stępcy,  w  końcu  pomocnicy  naukowi  w  szkołach  aka= 
demickich  otrzymują  dodatek  taki,  jak  urzędnicy  VI, 
VII,'  względnie  VIII  stopnia. 

Nauczyciele  szkół  powszechnych  i  nauczyciele 
przedmiotów  ogólnokształcących  i  pomocniczych 
w  niższych  szkodach  zawodowych  —  taki,  jak  urzęd= 
nicy.  VII,  VIII,  IX,  X,  względnie  XI  stopnia  służbo- 
wegó. 

Instruktorowie  w  szkołacli  zawodowych  pobie= 
rają  dodatek  ł^rożyźniany  taki,  jak  urzędnicy  VIII; 
^^zględnie  IX  stopnia  służbowego. 

Dodatek  drożyźniany  wjnaosi  dla  smotnych  mie= 
sięcznie  w  markach  polskich: 

1.  u 
r  z  Q  d  n 

i  c  y: 

1 
stopień  służbowy 

K  1 asa  miejscowości 
1 1 II 

1  III 

IV V 

1 
26.250 

23.625 21.000 18.375 15.750 
u 23.625 21.265 18.900 16.538 14.175 

III 

19.950 17.955 
15.960 .13.965 11.970 

IV 

16.800 15.120 13.440 11.7Ó0 10.080 
V 15  015 15.514 12.012 10.511 9.009 vf 

13.230 11.907 
10.584 

9.261 
7.938 

VII 
10.920 

9  828 8.736 7.644 6.552 VIII 9.555 8.600 7.644 
6.689 5.733 

IX 

8.?69 -  7.442 6.615 5.7«9 
4.952 X 6.720 

•  6.048 

5.376 
4.704 

4.037 XI 5.355 4.820 
4.284 3.749 3.213 XII 

4.725 4.253 3.730 3,308 2.83.5 

Uwaga:  Dla  urzędników  dawnej  kategorji  Vb 
V,  ynosi  dodatek  drożyźniany  w  klasach  miejscowo 
śoi:  I  —  14.189,  II  -  12.770,  HI  —  11.351,  IV  -  9.932, 
V  —  8.513  marek  polskich. 

2.    Funkcjonariusze  niżsi: 

Klasa  miejscowości 

Hiacy II 

III 

IV 

V 

1 3.675 3.308 2.940 2.573 2.205 

2 4.200 3.780 3.360 

2.940 

2.520 
3 

4.489 4.040 3.591 

3.143 
2.694 

4 4.988 4.489 3.990 3.492 
2.993 

5 5.198 4.678 
4.158 3.639 

3.119 6 5.355 4.820 4.284 3.749 3.213 
7 5.802 5.222 4.641 

4.061 
3.481 

8 5  880 5.292 
4.704 4.116 3.528 9 

6.720« 

6.048 5.376 4.704 4.032 

3.    Dodatek  fen  podwyższa  się  we  wszystkich  stopniach 
służbowych  i  we  wszystkich  stopniach  płacy  miesięcznej 

jednakowo  o  marek  polskich: 

Grupa  Rodzinna 
Klasa  miejscowości 

I 

II 

III     1     IV  V 

Mala  rodzina 
Średnia  rodzina 
Duża  rodzina  . 

2.400 
3.675 
5.250 

1.890  1    1.680  1.470 
3.308  1    2.940  2.573 
4.735  j    4.200  j  ,3.675 1            1  . 

1.260 
2.205 
3.150 

161. 

Ruch  służbowy. 

PUCH  SŁUŻBOWY. 

"W  podległych  Departamentowi  Ceł  Ministerstwa  Skarbu 
urzędach  celnych. 

Mianowani  zostali: 

W  Urzędzie  celnym  Grajewo: 

Kontroler  celny  I  klasy  Stanisław  Piotrowski  —  In- 
spektorem celnym  od  dnia  1  gTudinia  1920  r. 

W  Urzędzie  celnym  Herby: 

Kontroler  celny  I  klasy  Edward  Olędzki  Inspe- 
ktorem celnym  od  dnia  1  grudnia  1920  r. 
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R«wtdent  celny  Antoni  BiałoWocki  —  Kontrolerem 
celnym  2  klasy  od  dnia  1  gi  udiua  1920  r. 

Pomocnik  Rewidenta  celnego  Aleksy  Dubiel  —  Re- 
I  widentein  celnym  od  dnia  1  grudnia  1920  r. 

W  Urzędzie  celnym  w  Warszawie: 

[        Kontrolerzy  celni  2  klasy:  Klemens  Pietraszewski, 
II  Karol  Tyszka,  January  Krajewski  i  Stanisław  Ouzow- 

ski  —  Kontrolerami  celnymi  I  klasy  i  Pomocnik  Rewi- 
denta Marjan  Piątkowski— Rewidentem  celnym,  wszyscy 

od  dn.  1  grudnia  1920  r.  Wacław  Górski  —  Kontiole- 
rem  celnym  2  klasy  od  dnia  1  grudnia  1920  r. 

W  Urzędzie  celnym  w  Praszce: 

Rewident  celny  Ignacy  Minczewski  —  Kontrolerem 
celnym  2  klasy  i  pomocnik  rewidenta  celnego  Michał 
Welke  —  rewidentem  celnym,  obaj  od  dn.  1  grudnia 
1920  r. 

W  Urzędzie  celnym  w  Sosnowcu: 

Kcmtroler  oelny  2  klasy  Aleksander  Milewski  — 
V  Kontrolerem  celnym  1  klasy  cd  dnia  1  grudnia  1920  r. 

Etatyzowani  zostali: 
W  Urzędzie  celnym  w  Warszawie: 

*  Kontrolei-zy  celni  1  klasy:  Aleksander  Juszkiewicz, 
Erast-Edwin  Krisł,  Witold  Naridewicz-Jodko  i  Rafał 
Kurnatowski. 

Kontrolerzy  celni  2  klasy:  Karo!  Markowski,  Wła- 
dysław Możdżeński,  Lucjan  Siewierski. 

Rewidenci  celni:  Józef  Duszyński,  Leonard  Kozuń, 
Hilary   Brzozowski,   Henryk  Atemborski  i  Jan  Taw- 

f  czyński. 
Pomocnik  Rewidenta  celnego  —  Ignacy  Budzowski. 
W  urzędzie  celnym  w  Sosnowcu: 
Kontroler  celny  1  klasy  —  Juljan  Szykier. 
Kontrolerzy  celni  2  klasy:  Ludwik  Krzyck]  i  Zdzi- 

sław Sojda. 
l  Rewidenci  celni:  Władysław  Sosniesz  i  Jan  Mc- 
:  dyński. 

Pomocnicy  Rewidenta:  Karol  Knauf,  Józef  Cierpi- 
eki  i  Antoni  Drzewiecki. 

W  Urzędzie  celnym  w  Grajewie: 
Kontroler  celny  1  klasy  Feliks  Łuszczewski. 
Kontrolerzy  celni  2  klasy:  Stanisław  Łaszewski, 

Władysław  Żeniojtel  i  Józef  Koliński. 
Rewidenci  celni:  Bernard  Sznajder,  Czesław  Czer- 

wiński i  Józef  Sitasz. 
W  Urzędzie  celnym  w  Herbach: 

Kontrolerzy  celni  1  klasy:  Jan  Janiszewski  i  Stani- 
sław Kiełkicwicz. 

Kontroler  celny  2  klasy  Leopold  Tumni. 

Rewidenci  celni:  Michał  Milewski,  Stefan  Lewan- 
dowski i  Władysław  Reinson. 

W  Urzędzie  celnym  w  Łodzi: 
Kontrolerzy  celni  2  klasy:  Hilary  Switalski,  Witold 

Nerlewski,  Albert  Stecki  1  Czesław  Szujecki. 
Rewidenci  celni:  Kazimierz  Lewandowski,  Feliks 

Ambrożewicz  i  Konstanty  Stępkowski. 
W  Urzędzie  celnym  w  Mławie: 
Kontroler  celny  1  klasy  Kazimierz  Domański. 
Kontrolerzy  celni  2  klasy:  Michał  Bajko,  Aleksander 

Markowski  i  Aleksander  Olchowicz. 

Rewidenci  celni:  Teofil  Grodzki,  Konstanty  Sambor- 
ski, Zygmunt  Lipko,  Stefan  Rutkowski,  Feliks  Cybulski 

i  Jan  Fabiszewski. 

Pomocnicy  Rewidenta:  Jan  Lacheta,  Andrzej  Pie- 
^łraszewski  i  Stanisłav/  Lorenc. 

W  Urzędzie  celnym  Aleksandrów  Kujawski: 
Kontroler  celny  1  klasy  Kazimierz  Antonowicz. 
Kontroler  cehiy  2  klasy  Stanisław  źurkowstd. 
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Rewident  celny  Władysław  Tatarkiewicz. 
Pomocnik  Rewidenta  Wacfaw  Krzyżaniak. 
W  urzędzie  celnym  w  Raczkach: 
Kontroler  celny  1  klasy  Kazimierz  Gorzechowski. 
Rewidenci  celni:  Stanisław  Skrzecz  i  Paweł  Chrzą- 

siowski. 

W  Urzędzie  celnym  Nieszawa:* Kontroler  celny  1  klasy  Władysław  Stępkowski. 
W  urzędzie  celnym  Czeladź: 
Rewident  celny  Jan  Nielepiec. 
Pomocnik  Rewidenta  Piotr  Baranowski. 
W  urzędzie  celnym  Janów: 
Rewident  celny  Władysław  Wasilewski. 
W  urzędzie  celnym  Filipów: 
Rewident  celny  Teodor  Konopko. 
W  urzędzie  celnym  Kolno: 
Rewident  celny  Aleksander  Welke. 
W  urzędzie  celnym  Modrzejów: 
Kontroler  celny  Leon  Wilczyński. 
Rewident  celny  Witold  Kamiński. 
W  urzędzie  celnym  Gniazdów: 
i'.ewident  celny  Jan  Radziaski. 
Pomocnik  Rewidenta  Bolesław  Szczepkowski. 

W  urzędzie  celnym  Chorzele: 
Pomocnik  Rewidenta  JózeF  Jankowski. 

Przeniesieni: 

Kierownik  Urzędu  celnego  w  Grajewie  Stanisław 
Piotrowski  ©a  stanowisko  Inspektora  celnego  do  turzędu 

celnego  w  Tczewie. 

(Monitor  Polski  Nr.  78  —  1921  r.). 

Przepisy  emerytalne. 

162. 

USTAWA 

z  dni*  18  marca  1921  roku. 

w  przedmiocie  nadzwyczajnego  dodatku  do  stałej  pensji 
dla  weteranów  1831,  1848  i  1863  roku. 

Art.  1.  Weteranom  powstań  z  1831,  1848  i  1863 

roku,  pobierającym  stałą  pensję  na  zasadzie  ustawy 
z  dnia  2  sierpnia  1919  r.,  o  stałej  pensji  dla  M^etera= 
nów  powstań  1831,  1848  i  1863  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  65, 

poz.  397),  uzupełnionej  ustawą  z  dnia  18  {^rudnia 
1919  r.  (Dz.  Ust.  z  1920  r..  Nr.  2,  poz.  4),  ustav/ą  z  dn. 
8  czerwca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  50,  poz.  306)  i  ustawą 

z  dnia  9  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  61.  poz.  385),  przy= 
znaje  się,  począwszy  od  dnia  1  stycznia  1921  r..  na 

czas  trwani^i  wojną  wywołanych  stosunków  ekono= 
micznych,  nadzwvczajny  dodatek  do  pobieranej  pen= 
sii.  w  kwocie  1.500  marek  mi|||ięcznie. 

Art.  2.  Wdowom  no  wetoi-anach  1831,  1848 
i  1863  r.,  pobierającym  pensję,  na  mocy  wyżej  wspo= 
mnianych  ustaw,  przyznaje  się,  począwszy  od  dnia 
1  stycznia  1921  r.,  na  czas  trwania  wojną  wywoła- 

nych stosunków  ekonomicznych,  połowę  sumy  do= 
datku,  ustalonego  artykułem  1. 

Art.  3.  Ustawa  niniejszr.  wchodzi  w  życic 
7.  dniem  jej  ogłoszenia. 
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Art.  4.  Wykonanie  niniejszej  ustaw>'  pK)leca  sią 
Ministrowi  Spraw  Wojskowych  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Skarbu. 

Marszałek: 

(— )  Trąinpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Minister  Spraw  Wojskowych: 

(— )  Sosnkowski. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Sieczkowski. 

(l)z.  Ustaw  Nr.  29  z  d.  31/111  —  1921  r.  poz.  164). 

163. 

USTAWA 

z  dnia  17  marca  \92\  roku. 

w  przedmiocie  przyznania  ponownego  nadzwyczajnego 

dodatku  drożyźnianego  dla  cywilnych  emerytowanych 

funkcjonarjuszów  państwowych  i  kolejowych,  dla  nau- 

czycieli szkół  powszechnych,  średnich  i  wj^szych,  jako- 
łeż  dla  wdów  i  sierot  po  nich  oraz  księży  emerytów, 

w  końcu  dla  emerytów  wojskowych  b.  państw  zabor- 
czych, tudzież  wdów  i  sierot  po  nich. 

Art.  1.  Osobom,  otrzymującym  na  podstawie 

ustaw  z  dnia  31  lipca  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  65,  poz-.  392), 
z  dnia  8  stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  4,  poz.  18), 
z  dnia  5  marca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  23,  poz.  127), 
rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  31  sierpnia 
1920  r.  (Monitor  Polski  Nr.  207  z  r.  1920),  w  końcu 
ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  67, 
poz.  452)  dodatki  drożyźniane  do  emerytur,  pensji 
wdowich  i  sierocych,  pobieranych  ze  Skarbu  Pań= 
stwa  Polskiego  —  przyznaje  się  począwszy  od  dnia 

\ 

I  stycznia  1921  r.,  aż  do  czasu  ogólnej  regulacji  eme- 
rytur, tudzież  pensji  wdowich  i  sierocych  na  zasa= 

dach  polskiej  ustawy  emerytalnej,  ponowny  nadzwy= 
czajny  dodatek  drożyźniany  w  wysokości  całego, 

dotąd  przez  nich  pobieranego  zaopatrzenia  ze  wszyst= 
kiemi  po  dzień  31  grudnia  1920  r.  przysługująceini 
dodatkami  drożyźnianemi. 

Art.  2.  Taki  sam  dodatek  przyznaje  się  oso- 

bom, pobierającym  dary  z  łaski  o  ile  przy  p*rzyzna= 
niu  tego  daru  nie  z^istrzeżono  wyraźnie,  że  dodatki 
drożyźniane  do  przyznanego  z  laski  zaopatrzenia  nie 

będą  przysługiwały. 
Art.  3.    Wdowom  i  sierotom  po  funkcjonarju= 

szach  państwowych  polskich,  którym  przyznano  zaOf 
patrzenie  na  zasadzie  art.  32  Tymczasowych  przepl 
sów  służbowych  (reskrypt  Rady  Regencyjnej  z  dnia 
II  czerwca  1918  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  6,  poz.  13  z  ro= 
ku  1918),  przyjmując  za  podstawę  wymiaru  uposażę^ 
nie  czynnych  funkcjonarjuszów,  według  zasad  ustaw 
o  uposażeniach  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust. 

Nr.  65,  poz.  429 — 436),  ustali  wysokość  dodatku  dro= 

żyźnianego  w  każd>nn  poszczególnym  wypadku  *Mi= nister  Skarbu,  na  wniosek  właściwej  władzy  na^ czelnej. 

Art.  4.  Ustawa  mniejsza  wchodzi  w  życie 
7.  dniem  ogłoszenia. 

Art.  5.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  poleca  sie 
Ministrowi  Skarbu. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyński. 

Prezydent  Ministrów: (— )  Wiif^s.^  

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — ")  Rybarski. 
(Dz.  U.^^taw  Nr.  31,  z  dn.  6/lV  1921  r.,  poz.  179). 

\ 
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^BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ, 

(TYMCZASOWY) 

10  Lutego  1921  r. 

STAN  CZYNNNy 

j  Monety  złote  po  kursie    paryt.  (według 
I        i  Złoto   w  sztabach   i   szt.  h  Mk. 

f\  Zapas  Kruszcu    '      '  złota  .... 
I    Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  p 
'    Bilon  własny  .... 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
Weksle  Zredykontowane  ..... 
Banki  „Nostro"  ...... 
Banki  Niemieckie  ...... 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  .... 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r  ki  w  likwidacji 
POŻyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne  .... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  skupiony  kruszec  po  par^t. 
Różnicę  kursową  kruszcu 

Inne  Aktywa  .... 

marki 

2790  za  Kg.  oz"  stego  |  Mk. 

Mk. 

STAN  BIERNY. 

Fundusz  Rezerwowy 
Obieg  Banknotów  ..... 

RACHUNKI  ŻyROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryf. 

Skarb  Narodowy  . 
Inne  Pasywa  ..... 

Mk. 

12.695.265,83 

38.299.759,51 
923.436,39  Mk. 

21.306  247  34 
373.122.531,56 

15.211.571,63 
280.129.582,49 

51.918.451,73 

87  574.927,73 
1.021.530.999.51 

394.428.778,90 
937.198.811,22 
25.232.271,71 

3,704.540.486,91 

68.625.000.000,— 131.899.021,64 

295.341.154,12 
6.263.889,210,86 

Razem  Mk.  81.538.554.124,33 

Mk.  16.383.642,70 

,  57.778.477.679,50 
482.946.658,74 

2.151.352.055.81 
5.364.686.305,89 
7.699.366.334,79 

 15.698.351.655,23 
15.260.495,66 

3.808,334.90 
8.026.272.316,54 

,  Rnzc.m  Mk.  81.558.554.124,25 

\lość  rachunków  żyrowych  4616. 

Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  i  Poznaniu  od  l/I  do  d.  10/11  1921  r.  włącznie  Mk.  4.038.649.631,90. 
Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn,  10  stycznia  1921  r.  wpłynęło  Mk.  109.143.188,34. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  (— )  Bigo.  Dyrektor  Centrelnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich 

Stan  czynny. na  30  listODada  1920  r. Stan  bierny. 

Kasa  .  .  .      '  . 
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Poźyczk 
n        B      »  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 

Skup  weksli ..... 
.     kuponów  i  papierów  wylosowanych 

Papiery  publiczne  własne 
Monety  obce  .... 
Pożyczki  terminowe  na  zastaw  papier,  publiczn 

,        bezterminowe  (on  cal)  zabezpieczone 
papierami  publicznemi  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro)134,178,154.00 
2)  ,    na  rach.  Banku  (nostro)  19,(078,417.93 
Nieruchomości 
Urządzenia  i  ruchomości 
Rachunki  przechodnie 

a       Zarządu  z  Oddziałami 
Koszty  Handlowe  . 

Marki  i  fen. 

32,782,569.59 
23,997,650.53 

288,620.90 
84,645,211.70 

51,431,151.07 
3,021,805.67 
998,812.47 

120,238,032.58 

153,256,571.93 
10,843,129.61 
1,536,257.25 

15,505,244.58 
47,464,390.78 
6,835,745.47 

552,845,194.13 

Kapitał  zakładowy  .         .         .  . 
„      zasobowy .  .  .  . Wkłady: 

1)  kapitały  na  lokacji     .  .  1,041.970.35 
2)  na  rachunek  przekazowy  .  195,653,228.73 
Kasa  przezorności  i  Pomocy  pracown.  Banku 
Weksle  redyskontowane  .         .         .  . 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro)  70,387,440.41 
2)  „  na  rach.  Banku  (nostro)  34,833,002.31 
Przekazy  do  zapłacenia  . 
Należności  skarbowe 
Procenty  i  prowizje 
Dywidenda  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie 

„        Oddziałów  z  Zarządem 

Marki  i  fen. 

100,000,000.- 

5,000,000.- 
196,695,199.08 

41,222,361.14 

105,220,442.72 

2,217,438.35 129,271.92 
11,046,586.86 
42,955,282.15 
48,358,611.91 

552,845,194  15 
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Stan  czynny. BiLANS  w  dniu  31  grudnia  1919  roku. 
Stan  bierny. 

1.  Kasa  
2.  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  .... 
5  Instytucje  Kredytowe  
4.  Papieiy  publiczne  z  kuponami  bieżącemi  . 
5.  Nieruchomości  
6.  Pożyczki  hipoteczne  
7.  Rezerwa   premji    należna  od  Towarzystwa 
Ubezpieczeń  

8.  Dłużnicy:  ^ 
a)  Reprezentacje   i  Ajenci 
Towarzystwa  Mk.  6989245.81 

b)  Towarzystwa  Ubezpiecz.   „  8872691.29 
c)  Różne  należności  .    .    .    „  1298119.94 

9.  Papiery    procentowe   i    akcje,  stanowiące 
kaucje: 
a)  Cłonków  Rady  T-wa  .    .  Mk.  342900. 
b)  Ajentów  Towarzystwa    .    „     395116. — 

10.  Papiery  procentowe  Kasy  Przezorności  i  Po- 
mocy   

i^arki  i  fen. 

117992  49 
3600000 
9099218160 

11601611177 
2924381 
490320 

1166476 

17160057 

■,739016 

1035328 

50 

05 

04 

47934401  45 

9. 10. 

11. 
12. 
13. 14. 

15. 16. 

17. 18. 

Kapitał  zakładowy: 
Rb.   2000000.       na  poczet 
którego  wniesiono  przy  I-ej 

Emisji  50^  czyli  po  Rb.  125.- na  8000  akcji  po  kursie  216.     Mk.  2160000. 
Il-ga  Emisja  w  d.  31  grudnia 
1919  r.  wniesiono  50';^  na  po- 

większenie kapitału  na  8000 
akcji  po  Mk.  540.-  .  .  .  „  2160000.  - 
Kapit.  zapas.~Rb.  500000.  -t.j.  „  1080000. 
w   d.  31    grudnia   1919  r. 
wniesiono  przy  II-ej  Em.  ,  1008000.- 
Fundusz  organizacyjny — w  dniu  31  grudnia 
1919  r.  wniesiono  przy  II-ej  Em  
Fundusz  na  umorzenie  aktywów  niepewnych 
Rezerwa  na  pokrycie  różnicy  kursu  papie- 

rów publicznych  
Fundusz  na  umorzenie  wartości  domów  . 
Premje  rezerwowe  na  udział  Towarzystwa 
Rezerwa  na  nieuregulowane  szkody  na  udział 
Towarzystwa  
Rezerwa  przemji  przypadająca  Tow.  Ubezp. 
Długi  hipoteczne   
Dywidenda  niepodniesiona  
Podatek  skarbowy  
Opłata  stemplowa  
Wierzyciele: 
a)  R-k  Tym.  biura  Towarz. 

w  Kijowie  Mk.  218596.61 
b)  Towarzystwa  Ubezpiecz.    „  14147676.48 
c)  Instytucje  Kredytowe     .    „  904654.33 
d)  Różni  „  5376291.57 
Rachunki  do  ureguIov;ania  
Kaucje:  a)  Członków  Rady 

Towarzystwa     .  Mk.  342900.— 
b)  Ajentów  Towarz.    „  396116. 

Kasa  Przezorności  i  Pomocy  
Zyski  i  Straty  

Marki  i  fen. 

4320000 

2088000 

432000 
1000000 

191426 
54669 

6150400 

6153181 1135766 
870000 105787 

651252 75236 

18647218 
609945 

739016 

1035328 
3675172 

47934401 

59 
06 

39 

58 
89 

75 

73 

45 

założonego  przez  Tow.  Kredytowe  Ziemshie  w  Królestwie  Polsfeiem, 

na  1-go  Marca  1921  roku. 
STAN  CZYNNY 

hipot. 

Kasa  i  monety 
Sumy  do  dyspozycji  Banku 
Skup  pap.  wył.  i  kuponów  . 
Papiery  publiczne  własne  . 
Weksle  inkasowe 
Weksle  zdyskontowane 
Pożyczki  specjalne  . 

y        na  zabezp. 
Otwarty  kredyt 
Zastawy 
Korespondenci  Ior,o  . 

,  nosfro 
Przechodnie  . 
Oddziały 
Ruchomości  . 
Wydatki  bieżące 

Depozyty 
Różni  za  na;r/.e  dcpo/.yty 

Mk.  17,496,096.84 

,  78,105,741.97 
5.631.88 

,  30,344,880.76 

143,725.— 
,  41,583,488.— 
„  67,057,806.— 
,  27,645,872.— ,  64,865,678.84 

570,768.22 
,  46,713,759.27 
,  8,649,662.21 

919,648.75 
,  22,319,399.44 

288,227.96 
,    1 1,565,526.98 

Mk.418,275,914.12 

.  Mk,  213,639,052.20 

.     „  6,407,628.78 

Mk.  220,106,680.98 

STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy  . 
Kap.  Rezerwowy 
Obligacje  Banku Lokaty. 

Rachunki  bieżące 
Kasa  Przezorności  . 
Korespondenci  loro . 

,  nostro 
Oddziały 

Należności  skarbowe 
Przechodnie  . 
Redyskonto  . 
Procenty  i  prowizje . 

Różńi  za  swoje  depozyty 
Depozyt  własny 

Mk.  6,480,000.— 378,617.04 

,  15,467,024.— ,  20,323,679.53 
,  179,295,989.86 300,927.52 

,  77,525,113.94 
,  29,332,173.30 
,  22,237,111.13 97,939.73 
,  43,222,550.33 

,  16,001,000.— ,  7,813,782.74 

Mk.418,275,914.12 

Mk.  180,700,412.98 

39,406,268.- Mk.  220,106,680.98 
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0WO  liSezpieczeń,  Spółhn  M&ł 

Sprawozdanie  z  czterdziesfoi.2o  dziewiątego  roku  działalności,  t.j.  za  czas  od  1  stycznia  (\o  31  grudnia  1919  r. 

P  R  Z  y  C  H  Ó  D. ROZCHÓD. 
>i  III   

Dział  ogniowy.  Szkody  po- 
gorzelowe  z  lat  ubiegłych  po 
potrąceniu  udziału  reasekur.  Mk.  3317750. 5G 

Szkody pogorze- 
lowe  wynikłe 
w  1919  r.  .    ,Mk.  16858221.79 

Po  potrąceniu 

udziału  rease- 

kuracji .    .    .    ,     4051972.74    „  12806249.05 

Prowizja  od  premji  zebranej    .    „  6544456.71 
Udział  V/  kosztach  administracji    „  4282463.77 
Premje  rezerwowe  na  udział 

Towarzystwa  na  1920  r.    .    .    ,  6054800.- 

Dział  kradzieżowy. 

Szkody  kra- 

dzieżowe wy- 
nikłe w  1919  r.  Mk.  107666.70 

Po  potrąceniu 
udziału  rease- 

kurAcji  .    .    .    „        85260.35  Mk.  22406.37 

Prowizja  od  frem]i  zebranej    .    „  134465.51 
Udział  w  koszfacli  administracji    „  100036.54 

Premje  rezerwowe  na  udział 

Towarzystwa  na  1920  r.    .    .    „  95600.- 

R-k  Zysków  i  Strat. 

Na  fundusz  na  umorzenie  akty- 
wów niepewnych  Mk.  522478.24 

Na  fundusz  efnerytalny  dla 

urzędników  „  900000.— 
Na  gratyfikacje  dla  urzędników 

w  dniu  50-ciolefniego  jubile- 

uszu T-wa  „  1100000.— 

Przewyżka  zysków  

Marki  i  fen. 

53005735109 

352508 

2522478 

3675172 
39555894 

42 

48 

Pozostało.^ć  zysków  z  r.  1918  

Oziat  ogniowy.  Premje  rezer- 
wowe na  udział  Towarzystwa 

2  1918  r   nk.  595'r700.- 
Rezerwa  na  nieuregul.  szkody 

po  d.  51  grudnia  1918  r.    .    .    „  4302817.- Zbiór  premji 

w  1919  r.  .    .  Mk.  32815033.34 

Po  potrąceniu 

premji  prze- 
kazanej    .  1^''3£'55^3    „  1967«677.8! 

Prowizja  od  premji  przcka;:anci  „  3014558.09 

Opłaty  polisowe  i  porto  .    .    .  „  ̂ 692336.94 
Dział  kradzieżowy. 
Zbiór  piemji 

w  1919*r.  .    .  Mk.    G78521.93  ^ 

Po    potrąceniu  • 
udziału  rease- 

kurac.   .    .   519189.62  „  159332.31 

Prowizja  od  premji  przekazanej  „  171803.87 

Opłaty  polisowe  i  porto   .    .    .  ,  25062.48 

R-k  Dochodów  z  majątku  Towa- 

rzystwa. 
Procenty  od  funduszów  Towa- 

rzystwa  ,  161580.07 

Dochód  z  papierów  publicznych  „  759801.95 
Dochód  z  nieruchomości  To- 

warzystwa   „  35490.05 
Różnica  na  kursie  zrealizowa- 

nych walut  obcych    ....  „  4602607."'^ 

Marki  i  fen. 126,07 

33642089 

354198 

5559479 

39555894 

84 

66 

91 

48 
Z  1  a ł  Zysk o  w. 

1.  Na  podatek  od  zysków  ..... 
2.  „  kapitał  zapasowy  ..... 
3.  „  dywidendę  9^^  czyli  po  Mk.  24.30  od  akcji 

„  ,        dodatkową  6%  czyli  po  Mk.  16.20  od  akcji 
4.  „  tantjemę  dla  Rady  Zarządzającej 
5.  „  gratyfikację  dla  urzędników 
6.  ,  zasiłek  dla  wdów  i  sierot  po  urzędnikach  Towarzystwa 
7.  „  instytucje  dobroczynne  ..... 
8.  ,  zwroty  dla  ubezpieczonych 
9.  Do  przeniesienia  na  rok  1920  . 

Mk.  194400. 
129600. 

Marki  i  fen. 

1250000 
800000 
324000 

235060 
700000 
10000 
50000 302400 

3712 

73 

3675172 73 
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STAN  RACHUNKÓW 

Banku  Angielsko-Polskiego,  Spółka  Akcyjna  w  Warssawie 

zrzeszony  z  The  Britisch  Overseas  Bank  L-td  London, 

po  dzień  30  Listopada  1920  r.  i  31  Grudnia  1920  r. 

>ft  13—14. 

Stan  Czynny. 

Kasa  gotowizną 
Rachunek  przekaz,  w  Polskiej  Kra 

jowej  Kasie  Poż.  . 
Rachunek    przekaz,   w  Pocztowej 

Kasie  Oszczędności 
Skup  weksli  .... 
Weksle  i  dokumenty  do  inkasa 
Pożyczki  hypoteczne 
Monety  i  dewizy 
Papiery  publiczne  wJasae 
5^0  Pożyczka  Odrodzenia 
Papiery  wylosowane  i  kupony 
Spec.  rach.  bież.  zabezp.  papierami 
Korespondenci — dłużnicy 

Ich  rachunki  (Loro) 
Nasze  rachunki  (Nostro) 

Koszty  handlowe 
Koszty  organizacji  i  inwentarz 
Rachunki  przechodnie 
Rachunek    Zarządu    z  oddziałem 

w  Łodzi        .       .       .       .  . 

Marki i. Marki f. 

Jv 1 o JO / 
Ol 

3570180 37 

26324862 

68 
579539 98 1780443 66 

10296009 17578561 
69464261 76 68365052 16 

400000 
1206 55 856086 73 

5407508 
63 

5192515 33 
2016944 2016944 

5536 47 16152 83 
1351234 80 2027297 

7722699 99 3080805 92 
6613772 54 10918734  65 
2367535 78 3039441 20 
139424£5 23 1674570 03 
533387 

i 20 
533387 20 

143966601 
02 

146975034 
76 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  . 
Rachunki  przekazowe 
Lokaty  terminowe  . 
Korespondenci — wierzyciele  . 

a)  należności  korespondentów 
b)  weksle  i  dokum.  do  zainka 
sowania  

Przekazy  do  zapłacenia 
Procenty  niepodniesione 
f)ywidenda  niewypłacona. 
Procenty  i  prowizje 
Zyski  i  Straty  .... 
Rachunki  przechodnie  . 
Rachunek  oodziału  w  Łodzi  z  Za 
rządem  

Marki 

f. 

Marki 
f. 

25000000 25000000 

6685540 06 10464573 91 
23105 100105 

ouyu/wo oc 2o net 

70302531 01 68604193 

66 

4396751 08 4735176 28 

6536710 
!! 

6982932 96 

114496 75 114469 

43 

143966601 02 146975034 76 

Stan  Rachunków  Banku  Handlowego  w  Warszawie  z  dniem  30  listopada  1920  r. 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna: 
a)  w  kasie  .    .    .    M.  126.840.417,25 
b)  w  bankach  .    .     „  962.593.520,79 

M.  1.089.433.938,04 
c)  wylos.  papiery 

publ.  i  kupony     „  6.649.359,82 
d)  dewizy  i  kupo- 

ny zagraniczne     „  188.202.792,72 

Papiery  publiczne  własne; 
a)  papiery  skarbo- 

we  M.  109.634.428,83 
b)  inne  papiery.    .    „  14.706.049,75 
c)  funduszu  rezer- 

wowego .    .    .    „  19.735.155,71 

Pożyczki  na  zastaw  papierów  publiczn. 
Skup  weksli  
Dłużnicy  w  rachunkach  bieżących  .  . 
(Pozafem  poręczenia;  M.  42.068.389,48) 
Rachunek  z  Oddziałami  Banku  .    .  . 
Nieruchomości  
Weksle  protestowane  i  moratoryjne  . 
Weksle  do  inkasa  
Inkaso  u  Korespondentów  
Wydatki  bieżące  
Rachunki  przechodnie  

Marki  fen. 

1.284.286.090  58 

144.075.634 

135.008.619 
370.034.832 

1.440.511.804 

566.058.532 
11.547.073 
1.414.023 

284.648.758 
68.079.405 
62.656.457 
36.906.441 

4.405.227.674 

29 

89 

62 
35 

28 
67 03 

07 

44 
93 

94 

09 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  własny; 

a)  zakładowy  .    .  M.  108.000.000,— 
b)  fundusz  rezer- 

wowy.  .    .    .  „  54.000.000," 
c)  rezerwa  spe- 

cjalna   .    .    .  1.203.851,40 Wkłady: 

a)  rachunki  prze- kazowe .    .    .  M.  586.438.578,72 
b)  lokacje   ...»  146.503.314,45 
c)  rachunki  bieżące  „  2.501.372.687,06 

(Pozatem  poręczenia  M.  42.068.389,48 
Rachunki   w  Banku 

Państwa .    .    .    .  M.  33.595.730,23 
Weksle  redyskonto- 

wane  „  36.942.535,62 

R-k  Kasy  Przez,  i  Pom. 
Urzędn.  Banku   .  M.  4.594.065,62 
z  tego  nabyto  pa- 

pierów za   .    .  „  2.357.984,03 
Rachunek  z  oddziałami  Banku    .    .  . 
Różni  za  inkaso   

Dywidendy    niepodniesione    .    .    .  . 
Procenty  i  prowizje  
Rachunki  przechodnie  ...... 

Marki 

163.203.831 

3.234.314.580 

70.538.265 

2.236.081 

352.153.135 
413.254.034 

2.503.998 114.180.056 
52.843.690 

T 
4.403.227.674 

UWAGA:   Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotrl»grodzie  z  d.  31  ̂ udnla  1916  r.  oraz  z  bilansu 
Oddziału  w  Kijowie  z  d.  31  października  1919  r. 
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XVIII.   SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU 

Towarptwa  Akcyjnego  lUarszawsklel  Fabryki  Mebli  Stylowych  Z.  S  z  c  z  e  r  y  i  ń  s  k 

DEBET. 

za  okres  od  1-go  lipca  1919  r.  do  1-go  lipca  1920  r. 

Rachunek  Strat  i  Zysków 

Wynagrodzeń.  Zarządu  i  Administr. 
'odafki  i  patenty  .... 
'Ibezpieczenia  od  ognia 
*pał  i  światło  .... 
eperacje  maszyn,  bud.  i  narz. 
rocenty  od  długów 
oszty  ogólne  interesu  . 
oszty   utrzym.   magazynu  mebli 
w  Warszawie  .... 
oszty  utrzym.  magazynu  pokryć 

Azysfy  zysk  

STAN  czyNNy. 

Rub.  i  kop. Marki  i  fen. 

108985 95 235409 

jes 

26936 90 58183 

'75 

16661 
51 

35988 

jS6 

56111 94 121201 80 
76138 96 164460 

jl5 

6091 10 13155 

178 

15507 50 33496 
120 321318 90 694048 
1 

'82 

117915 
03 

254696 46 
667620 

84 
1442061 i 

1413288 63 3052703 

'42 

1  an 

Pozostałość  z  zysku  1918/19  r. Dochody: 

„  z  produkcji  fabrycznej  . 
„       ze  sprzedaży  magazynu 

mebli  w  Warszawie  . 

„       sprzedaży  magazynu  po- 
kryć   

BILANS 

na  dzień  1-szy  lipca  1920  roku. 

iieruchomości  Fabryczne 
uchomości  Fabryczne 
asa  .... 
emanenty 
łużnicy  . 
epozyty  . 
[umy  Przechodnie  . 

Rub.  i  kop. Marki  i  fe 

n. 
749495 

^3
 

1618909 70 
388  Jl 

Il4 

84004 85 
281819 125 608729 

55 

2216303 
!07 

4787214 65 
564707 99 1219769 

25 

30000 

1  

64800 
11514 

!33 

24870 
95 

3892731 
01 

840829S 
Ą 1 

Kapitał  Zakładowy  . 
Kapitał  Amortyzacyjny 
Kapitał  Zapasowy  . 
Wierzyciele 
Depozyty  . 
Sumy  Przechodnie  . 
Zysk  .... 

S-ka 

K  R  E  D  y  T. 
Rub.  i  kop. 

Marki  i  fen. 
358 

92 775 

27  ą 

179518 60 387760 15 

864313 

47 

1866917 

10 

369097 
64 

797250 

91) 

1413288 63 .iu52703 

STA^ I  BlERNy 

Rub.  i  ko 

P- 

Marki  i  fe 
n. 

700000 1512000 
188101 35 406298 

90 59028 

39 

127501 30 2225462 29 4806998 55 
30000 64800 
22518 14 

48639 20 667620 

84 

1442061 
3892731 01 8408298 95 

Zarząd  Towarzystwa:    Szczerbiński  Zdzisław,  Roesner  Bogusław,  Kozłowski  Stefan. 
Zastępcy  Zarządu:    Pietraszkiewicz  Stanisław,  Szczerbiński  Jerzy. 
Komisja  Rewizyjna:    Gołkowski  Jan,  Jentys  Tadeusz,  Kamiński  Antoni,  Loga  Wacław. 
Buchalterka  Główna:    Kulczycka  Janina. 
Zgodnie  z  uchwałą  Ogólnego  Zebrania  Akcjonarjuszy  z  dn.  12  marca  r.  b.  pozostały  czysty  zysk  Mk. 

rzeznacza  się; 
na  kapitał  amortyzacyjny  .    Mk.  68349.40 
,        B      zapasowy  n    216310. — 
.''dywidendę  „  393120.— 
„    dodatkowe  wynagsodzenie  zarządu  „    213336.  - 
„    podatki  i  do  przeniesienia  na  rok  przyszły     .       .       .     „  550945.60 

Wyplata  dywidendy  od  dn.  14-go  marca  1921  roku. 

1442061. 

'  Komisja  likwIdacyjDa  Kieletklego  Towarzystwa  Akcyjnego 
!lu[ZDytl]  tiawozDw  1  lonycii  przetworów  tiieDiitznycii  w  Kleltacli 

'  myśl  §  65  Ustawy  Towarzystwa  wZywa  wierzycieli  tegoż 
owarzystwa,  aby  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  daty  dzi- 
iejszej  pod  skutkami  prawa  zgłosili  swoje  pretensje  do 
omisji  Likwidacyjnej  w  Kielcach  ulica  Leonarda  Nr.  14, 

mm  likwidacyjoa  Tow.  Poż.  Osztz^dD.  j-ga  Kasa  Kredytowa" 
Warszawa.  Czackiego  16. 

Na  zasadzie  postanowienia  Wolnego  Zebrania  w  dniu 
9  marca  r.  b.,  zawiadamia  niniejszym  o  likwidacji  T-wa, 
•zywając  równocześnie  wierzycieli  kasy  po  odbiór  wkładów 
szczędnościowych  w  myśl  art.  76  Ustawy  nowej. 

Bilans  T-wa  Poź.-0szcze(9n.  „Z-go  Kasa  Eredytowa" 
Warszawa,  uL  Czackiego  16  za  rok  19Z0. 

Aktywa;  Ruchomości  5633  mk.  63  f.,  kssa  17655  mk. 
93  f.,  w  bankach  120648  mk.  Udziały  innych  259  mk.  20  f. 
Pożyczlii  254933  mk.  46  f.  Strata  za  rok  1920—40.119  mk. 
19  f,    Razem  439241^  mk.  41  f. 

Passywa:  Udziały  31814  mk.  06  f.,  yykłady  381252 
mk.  55  f.,  procenty  należne  25933  mk.  08  f.  Podatki  skar- 

bowe 198  mk.  68  f.,  depozyty  51  mk.  04  f.,  razem  439249 
mk.  41  f. 

Rachunek  zysków  i  strat:  Koszty  handlowe 
83484  mk.  56  f.  Etat  Zarządu  13564  mk.  09  f.  Lokal  8815 
mk,  91  f.,  procenty  od  wkładów  17275  mk.  55  f.,  razem 
123140  mk.  11  f.  Procenty  od  pożyczek  59596  mk.  88  f., 
różne  549  mk.  05  f.,  pożyczki  stracone  odzyskane  22874  mk. 
99  f.  Strata  za  rok  1920  —  40119  mk.  19  f.,  razem 
123140  mk.  11  f. 

iarząd  Kieleckiego  Towarzystwa  Akcyjnego  sztucznych  nawozów 

i  innjcli  przetworów  clienilcznycli  w  Klelcacti 

odaje  do  wiadomości  Pp.  Akcjonarjuszów  i  wszystkich 
>sób,  z  interesami  Towarzystwa  styczność  mających,  źe 
'  myśl  uchwały  Nadzwyczajnego  Ogólnego  Zgromadzenia 
.kcjonarjuszów  z  dnia  22  stycznia  1921  roku  przystąpiono 
Mk  do  likwidacji  Towarzystwa. 

Bilans  Siow.  Poźyczkowo-Oszczednolciowego  w  Wiiiicy 
za  1919  r. 

Stan  bierny:  fundusz  udziałowy  4.823,53;  zapasowy 
i  specjalne  480,44;  wkłady  55.053,20;  Inne  256,61,  Stan 
czynny:  papiery  procentowe  5.493,75;  pożyczki  49.231, — ; 
ruchomości  155,99;  inne  41,67;  straty  69,79;  gotówka 
5,621,58.    Bilans  60613,78. 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  ^KUPIECKIEGO  ŁÓDZKIEGO  W  ŁODZI 

na  dzień  31  Grudnia  1920  r. 

Stan  Czynny. 

1.  Gotowizna  w  kflsie 
2.  Pozosf.WP.K.K.  P 

3.  „     ̂   P.K.O. 
4.  Pieniądze  zagrani- 

niczne  .... 
5.  Przekazy  i  weksl 

zagraniczne  .  . 
6.  Papiery  procenfo 

we  wJasne     .  . 
a)  Papiery  Państwo 
we  

b)  hypofeczne   i  Ito 
munalne    .    .  . 

c)  akcje  .... 
7)  Papiery  proc. fund 
rozer  

8)  Weksle  zdyskonto 
wane  

9.  Rachunki  otwarł 
kred  

n)  zabezp.  pap.  publ 
b)  „  wekslami 
c)  „    inemi  warto 
ściami  .... 

10.  Pożyczki  termino 
•  we  
a)  zabezp.  pap.  publ 
b)  innemi  wartością 
mi  

11.  Rachunki  koresp 
(Loro)  .... 

a)  korespondenci kre 
|ov,'i  

b)  korespondenci  za- 
graniczni    .    .  . 

12.  Rachunki  nasze 
u  koresp.  (Nostro) 
a)  w  bankach  krajo 
wych  

b)  w  bankach  zagra 
nicznych      .    .  . 

13.  Nieruchomości  . 
14.  Koszty  handlowe 
15.  Inkaso  weksli  . 
16.  Rachunki    z  Od 

działami  .... 
17.  Różne  rachunki 

"ContraTa    [Filja  w  War!|  Razem Marki    i  fen 

9917173.41 
308739.51 

844061.88 

8927.03 

5208876.36 

1204615.18 
117936.  - 

1273988.37 

19111562.24 

320588.80 

I 

11637851.92 

3471128.69 
207222.17 

3487567.80 

18381374.74 
3403784.44 

78905398.54 

29987825.28 
1179462.25 

3140826.57 

37462g0.15 

3182428.33 

971837.33 
7557396.30 

13J97727.6? 

6870758.82 

 i 

39904095.69] 
1488201.761 

i 3984888.55j 
3755147.1 8| 

8391304.69! 

14708.35 

2176452.51 
7675332.50! 

1273938.37 

52809289.91 

7191347.62 

14708.35 

39160979.56]  50798831.48 

1719769.32 

4 
7735793.44 

983559.63 

4253110.70 
753949.45 

1806915.37 
126763266.62 

1719769.32 

7735793.44 

4471127.43 
207222.17 

7724239.39 
753949.45 

18381374.74 
5210699.81 

205668665.16 

Stan  ęierny. 

1.  Kapitał  Zakładowy 
2.  ,  zapasowy  Usta 

wy  3.  Wkłady     .    .  . 
a)  terminowe    .  . 
b)  Rachunki  czekowe 
4.  Redysskonto  weksl 

^5.  Rachunki  koresp 
(Loro)  .... 

a)  Korespondenci  kra- 
jowi   

b)  korespondenci  za 
graniczni     .    .  . 6.  Rachunki  nasze 
u  koresp.  (Nestro) 

.i)  w  bankach  krajo 

wych  
b)  w  bankach  zagra 
nicznvch .    .    .  . 

7.  Procenty  i  prowizji 
8.  Różni  za  inkaso 
9.  Rachunki  z  Od 
działami  .... 

10.  Różne  Rachunki 

Centrala     Filja  w  War.  Razem 
M  arki    i    f  e  n  i  g  i  

27000000.- 

3 '96375.34 

3f.0860.20 
25778123.01 

4114740.32 

6738238.64 3fi85341.17 

7531719.86 

596875.07 
25913713.47 

196098.54 

233637*3.71 

12392713.97 

6205442.21 

12538760.23 
6376212.72 
3543155.03 

25900188.20 
0736323.47 

789I5398.S4  126763266.62  2*5668665.16^ 

t 

Tłoczono  VI/  Dmkarnł  Pnństwowej.  Miodo«ra  20.       13427,  2.  IV  ,  50Wt. 



JAN  . 

Dodatek  do  JSS  14  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu''  z  d.  31  maja  1922  r. 

zawierający  wzory  formularzy  do  Rozp*  Ministra  Skarbu 

z  dnia  22  kwietnia  1922  roku   celem  wykonania  ustawy 

z  dnia  4  kwietnia  1922  roku    o    państwowym  podatku 

dochodowym  i  podatku  majątkowym. 

(Cena:  100  Mk.) 
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Zeznanie  przyjęto   dn,.._  „_  _  _  192  r 
za  poświad.  odbioru  Nr.   w   

(nazwa  urzędu  lub  instytucji,  w  której  przyjęto  zeznanie) 

Połowa  kwoty  podatku,  przypadającego  od  wykazanego  w  niniejszem  zeznaniu  dochodu,  w  sumie  marek  

wpłacono  do  Kasy  skarbowej  w   dn.   mc.   192     r.,  na  dowód « 
czego  załącza  się  

Podpis  płatnika  podatku 

ZEZNANIE    O  DOCHODZIE 
podlegającym  podatkowi  dochodowemu  w  roku  podatkowym  19  _  
Nazwisko  i  imię  podatnika         „  
Zawód  lub  zajęcie   _    „      „    „    _  
Stan  (żonaty,  wdowiec,  kawaler,  zamężna,  wdowa,  panna)  
Miejsce  zamieszkania  lub  pobytu  w  dniu  15  grudnia  roku  19       r.  poprzedzającego  rok  podatkowy 
dokładny  adres:  
W  roku  poprzednim  dokonała  wymiaru  Komisja  szacunkowa  wzgl.  władza  podatkowa  w  
nakaz  płatniczy  Nr.  
Wskazówki    dla    płatnika  podatku. 

Na  stronie  2-giej  zeznania  należy  w  Dziale  I  podać  we  właściwych  przedziałkach  (1  —  6)  dochody,  otrzymane  przez 
płatnika  podatku  w  roku,  poprzedzającym  rok  podatkowy,  z  każdego  poszczególnego  rodzaju  źródła  oddzielnie.  Podaje  się 
dochód  podlegający  opodatkowaniu  t.  j.  taki,  jaki  pozostaje  już  po  potrąceniu  kosztów,  połączonych  z  jego 
osiągnięciem,  zachowaniem  i  zabezpieczeniem. 

Bliższe  wskazówki,  w  jaki  sposób  oblicza  się  dochód  podlegający  opodatkowaniu,  są  podane  w  pouczeniu 
które  dołącza  się  do  zeznania. 

Płatnik  podatku  winien  w  zeznaniu  wykazać  dochody  ze  wszystkich  źródeł,  posiadanych  zarówno  w  tym  okręgu  sza- 
cunkowym, w  którym  składa  zeznanie,  jak  i  po  za  jego  granicami.  W  tym  ostatnim  wypadku  należy  w  pomieszczonem  na 

str.  2  objaśnieniu  A  wymienić  te  źródła  podatkowe  (nieruchomości,  przedsiębiorstwa),  które  się  znajdują  po  za  granicami 
okręgu  szacunkowego  np.  w  innym  powiecie. 

Ponieważ  do  dochodu  płatnika,  wykazywanego  w  Dziale  I  dolicza  się  także  dochód  członków  rodziny,  którym  płatnik 
ma  prawo  rozporządzać,  np.  dochód  z  majątku  żony  albo  nieletnich  dzieci,  należy  źródła  podatkowe,  stanowiące  własność 
członków  rodziny,  wykazać  oddzielnie  w  objaśnieniu  B. 

Na  str.  3-ciej  w  Dziale  II  podaje  się  w  odpowiednich  przedziałkach  te  sumy,  które  na  mocy  ustawy  podlegają  odli- 
czeniu od  ogólnego  dochodu,  )ako  to  procenty  od  długów,  obciążające  płatnika  renty  i  t.  d.,  wykazane  w  przedziałkach  1 — 5. 

Poniżej  Działu  II  na  str.  3  należy  wymienić  ilość  członków  rodziny,  a  także  okoliczności,  które  mogą  wpływać  na 
obniżenie  podatku  dochodowego  ze  względu  na  niepomyślne  materjalne  warunki,  w  jakich  może  się  znajdować  płatnik 
podatku. 

Tabelaryczne  pouczenie,  dołączone  do  zeznania  o  dochodzie,  ma  na  celu  ułatwienie  płatnikom  obliczanie  dochodu 
podając  w  tym  celu  typowe  źródła  podatkowe. 

Składanie  pouczenia  po  wypełnieniu  rubryk  władzom  podatkowym  wraz  z  zeznaniem  o  dochodzie  nie  j( 
leży  jednak  w  interesie  ptatnikei,  stanowić  bowiem  może  uzasadnienie  prawidłowego  obliczenia  dochodu. 

W  powyższy  sposób  wypełnione  zeznanie  należy  złożyć  osobiście  lub  wysłać  listem  poleconym  do  włai 
skarbowego  podatków  (Inspektoratu  skarbowego.  Administracji  podatków). 

Dział  1.    Dochód  rzeczywiście  otrzymany  w  ostatnim  roku  kalendarzowym  lub  w  ostatnim  roku  ope 
gospodarczym,  poprzedzającym  rok  podatkowy,  łącznie  z  doliczonym  za  tenże  okres  dochodem  członków 
płatnik  ma  prawo  rozporządzać,  po  potrąceniu  kosztów,  poniesionych  na  osiągnięcie,  zachowanie  i  zabezpiec 

1.    Z  nieruchomości  gruntowej  własnej,  posiadanej,  użytkowanej  lub  dzierżawio- 

a)  z  gruntów nej  oraz  z  lasu,  łącznie  z  wartością  pieniężną  produktów  użytych  w  gospodarstwie 

b)  z  lasów  . domowem  podatnika. 

ist  koniecznem, 

kiwego  Urzędu 

racyjnym,  wzgl. 
rodziny,  którym 
zenie  dochodu. 

Roczna  suma 
w  markach 

• 

2.    Z  budynków:  czynsz  za  domy,  lokale,  place,  ogrody  przy  domach  i  t.  p.,  łącz' 
nie  z  wartością  użytkową  własnych  budynków,  zajmowanych  w  całości  lub  w  części 
przez  samego  podatnika,  albo  oddanych  do  bezpłatnego  użytku  członkom  jego  rodziny 
lub  innym  osobom  .............. 

3.    a)    Z  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysłowych,  łącznie  z  wartością  pie- 
niężną towarów  i  wytworów,  zużytkowanych  przez  podatnika  ....... 

b)    Z  zajęć  zawodowych  i  z  wszelkich  innych  zatrudnień  o  celach  zarobkowych 

4.    Z  wynagrodzenia  procentowego  (tantjem)  ......... 

5.    Z  kapitałów  pieniężnycti  i  praw  majątkowych:  odsetki  wszelkiego  rodzaju;  dy- 
widendy od  akcji  i  udziałów,  renty  oraz  dochody  z  innych  praw  majątkowych  ..... 

6.    Z  wszelkiego  rodzaju  innych  źródeł  dochodu,  z  wyjątkiem  dochodu  z  uposa' 
żeń  służbowych,  emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemną  pracę  ....... 

Ogólna  suma  dochodu  ze  wszystkich  źródeł 

Objaśnienie  A.    Do  dochodu,  wskazanego  w  Dziale  I  ad  1),  2)  i  3)  a),  włączony  został  dochód  z 
i  przedsiębiorstw,  znajdujących  się  poza  granicami  tego  okręgu  szacunkowego,  w  którym  zeznającemu  usku 
miar  podatku,  a  mianowicie: 

nieruchomości 
tecznia  się  wy- 

Ze  źródła  —  wymienić  z  jakiego  —  (majątek,  folwark, 
grunta,  domy,  przedsiębiorstwa  handlowe  i  przemysłowe) 

Znajdującego  się  —  podać  gdzie  (miejscowość,  ulica. Nr.  domu) 

Wzór  Nr.  21 
do  art.  52  ustawy  z  dnia  16/7  1920  r. 

i  art.  19  ustawy  z  dnia  4/4  1922  r. Arkusz  wymiarowy 

wzgl.  Formularz  A  lub  B Nr.  porz.  
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Objaśnienie  B.    W  dochodzie,  wskazanym  w  Dziale  I  ad  1)  2)  3)  a)  i  5,  mieści  się  również  dochód  członków  to 
dżiny,  a  mianowicie: 

2e  źródła  —  wymienić  ja- 
kiego —  (majątek,  fol- 

wark, grunta,  domy,  przed- 
siębiorstwa   handlowe  i 

przemysłowe,  kapitały  pie- 
niężne, renty,  prawa  ma- 
jątkowe). 

Znajdującego    się  —  po- 

dać   gdzie  —  (miejsco- 
wość,   ulica.  Nr.  domu) 

Należącego  do  —  nazwać 
do  kogo  —  (do  żony,  dzie- 

ci, do  krewnych)  nazwi- sko i  imię 

Dochód 

w  markach 

DZIAŁ  11.    Odliczenie    od    ogólnego  dochodu. 
Roczna  suma 
w  markach 

"~       1.    Odsetki  od  długów  hipotecznych  i  innych,  z  wyjątkiem  odsetków,  potrąconych  w  postaci  kosz- tów, osiągnięcia,  zachowania  i  zabezpieczenia  dochodu  w  Dziale  1  ad  1),  2)  i  3) 

2.    Wartość  pieniężna  rent  i  trwałych  ciężarów,  opartych  na  tytułach  prawnych 

\j  u  \j  w  Jci^uici^c    uuuoiiiino    iio    Jiiu^y       i  o  w  o   kuij   ujiiu  w  y   uuiuLy   Mto  oicuiu     1       Cl   \j  £tt  V 1 1  n  V  w   1      "   i  u 
dżiny  do  kas  zapomogowych,  emerytalnych,  chorych,  ubezpieczeń  od  nieszczęśliwych  wypadków  i  po- 

grzebowych, —  za  każdą  ubezpieczoną  osobę  w  kwocie  rocznie  nie  przekraczającej  ustawowej  granicy 

4.    Premje  wpłacone  przez  podatnika  od  ubezpieczeń  na  wypadek  śmierci  lub  na  dożycie,  wszakże 
w  kwocie  nie  przekraczającej  ustawowej  wysokości: 

a)  na  rachunek  samego  podatnika  rocznie  ......... 
b)  na  rachunek  zaś  podatnika  i  członków  rodziny,  będących  na  jego  utrzymaniu,  łącznie  rocznie 

5.    Bezpośrednie  podatki  państwowe  i  samorządowe,  przymusowe  lub  ustawowe  świadczenia  pie- 
niężne oraz  bezpłatne  świadczenia  przymusowe  innego  rodzaju  na  cele  publiczne,  z  wyjątkiem  państwo- 

wego podatku  dochodowego  i  specjalnego  podatku  od  tantjem  ....... 
Ogólna  suma  odliczeń  .... 

Różnica  pomiędzy  ogólną  sumą  dochodu,  a  ogólną  sumą  odliczeń,  t.  j.  dochód  podlegający  opo- 
datkowaniu .............. 

Ilość  członków  rodziny,  (imiona,  nazwiska,  stosunek  pokrewieństwa  lub  powinowactwa),  będących  na  utrzymaniu 
podatnika,  szczególne  stosunki,  istotnie  osłabiające  siłę  podatkową  płatnika    _  

Zapewniam,  że  wszystkie  powyżej  przytoczone  dane  zeznałem  według  najlepszej  wiedzy  i  sumienia. 

  dnia  192  r 
Podpis 

Skala    podatku  dochodowego, 

(podług  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  1922  r.) 

L.  p. Wysokość  dochodu 
Stopa 

procen- 

Podatek 

w  tysiącach 

L.  p. 

Wysokość  dochodu 

Stopa 

procen- 

Podatek 

w  tysiącach w  tysiącach  marek towa marek w  tysiącach  marek towa marek 

1 180—  200 0,5 1 

28 

1600-  1700 1,2 

20,4 

2 200—  220 
0,51 1,12 29 1700—1800 

1,3 

23,4 

3 220—  240 0,52 0,53 
1,25 

30 

1800—1900 1.4 

26,6 

4 240—  260 
1,38 

31 1900—2000 

1.5 

30 

5 260-  280 0,54 
1,51 

32 

2000—2100 

1.6 33,6 

6 280—  300 0,55 
0,56 1,65 

33 

2100—2200 1.7 

37,4 

7 300—  340 1,9 34 2200—2300 

1.8 

41,4 

8 340—  380 0,57 
2,17 

35 

2300—2400 1,9 45,6 

9 380—  420 0,58 2,44 

36 

2400—2500 2 

50 

10 420—  460 0,59 
2,71 

37 

2500—2600 2,1 

54,6 

11 460—  500 0,60 3 

38 

2600—2700 2,2 
59,4 

12 500—  550  . 0,62 
3,41 

39 2700—2800 2,3 

64,4 

13 550—  600 0,64 
3,84 

40 2800—2900 2,4 

69,6 

14 600—  650 0,66 
4,29 41 

2900—3000 

2.5 

75 
15 650—  700 0,68 

4,76 
42 3000—3200 

2,8 

89,6 

16 700—  750 
0,7 5,25 

43 3200—3400 
3,1 

105,4 

17 750—  800 0,72 
5,76 6,29 

44 

3400—3600 3,4 

122,4 

18 800—  850 0,74 45 3600—3800 
3,7 

140,6 

19 850—  900 0,76 6,84 
46 3800—4000 4 

160 

20 900—  950 0,78 
7,41 

47 4000—4200 4,3 

180,6 
202,4 

21 950—1000 
0,8 

8 48 4200—4400 
4,6 22 1000—1100 0,84 

9,24 

49 

4400—4600 4.9 

225,4 

23 1100—1200 
0,88 

10,56 50 4600—4800 5,2 
249,6 

24 1200—1300 0,92 11,96 
13,44 

51 4800—5000 5,5 275 
25 1300—1400 0,96 52 5000—5200 5,8 

301,6 

26 1400—1500 1 

15 

53 5200—5400 
6.1 

329,4 

27 1500—1600 
1,1 

17,6 54 

5400—5600 

6,4 
358,4 



L.  p. Wysokość  dochodu 
w  tysiącacl)  marek 

Stopa 

procen- 
towa 

Podatek 
w  tysiącach marek 

55 5600—  5800 6,7 
388,6 

56 5800—  6000 7 
420 

57 6000 —  6200 7,4 
458,8 

58 6200—  6400 7,7 
492,8 

59 6400—  6600 8,1 
534,6 

60 6600—  6800 8,4 
571,2 

61 6800—  7000 8,8 616 

62 7000—  7200 9,1 

655,2 

63 7200—  7400 
9,5 

703 

64 7400—  7600 9,8 
744,8 

65 7600 —  7800 

10,2 
795,6 

66 7800—  8000 

10,5 

840 67 8000—  8200 

10,9 
893,8 

68 8200 —  8400 

11,2 
940,8 

69 8400—  8600 

11,6 997,6 

70 8600—  8800 

11,9 1047,2 

71 8800—  9000 

12,2 
1098 

72 9000 —  9200 

12,6 
1159,2 

73 9200—  9400 

12,9 
1212,6 

74 9400—  9600 

13,3 1276,8 

75 9600—  9800 

13,6 
1332,8 

76 9800—10000 

14 

1400 

77 10000 — 10200 

14,3 1458,6 

78 10200 — 10400 
14,6 1518,4 

79 10400 — 10600 

14,9 1579,4 

80 10600 — 10800 

15,2 1641,6 

81 10800—11000 
15,5 1705 

82 11000—11200 

15,8 1769,6 

83 11200—11400 
16,1 

1835,4 

84 11400 — 11600 
16,5 1890,8 

85 11600 — 11800 
16,5 

1947 
86 11800—12000 

16,7 

2004 
87 12000 — 12200 

16,9 2061,8 

88 12200—12400 
17,1 2120,4 

89 12400—12600 
17,3 2179,8 

90 12600—12800 
17,5 

2240 

Przy  dochodzie  nad  20.000.000  rnk.  podatek  wynosi 
5.000.000  mk.  i  oprócz  tego  50.000  mk.  od  każdych  pełnych 
200.000  mk.  ponad  20.000.000  mk. 

Do  podatku  dolicza  się  ponadto,  o  ile  chodzi  o  do- 
chody osób  fizycznych  i  spadków  nieobjętych. 

ponad  20.000.000 mk. do 30.000.000 

mk.  — 

30.000.000 40.000.000 
40.000.000 » ■ 50.000.000 w 

3;ł 

50  000.000 60  000.000 

4!fc 

60.000.000 75.000.000 
75.000.000 90.000.000 

6)6 

90.000.000 

tt 

120.000.000 w 
,  120,000.000 n 150.000.000 ,1 

Wysokość  (locnodu 

Stopa 

Podatek 
L.  p. 

procen- 

w tysiącach 
w  tysiącach  marek 

towa marek 

91 

12800—13000 

17,7 

2301 
92 

13000—13200 

17,9 2362,8 

\  93 

13200—13400 

18,1 2425,4 
2488,8 

94 

13400—13600 

18,3 
1  95 

13600—13800 

18,5 

2553 96 1J800— 14000 
14000—14200 

18,7 

18,9 
2618 
2683,8 97 

98 

14200—14400 

19,1 2750,4 

99 14400—14600 

19,3 
2817,8 

100 14600—14800 

19,5 
2886 

101 14800—15000 

19,7 

2955 102 

15000—15200 

19,9 3024,8 
103 

15200—15400 
20,1 3095,4 

104 
15400—15600 

20,3 3166,8 
105 

15600-15800 

20,5 

3239 106 
15800—16000 20,7 

3312 
107 

16000—16200 

20,9 3385,8 

108 

16200—16400 
21,2 

3476,8 

109 
16400—16600 

21,4 3552,4 
110 

16600—16800 
21,6 

3628,8 

111 
16800—17000 

21,8 

3706 112 17000—17200 

22 

3784 
113 17200—17400 

22,2 3862,8 

114 
17400—17600 

22,4 

22,6 

3942,4 

115 
17600—17800 

4022,8 

116 
17800—18000 22,8 4104 

117  • 

18000—18200 23 4186 

118 
18200—18400 

23,2 4268,8 

119 
18400—18600 23,4 

4352,4 4436,8 
120 

18600—18800 
23,6 

121 18800—19000 

23,8 

24 

4522 

122 
19000—19200 4608 

125 19200—19400 
24,25 

4704,5 

124 
19400—19600 

24,5 

4802 
125 

19600—19800 
24,75 

4900,5 

126 19800—20000 

25 

5000 

ponad  150.000.000  mk.  do  200.000.000  mk.  —  9% 
,      200.000.000    ,     ,  —  10^ 

od  całego  podlegającego  podatkowi  dochodu. 
Podatek  jednak  należy  wymierzać  w  ten  sposób,  że 

z  dochodu  wyższego  stopnia,  po  potrąceniu  podatku,  ni- 
gdy mniej  niema  pozostać,  niż  zostaje  z  najwyższego  do- 

chodu bezpośrednio  niższego  stopnia  po  potrąceniu  po- 
datku, na  ten  stopień  przypadającego. 

O  ile  z  dochodu,  ustalonego  do  wymiaru  podatku,  po 
potrąceniu  przypadającej  kwoty  podatkowej,  pozostanie 
mniej,  niż  wynosi  najwyższy  dochód  wolny  od  podatku, 
należy  podatek  wymierzyć  i  pobrać  tylko  w  wysokości  nad- 

wyżki dochodu  ponad  tę  najniższą  granicę. 
Do  stawek  państwowego  podatku  dochodowego  nie  utogą 

być  ustanawiane  dodatki  na  rzecz  związków  komunalnych, 



I  o 

B/V\}SJBpodso8 
msiuazpcMOjd  z  \{3j(uoz3&iod   Mp;zso>|  uidzc^ 

q3Aus3|  uazp 
-tzjn  !  M9>iuXpnq  ifócMJSsuoj]  ̂ }zsoi\  zsizpn^ 
nse|  nzo/wAm  i   isjapiąz   'i3{qpjqo   •nąSj/i/w  «nso( 
Auojq30   'nsBi   np^zjez  '[3US3[  Xjn;|n>{  A)zso>] 

oSazDJBpodsoS  ns3jy,o  oSoiupszjd 
-od  z  i{DA(B;so2od  Mpsedez  Buz^iuaid  dsojjb^ 

3 
o: 

u ■co 

O 

o 
E 
U 
D 

Nl| 

Q 
O 
X 

O 
Q 

UJ 
N 
U 

_J 
aa 

O 

BZJe)U3MUI  033iW;.IBUl  nlBzpoj  oSsii] 
-pz?m  I  u/tzsBUi  '/«p5{Uiipnq  3pi<znz  bu  aiuBsidpo 

(  d  7  I  njBA\ojq  'iupzjo3 
'lUMOjjjnD  z)   qDAzDaBpodso3  Mpjs/ęujazjd  qa.iu 
-zDoqr\  po  &is  BZDzsin  3J0łł(  'aiupajsod  iJjjBpoęj 

lusujOJ  3!m;sJBpodso9  m  ̂ 3ejd  op  a^^IKzad  'Aq 
-oso  Bz  pB|d  6DMBpoqjnis  ajpjłj  '-d      i  dsojb^s 
BU  BIUSZJ^BdOBZ  SBJ(  Op  'ą0^iO\{0  S6}(  Op  j()S{dQ 

(lU3/M0Ui0p  31U)  UI3U[0J  3IM;SJBp 
-odsoS  M  \uA^^l\3Z  'uioqoso  3UB3e{d/(/v\  '3Moqzn{s 
BIU3Z3pBI/n^    3UUI    ZBJO    53Bjd    ̂ UUialBU    ez  6IU 
-szpojSBuAm  I  Ajn;Aj3ui9  '3Moqzn}s  Biua^Bsodf) 

o9auez&iiMZ  uiauioa  uismjs 
'jBpodsoS  z  o93uz3oqn  n{Sj(ui3ZJd   qn[  o93U|OJ 
B/njEJBpodsoS  Aq3zj)od  bu  3uoidn){op  AibIjsjbui 
3UUI  I  33/MOJnS  'zp/nSU  'BZSSd  'BpCSZOJ  'eUOISBft^ 

-oulop  niB>{0|  9iu)  q3j(z3JBpodso3  uszozssiui 
-od  !  Mp}{uApnq  aiuspaiM^o  i  ((Bdo)  siubiwszjŚo 

posfzs  q3/(uui  i  npBj9  'biuSo  po  Mp)i{npojd 
nsBdBz  'o93Z3JGpodso3  ezjBjua/nui  oŚa.Y^jBui  i 
o3a/«Az  'q3AzDJBpodso§  Mp>juApnq  3iU9ZD3!dz3qfi 

nuB}s  o93U)0(«J3id  qoB3!UBj3  m 
oSszajBpodsoS  BZJB;u3/nu!  o33m;j6uj  i  oSa/nAz 
3iU3iu{3dnzn  zbjo  3iub;s  iUAjqop  m  3;uaiuAzj;|^ 

(^is  Az3!i  3IU  i|<yvopnq 
q3Amou  A\p)zso}()  qoA3&[BZ33idz3q6Z  3(  i  n/M;sj6p 
-odso3  qDADfezins  U3zpfezjn  qDAuu!  i  [3uzdjb/v\;oj 
Aqzn{s  6|p   B!UB}}Z93!Ui   eu  'q3j\z?JBpodso3  Mp[ 
-33  op   ijoAuozDeuz3Zjd  /H05)uApnq  8[3b/w.i3siio5,i 

Mppoq3Azjd  y\o^u\ęSo  uiszb^ 

"MO-'  oset  B3d(i  91,  z  A/n 
-B;sn  Biu;6}so  os^zo  ęi  "jjb  z  3iupo9z  Auoz3i| 
-qo  'nsB[  MoąidLn  q3Au(BZ3AMZpBu  z  ppq30(] 

MpSG|  6IUBiVk0i()Azn 
BMBJd  uipszj)  uioqoso  suoid^spo  bz  U3Zp 
•oj9buAm  i  q3Aus3[  /Mos{)Azn  lpI^^[^zsA\  z  zbjo 
o§3Z3JBpodso9  nuBjd  3n}p3M  U(A]S3!qn  ny[ 
-01 «  q3AuBuo>{op  '/noą^i&M  z  auB^jsAzn  Auing 

(BpAzods  op  qn[  vp 
-Aqz  op  'M31S  BU  q3Auoz36uz3ZJd)  oSdzajBpods 
-o3  ns3J5i0  UJ3DU0>[  z  &IS  q3A3t(np{Buz  q3AzoJBp 
'OdsoS  /np]ii{npojd  MpsBdsz  suz^iudid  3so|J6jY\ 

V 
c 

OB 

O 

(■p      !  ApoM  BiuBJ3iqod  'siuB/noiod  'BM;spt 
-oqAj  o/WBJd  'Ałnłi«J3s)  /wpjunjS  op  psouz3[BU 
-Azjd  qn|  Mp;unj3  qDAzpn3  op  u3!u/MBjdn  z  q3Aa 
-feuAjd  '«p>iłAzn  }  psAzjo>|  Buz^iu3(d  psojas/y^ 

033M0U10p  BM}SiBpodS03 
Biu3zpBM0Jd  op  fe^nJ^)Azn  aap^sj  qni  b[n}{zs3iui 
-BZ  lUIBS  AuiZpOJ    033[    3!M0>lU0tZ3    I  ppp^BfM 
3jp;j(   'm9}|uApnq    (nuilsu)   B/»0}(;A?n  psoiJByy^ 

uisuioj  3iM)SJBpodso3  m 
q3Auo!upnj)BZ3iu  '3n{s  i  Auizpoj  oS3(  mpjjuojza 
ZBJO  n>{)Bpod  B5[iu;Błd  3/viouiop  Aq3zj;od  bu  q3Ał 
-Azn  /yvp))(npojd  i]3i>|;8Azs/vv  Bu^^iusid  sso^jbą^ 

q3Az3JGpodso3  Moy[ 

-pojs  q3Auu!  qni  q3Amo3^pod  '{ts  i  uAzsdui  aiu -3ZDA?0dAiV\  BZ  zbjo  BM^SJBpodSoŚ  mpJBIZp  q3j5(łS 
-Azsm  3Z  3upp3zjdE  A)j{npojd  bz  6UB>isAzn  bu33 

5  sl 

e 

=*  o  « 

NO 

«*  - 

3  3 iS-2  « 

•g  §.2 ■OD  ^ 

(O  O 

c  o 

5  °' " 

<"  e  o 

c  i;  o 

(O 

■^73  >. 

C  o  g 

o. 

.22  S 

j-  N  J3 

O  «•  O 

'-I  rti  10 

i?  —"3 

3  10  J2 

OJ  o- 2 

c  «  ̂ 

N  o. 

Q0  ?  en 

V  O. 

>  >> 

C.H.-5 

3  a  C 

^  O'® 

b  01 

■y  «  * 

>(«  o  a 
o  ■OD  <n T3  >. 

UJ  a, 

N  — 

>.~^ 

O  -N 
(O  >-i 

o-  ras  o 

2  «J  N 

3  2  5 

ja  i  >< (U"  o-  o 
T3  «  2 

O  . ^-   >.  4V 

O  i*  " 

.s 

—  V  4) 

<U''n  "5 

O  "O  -O •2."  o 

N   —  <J 

a.  «  O 

"S-S  3 

"o"^©  (0 

n;5  c 

o 

11- 

N.2-C 

5  S 

o;  C  (0 

—  -a  N 

E  Stj 

N  w 

—  *■ 

«  °"S 

o-g'5- 

c 

N  — 

O 

2  o  S 

t;  o  •- 

<U  JJ  ̂  

(U  o  N 

N  v(n  ») 

o  (O  3 

o 

•O 

N 

p  Mn  !> 

o N 

3  o  4) 

3  C  S 

4)  e~ 

o 

<at> 

cn  3  3 

ii  S  « 

o  «  c 

N  3i: 

■o 

>.x:  o  "  >  <o  O) 

■o  o 

W)  o  4)  5  « 

^  u 
•a  >> 

JS  3 
o  N 

*0 

u  c 

o. 

x.l 

o  c 

>.  e 
in 

N  O. 

O  O 
S  <o 

a •N  <o 3  5 

O  O 

0)  T5 

:^ 

C  o, 

._  "1 

u 

O  c 

3 a 

•N 

co 

3  N 

J=  >■ 

.ii  3 

_M 13  ■= 

m 

S  C 

(O  (U 

3  (0 

e  -N 

•N 

lu  (U 

.£  5 

lo  "O 

73  >- 

„  3 

•a  <^ 

.2i  ja 

c  3^ 

o  —  «•  =  o  Ł. «  >.c-S  «  o  £-1 
O  c        u  o.  u  3 

(O  o  J° 

<o  e  " 

0  6 

«j 

1  i 

o  e 

e>  . 

<n  o 

u  >% 

oce 
tac  o  o 

4)  .N  -r 

u  o  3 

(O--;  o 

•o 

B  r-  N 
•N  "O 

>-..>. 

_<D,o  3 

N  "o 

j:  -łł^ u  V  u 
^  (O  t- 

ci 

< < < 
O a O 

<c 
<£ 

3 3 



(dalazy  ciąg  wzoru  Nr.  2Jx) 

Z 
U 
cc 

r 
o 

>. z 

•N 

— 
Z 

5 
o 
< 

a 
< 

v; 

N 
D 
Q 
O 
E 
U 
O 
Q 
tu 
Z lU 
N 
O 
Ij 
co 
o 

u 

CU  g;jBdo  'nfozpoa  o83i>ipzsm  eiojedsm  i  c|U9Z3 
-psim^  3iuzoApo[j3d  dis  33&|czje;Mod  aum  ais({3zSĄ\ 

-d      !  i{3i)isJo;ne  /nejd  'Mofaii/nAzjd 
'Mo;u3łBd    'uaiuMoadn    3iuGmXuo>|^M    qn|  3!ubi{3 
-3IUCZ  eZ  Ap0l)30p    3tUZ3lipO[j3d    dis  33t;(BZje;M0(j 

em;sJ0iqdtsp3ZJd  niuszaiUBjgo 
qni  BiuBuiAzJis/tt  sizbj  m  qo/(uB/no|3)JBS(s  M)SJOtq 
-dispszjd  AzaBpGisod  Z3zjd  3UBJ3iqod  '9{3B)(i}iuog 

szjnjBU  m 
Z3}  oj|b(  'a3M9)o9  /»  }{B)  epom/t^op  oqiB  Biuemop 
-0}{zspo  qn|  ndns(Am  ntn}j()  z  3U6mAuiAzj}0  'A}U9^ 

■d  -}  I  iwp)U3uiB)S3;  'ibBpunj  AuziMOJBp 
M9)>|B  z  936(B>|!u/(m  oq|B  Biu3ZJ;edoBZ !  eiu3Z33idz3qn 
ApB|)|BZ  zszjd  nilłBpod  i/nosiiułetd  3UB3BidAm  'A)U3y 

l{36}|l9ds  M  I  q3B/n)sAzjB/vv 
•o;  niozpoj  o93i)i|3zs/n       BMpiu^sdzan  npoMod  z 
3ueui/(zj}0  'i{3B)isAz  M  ̂ {Bizpn  3UUI  !  ApuspiM^d 

ifoAMom^suBdsiu  i  q3£M0/M;suBd  \\d^ia 
-o;u390Jd  mpjsidBd  n(Bzpoj  o33!)i|3zs/n  z  A)U33oJ({ 

-did  m9{B)!dej|  }bj(0]  -d  i  q3A3<!;3!q  mps(uni|3DJ 
'.Wop6[}(m  ̂ D^uozoA^od/tM  mp)B;idQS{  po  A;u330J(j 

UJ 

o 
Z 

>> 
Q 
D 
CQ 
U 
o 
s: 
o 
E 
U 

CC 
UJ 

Q 
O 
r 
u 
o 
Q 
U 
Z 
UJ 
N 
O !j 
0Q 
O 

CO 

c >> 

■n 

3 

e 

N <« 
O 

/no>|uApnq  BiuBUiAzjłn  mo)zso)(  uiaze^] 
•J  0361 

b(bui  fri  'Jjg  "ui^j  dzoj  '91  'aad  zajed  (i|3Xu 
-z3j(jqB}  /A9i{uj(pnq  po  %^  'q3Az3JGpodso8  mps] 
-uApnq  po  %£  'q3/(u[B>{zs3iui  M9>(uApnq  pso) 
-JBM  po  %z}  Męi{u^pną  3!3Aznz  eu  diuBsidpo 

pos|zs  q3J(uu!  ! 
BiuSo  po  m9>|uApnq  3iu3Z33!dz3qn  ez  A)C)do 

nuiop  A3J0Z 

•Op  !  AopbZJ    'BJO}BJ)SIU;UipB  3iu3zpoj8BuAĄ\ 

('d  'ł  !  3!U3i;3i/uso  'bIsbziusbb)  niip 
-bzjod  m  p^ouioq3nj3iu  BiUBUiAzj^n  A}zso){ 

BZJ9«pod  !  npojSo  'm9>|uApnq  31U 
-e)s  uiAjqop  m  BiuBUiAza^n  i  AmcadBU  A)ZS0){ 

m9poq3AzJd  qoAu|99o  uj3ze^ 

-a 

o 

■o 

TM 

o 

uioqoso  uiAuui  3iu;c{dz3q  biubm 
-Azn  op  q3Auoidb}spo  qn|  Auizpoj  o93l  męyi 
-uo^za  I  Bpppsctm  zazjd  p^0{C3  m  qn|  pf 
-dZ3  /n  q3A;d!ez  /vvo)fuApnq  BM0i(}Azn  dso^jb^ 

'd   ;  I  Apuim  'nS^popoM  '[3uz3Aj)>]3|3 
'(3/yvoze3  ![3B[s)sui  siuemAzn  ez  uiaiuBmop 
-o>izspo  z  zcj/n  'd      i  ApoaSo  '30B[d  'ApB{)(s 
'Aiuop   ez    niufBU   mpzsuAza    BUins  wzoi^; 



(sirona  2  wzoru  Np.  21A). 

E 
U 
>. 
^ 
O 

(Ti 

>• 

UJ 
N 
CU 
a. 

E 
U 
> 

O 
-] 
Cl 
z 
< 

a: 
O 

CQ 
W 
OO 
Cl 
UJ 
N 
o: 
o. 

N 

D 
Q 
o 
r 
u 
o 
Q 
UJ 

Z 
UJ 
N 
O 
_J 

o 

BM)S 

•joią&ispazjd  cjuszpcMoad  Mp^zsoi}  luszoy 

n3(;epod  lueiiu/tm  op  ̂ ufopoaeiui  i[Oi  cu 
n)(OJ  oSaiupazjdod  z  i{3j(ł&(3zjcl  Mpqojt(m 
•(8z/w  /ttpjB/ttO) — nsedez  euzśiuaid  o^o}jb/v\ 

psołJBM  %oi  q3Auz3/<aqBj  uazpbzjn  i  izp 
-&zaBU  'uj^zsBui  '%ę  lasoiuoi^DiiJ  i^d/^uzd 
■  Ajqej  /wos{u^pnq  sp^znz   bu  3iU33bj;0(j 

(ein;sjoiqd!sp3ZJd  siuszpB/n 
-ojd  BU  q3/?uozD/<zodBz  mns  po)  BM)SJoiq 
-disp9zjd  /npSn{p  ipko^^ę^ią  po  ̂ ;u330j(j 

(  d      i  3]dui3)s 
'op    'bz/(3){b)    B/n}SJ0tq&!sp3ZJd  k}ZSOi[ 
336i/nouB;s   'A)B{do  ;  aiupajsod  ił{)BpO(j 

BIU3Z33]dZ3qn 
SBS{  op  t  i]3j(joi(3  sen  op  B/v\;sjoiq&!S 
-pszjd  M9}{iu/no3BJd  bz  suozszsin  A)B{do 

(BM;sJ0iq^!sp3Zjd  z  \\ok} 
-diz/n  m9;](npojd  d^zoi]  siu)  szjn^BU  m 
u3zopBi/ws   qDAuur  i   Biuai/wi^ziiM    uit  08 
-3U0Z3JB;S0p    bUZ^IUSld  &ppO)JB/VV  z  ZBJ/V\ 
•d  i  /vv95|5ujoqoj  '/wpjjiupBpzD  '<wontu30ui 
-od  'MpjsiiBfoijo  'A\pJ(!up5zan  3i«jsjo!q&is 
-pazjd  m  VlO&}^leZ  BIUSZpOjSBuAlM  I  33B{(j 

BM^SJOiądlS 
-pszjd  Biu3zpBmojd  op  q3i(up^qz3iu  /np) 
-oiuipszjd  ijD^uu;  !  /npjB/no}  '^sj^zdiuooui 
-od  /npiB[j3)Bui  'MOSMOjns  Bp^qeu  j(;zso;^ 

3!M}SJ0iq 
-dispazjd  M  Biu3i)3i/n^o  i  njBdo  k}zso^ 

Bm;sjoiq&isp3ZJd  BiuszpB/nojd  op  30^^ 
-nts  'BMBjd  I  ̂joqj(zid  'Bizp^zJBu  'i)(u^pnq 
'/t)unj3  BZ   (nmfBU)   /tuiMBZJSizp  zsu/iz^ 

pp^izs  i{3i(uui  I  EiuSo  po  bzjb;u3/v\ui  i 
Mp)S(npojd7Mpjeivvo;  6!U3Z33idz3qn  it^zsoyj 

bzjb;u3mui 
o33iA]i2Ui  I  o83Mj(;  eiudiutsdnzn  i  biubw 
-Azi^n  A}zsoy[    !BM)SJ0iqdisp3Zjd  biubuo)] 
-Am  op  q3Ao&Zn{S  'U3Z3ZS3IUI0d  i  Mo>iuXp 
-nq  3iue;s  wksąop   m  biubuu^zj^h  i^^zso^j 

/yvppoi]3/(zjd  \\oku\ęBo  ui3zb^ 

njfjepod  njBiuiAM 
op  oSsufBpojBjiu  ns(OJ  ui33U0}(  z  sim^s 
-joiqdisp3ZJd  M  dis  qoi(3&[np[Buz  /Aoąoi&M 
■|9zM  'MpjBMo;  nsBdBz  Buzdiudid  pso;j6Ą\ 

•o 

o 

(sMOUiop  /tqzn}s  zsizpn; 
'Auizpoj   odsl   'n>{;Bpod   B>{;u)6{d  ii3)^zn 
BU  BM)SJ0!qd!sp3Zjd  z  qoA)^iz/»  mpqojAM 
•jSZM  'MOJB/WO)  nSBdBZ  6U?&lU3ld  DSO)JB^ 

/V\pqOJj^M  I  MpjB/WO) 

'Mpa/wojns  i^zBp3Zjds  az  BUBUiAzJłO  bus^ 

)pqoj 
d3J0iq&!sp3Zjd  zdzjd  BUBUiAzj;o  Buins 
B/wołjBzoAy  •ułAA\o[puBq  oq|B  ui/(Mots/(ui 
-3ZJd  3ZJ3;s(BJ6q3  o   qn|   3;s(qoso  BfUdza 
-pSIiMS  I  iSnjSn  BZ  3UUi3fBZ/H  Biusz^pBims 
3UUI  I    I)(;3SpO    '3(zi/n0jd  '3IU3ZpOj8BUi(Ą\ 

(U 

V  10  V N  C 

(J  >. N 

e  I-'  -i;  .2 C  co  e  S 

(O  «-  3  3 
o  P  o 

s;     "  ̂■ o  a;«  o  ~ 

Jtf       t,  o 

on 

N         (O  ̂  

>,o.c.c 

-  - 

s,  -  ° 

«  o  3  = 
■  3  o  t» 

in 

aj 

«  s  i 

<U  o 
CL  a, 

o h  o 

.  (fl o  o 3  3 

^  10 

Si 

o 

o.- 

3*
 

>o 

in 
o 

N  o  S 

(O  o 
'o-o 

(O- 

c 

N 
(O   fc,  (O 

u ^  3 
•+-» 

j<  — 
e 

3  • 

-Si  3-S 

-  O  TJ  O 

>.  O  O- 

N  -C  _ 
U  Ł  "  2 

T3  3 

(O-O 

S-S 

3^-a 

-c  '2  3  « 
o  2  o 

>•  S  c 

3  S"  o ^  O 
^  OJ"— c  «  3  -Q 5  e  «  o 

■«  -I 

>>  o  10*  a> 

o  10 

c 

2  "* 
to  *" 

-O  3 

Ji  -O 

s« 

c  te >.J<! 

3c/^ 

N  i: 

^  ») 

o 

tn  _£ 

(O  M 
nS 

C  .2 

0?  £ 

"3" 

tn 

o  N  I- 

10  .0  c  D.  C  "  - 
"  OD  o.  tn  5 
S^3  «  « "O  .: 

o  «  o  ś 

(0  <o 

tn 

o  ̂   ._ 
.  OB  j.  o. 

"«  S  N 

i    n  >  *  t- -    '  ̂   >.  «  O  O, 

o,  S     o  3  «-  c 

o  <J  N 

"  O 

.2  1  ̂  ° 
C  D.  5 

'M'  N  S  Ł 

<u  >.-a  2  * 

-  "  o  ̂   o 

3 

"  -a 

o.  o. ' 
t,  c  D.  <0  .N  . D.  N  « 

Ni"     2  >.  «- j-  nr  M  c  c  _ 

s O.. C  w 

3   N   N  „ 
"O  ̂      C  r  ' 

o  w  3  :r 

c  *^ 

•  o  « 

.2.«:£-S.2 

N  *j  O  i;  °  i u  10  a.  2  -t  = 
-O  ̂   >> "  E:2 
°  o  .2  <B  « 

in  "O  c 
o  V  ». 
u  Ł,  2 

C  OT3 
10  D.  O 

3  ..fi 

-I 

OJ  'o 

-  u       u-ł  (O 

N  c  «  >,-a  og-^ 

-  10 

t.  -a 
(O 

< < < 
a 

< < < 

3 

■u  2 

0^  o 

c 

.2 

'c 

■o 

.2 

a. 

tj 

O 

o 
£ o 3  y 

■u  o 

U  o. 

01 

ó 

lezpi 

ho
m 

rjaló 

w  
uż 

ykon 

ja 
3 u 

3 
-2  ̂ <=  3 

>i 
t* 

10 

N en 

czeni 

Ko
; 

r.    O.  <J 

>> >■ 
10  0 

»o 

3 
N  JS 

>> 

-a 

0 

Cn
 

£  N 

0. 

an
y 

lnie 

kos 

s>. 

OD 

n N m E 0 

>i 

-  1 

3 J6  3 

o 

T3 

3 

10 

'c 

o 
£ 
M 

5 

2  2 

o 

2  -o 

D. 
E  c 

N U CL 

<u 

w 

rk
o-
 

c 1 0 
a N 

"O 

E tm 3 

cz
 0 

3 

0. 

0 

10 10 

0 

Tl 

N c 

3"
 

'c 

n. 

4= 

a 

"5 

3 U 3 

■tn 

(0 

>> 

s» 

0 

10 

c C C N 

3 

"c 

3 o 

09 

3 
c 

0) 

N 

T) 

O 
Xiii 

3  o. 

a. 

-c 

<j 

>. 

c 

-a 

E 

>. 

N u, 
5 

je o  
— 

P 

O 

3 
2 

C  (O 

fi  o 

10-  « 

N  _- 

vn 

a  ̂   — 
—  ^  ttj  ̂   10 

3  :5  —  J=  •*= i   o  « 

10 

10 

«> o     N  2 

O    o;  » B.    I.  o 



Wzór  Nr.  22. 

do  ort.  50  usfawy  z  16/VII 
1920  r.  i  art.  art.  15  i  19 
ustawy  z  dn.  4/IV  1922  r. 

WEZWANIE 

do     składania     zeznań     o  dochodzie 

1. 

Izba  Skarbowa  podaje  do  powszechnej  wiadomości,  że  w  myśl  arf.  50  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym 
podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  (Dz.  U,  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550)  ternniny  do  składania  zeznań  o  dochodzie  na 
rok  podatkowy  19  upływają; 

a)  dla  osób  fizycznych  i  spadków  wakujących  (nieobjętych)  z  dniem  1  marca  r.  b. 
b)  dla  osób  prawnych  zaś  z  dniem  1  lipca  r.  b. 
Do  złożenia  zeznań  są  obowiązane  wszystkie  osoby  fizyczne,  spadki  wakuiące  (nieobjęte)  i  osoby  prawne,  których 

ogólny  dochód  czysty  osiągnięty  w  roku  ubiegłym  przewyższa  granicę  dochodu  nie  podlegającego  podatkowi. 
Osoby  fizyczne  tudzież  spadki  wakujące  (nieobjęte)  oraz  osoby  prawne  są  obowiązane  sporządzić  zeznanie  na  prze- 

pisanym formularzu  (wzór  Nr.  21  lub  23)  i  złożyć  je  we  właściwym  Urzędzie  skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych 
(Inspektoracie  skarbowym.  Administracji  podatków)  albo  w  Kasie  skarbowej  lub  Magistracie,  albo  w  Urzędzie  gminnym, 
lub  przesłać  je  należycie  opłaconym  istem  poleconym  bezpośrednio  pod  adresem  właściwego  Urzędu  skarbowego  podatków 
i  opłat  skarbowych  (Ispektoratu  skarbowego.  Administracji  podatków). 

Zeznania  mogą  być  składane  również  ustnie  we  właściwym  Urzędzie  skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  (Ir.- 
spektoracie  skarbowym,  Administracji  podatków). 

Przed  złożeniem  zeznania  należy  w  myśl  art.  19  ustawy  z  dnia  4/lV  1922  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  29  poz.  232)  wpłacić  do 
Kasy  skarbowej  połowę  kwoty  podatku,  przypadającego  według  skali  art.  6  tejże  usfawy  od  wykazanego  w  zeznaniu  dochodu 
i  dowód  uskutecznionej  zapłaty  dołączyć  do  zeznania. 

W  wypadkach  niewpiacenia  połowy  podatku  będą  liczone  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  2%  miesięcznie,  przyczem 
w  razie  niezłożenia  zeznania  lub  złożenia  go  po  terminie  odsetki  te  będą  obliczone  od  połowy  podatku  przypadającego  od 
dochodu,  oznaczonego  w  nakazie  płatniczym,  wymiar  zaś  podatku  nastąpi  z  urzędu  t.j.  na  podstawie  materjałów,  jakiemi 
władza  podatkowa  rozporządza  (art.  50  ustęp  ostatni  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  i  art.  19  ustawy  z  4/lV  1922  r.). 

Formularze  zeznań  wydają  bezpłatnie  właściwe  Urzędy  skarbowe  podatków  i  opłat  skarbowych  (Inspektoraty  skarbo- 
we, Administracja  podatków).  Kasy  skarbowe,  Magistraty  i  Urzędy  gminne. 

Formularze  te  mogą  być  również  nabywane  za  uiszczeniem  przypadającej  naleźytości  w  miejscach,  które  wskaże 
właściwy  Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  (Inspektorat  skarbowy.  Administracja  podatków). 

II. 

Powyższa  część  pierwsza  wezwania  nie  dotyczy  jednak  płatników  podatku  dochodowego,  wymienionych  w  art.  15 
ustawy  z  dnia  4  IV  1922  r.,  a  mianowicie  tych,  których  główny  dochód  płynie  : 

a)  z  nieruchomości  gruntowej,  nieprzekraczającej  30  hp.; 
b)  z  przedsiębiorstwa  handlowego,   opłacającego  zasadniczy  podatek  przemysłowy  według  IV  i  V  kategorji  wszędzie 

i  według  III  kategorji  w  miejscowościach  111  i  IV  klasy; 
c)  z  zakładu  przemysłowego  lub  warsztatu  rzemieślniczego,   wolnego  od  zasadniczego  podatku  przfmysłowego  lub 

opłacającego  ten  podatek  wedle  VIII  kategorji  przedsiębiorstw  przemysłowych; 
d)  z  domów  mieszkalnych,  składających  się  najwyżej  z  4-ch  izb. 
Płatnicy  ci  obowiązani  są  do  składania  zeznań  ustnych  wobec  podkomisji  szacunkowej,  utworzonej  w  każdej  gminio 

wiejskiej,  względnie  w  gminie  małomiasteczkowej  oraz  ewentualnie  także  w  poszczególnych  dzielnicach  miejskich  (art.  10 
ustawy  z  4/ IV  1922  r.). 

Utworzenie  podkomisji  szacunkowych,  oznaczenie  okręgu  ich  działalności,  czas  i  miejsce  urzędowania,  jak  również 
termin  składania  zeznań  dla  takich  płatników  podane  będą  do  wiadomości  interesowanycłi  płatników  osobno,  w  sposób 
zwyczajnie  w  danej  gminie  używany. 

Wspomnianym  płatnikom  wolno  w  razie  życzenia  składać  na  ręce  przewodniczącego  podkomisji  szacunkowej  zezna- 
nia pisemne  podług  wzoru  ogólnie  ustanowionego. 

W  razie  nieukonstytuowania  się  podkomisji  zeznanie  przyjmuje  właściwy  Zarząd  gminny. 

III. 

Zeznanie  należy  składać  o  wszystkich  dochodach,  z  wyjątkiem  dochodów  z  uposażeń  służbowych,  emerytur  i  wyna- 
grodzeń za  najemną  pracę. 

IV. 

Kto  w  wyznaczonym  terminie  nie  złoży  zeznania  lub  przedstawi  w  złożonym  zeznaniu  niezupełne  dane,  ulegnie 
grzywnie  do  20.000  mk.  (art,  95  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  i  art.  24  ustawy  z  4/IV  1922  r.). 

Kto  świadomie  w  celu  uchylenia  od  ustawowej  powinności  podatkowej  osoby  własnej  lub  przez  siebie  zastępowanej, 
złoży  nieprawdziw/e  zeznanie,  które  przyczynić  się  może  do  udaremnienia  wymiaru  lub  uszczuplenia  ustawowo  należącego 
się  podatku,  niezależnie  od  obowiązku  dopłaty  naleźytości  podatkowej  —  o  ile  nie  zagraża  kara  surowsza  w  myśl  powszech- 

nej ustawy  kar.  ej  —  ulegnie  karze  pieniężnej  od  jednokrotnej  do  dwudziestokrotnej  sumy  niewymłerzonego,  uszczuplone- go lub  narażonego  na  jedno  lub  drugie  podatku,  albo  w  drodze  sądowej  karze  pozbawienia  wolności  do  jednego  roku 
(art.  99  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.). 

dnia  192 

Izba  Skarbowa. 



Wzór  Nr.  30 

do  art.  66  ustawy  z  16/7  1920  r. 
i  art.  19  i  21  ustawy  z  4/4  1922  r. 

Komisja  szacunkowa  

Kasa  skarbowa   

Nr.  kolejny  rej.  szac.  _   ^ 
Nr.  kolejny  ks.  biur.     ^  

e 

"o. 

NAKAZPŁATNlCZy  S   
73 

na   podstawowy    podatek    dochodowy  * 
na  rok  podatkowy  192  

Dochód 

Stopień  
d
o
c
h
o
d
u
 
 

1 

Podatek 

(art.  6 ustawy 

z  dnia  4/4 
1922  r.) 

Mk. 

li
oś
ć 
 

cz
ło
nk
. 
 
ro
dz
in
y 
 

|
 

^  s 

Mk. 

Zniżka 
z  art.  zart. 
26  28 
ustawy  z 
16/71920r. 
i  art.  9  ust. 
z4 /41922r. 

0  stopni 

Po
da
te
k 
 

po
  

za
st
o-
 

sow
ani

u z
wyż

ki,
 

wz
gl
ęd
ni
e 
 

zn
iż
ki
 

5/6
  

czę
ści

  d
o;
:h
od
u 
 

j 

zn
ad
wy
cz
. wy

rę
bu
  

| 

las
u  
(ar

t. 
 15 
 
us
tę
p 

os
ta
tn
i 
 

us
ta
wv
  

z 

16/
7  

19
20
  r.)

 

Podatek  

od  
do- 

chodu   w  

pric- 

działce  

9- 
ej 

TO  flO 

°  I« 
10 

o. 

Z 
 

kw
ot
y 
 

łą
cz
ne
go
 

po
da
tk
u 
 (p
rz
ęd
z.
 

11
) 
 

pr
zy
pa
da
ła
  

do
 

za
pł
at
y 
  
 

w
 
 
my
śl
 

ar
t.
  19
  

us
ta
wy
  

z 

4/
4 
 

10
22
  r.
  

kw
ot
a 

Kwota  

podatku 

wpłacon-tgo  

w 

myśl  

art.  
19  

usta- 

wy z  
4  

4  
1922  

r. 

wynosi 

Po
zo
st
aj
e 
 

do
  z

a-
 

płaty
 1  
a)
  

og
ól
na
 

kw
ot
a 
 

po
da
tk
u,
 

b)
  w 

 
te
rn
  

ni
ew
pl
a 

eona  
w  

myśl  
art. 

19  
ustawy  

z  
4  

4 

19
22
  

r. 

Mk. m          a          r  e k 

1 2 3 4 5 6   !  7 8       i        9        1  10 11    !  12 13       !  14 

j 

1 j 

1 

1 
1 

1 1 

1 
1 1 

'b)  " 
Kwota  podatku,  wykazana  w  przedziałce  12,  płatna  była  przed  upływem  terminu,  wyznaczonego  do  złożenia  zeznania 

o  dochodzie;  o  ile  w  tym  termininie  nie  została  uiszczoną,  pobiera  się  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  2%  miesięcznie. 
Kwotę  podatku,  wykazaną  w  przedziałce  14,  należy  zapłacić  najpóźniej  1  listopada  roku  podatkowego,  o  iie  nakaz  pła- 
tniczy został  doręczony  przed  15  października,  danego  roku  podatkowego;  w  reizie  późniejszego  doręczenia  w  ciągu  30  dni 

po  doręczeniu  nakazu  płatniczego. 
W  wypadkach  wymiaru  podatku,  dla  osób,  których  obowiązek  podatkowy  powstaje  wciągu  roku  podatkowego  (część  2, 

art.  75  ustawy  z  16/7  1920  r.),  kwotę  podatku,  wykazaną  w  przedziałce  14,  należy  zapłacić  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  do- 
ręczenia nakazu  płatniczego. 

W  razie  niezapłacenia  w  powyżej  oznaczonym  terminie  kwoty  podatku,  wykazanej  w  przedziałce  14,  pobiera  się  odsetki 
za  z*łokę  w  wysokości  2%  miesięcznie  od  kwory  niewpłaconej  w  myśl  art.  19  ustawy  z  4/4  1922  r.,  a  od  reszty  1%  miesięcznie 

Każdy  miesiąc  zaczęty  liczy  się  za  cały. 
Przeciw  temu  nakazowi  płatniczemu  można  wnieść  odwołanie  do  Komisji  odwoławczej,  za  po.średnicfwem  Komisji 

szacunkowej,  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  nakazu  płatniczego. 
Odwołanie  nie  wstrzymuje  obowiązku  uiszczenia  podatku  ani  przymusowego  ściągania. 

dnia     192  r. 

Przewodniczący  Komisji  szacunkowej. 

odd/.ieMć  i  zwrócić  doręczającemu. 

Komisja  szacunkowa: 
Kasa  skarbowa  :  .... 
Nr.  kol.  ks.  bierczej 
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Komisja  Szacunkowa 
Kasa  Skarbowa 
Nr.  kol.  rej.  szac. 
Nr.  kol.  ks.  bierczej 

Wzór  Nr.  31 

NAKAZ  PŁATNlCZy 

na  państwowy  podatek  dochodowy  na  rok  podatkowy  192 

=^  'c c  ̂  

J2  o. 
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•O 

do  arf.  66  ustawy  z  6/VII  1920  r. 
i  art.  21  ustawy  z  4/1 V  1922  r. 
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ustawy  z  16/Vn 
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z  4/1 V  1922  r. 

Kwota 

wymierzo- nego po- datku 

Mk. Mk. Mk. sto 

p  n  i 

Mk. 

Kwotę  podatku  wykazaną  w  prze- 
działce 8  należy  zapłacić  najpóźniej 

1  listopada,  o  ile  nakaz  płatniczy  zo- 
stał doręczony  przed  15  października 

danego  roku  podatkowego;  w  razie 
późniejszego  doręczenia,  w  ciągu  30 
dni  po  doręczeniu  nakazu  płatni- czego. 

W  razie  niezapłacenia  podatku 
w  tym  terminie  pobiera  się  odsetki 
za  zwłokę  w  wysokości  1%  miesię- 

cznie. Każdy  miesiąc  zaczęty  liczy 
się  za  cały. 

Przeciw  temu  nakazowi  płatniczemu  można  wnieść  odwołanie  do  iilomisji  odwoławczej  za  pośrednictwem  Komisji 
szacunkowej  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  nakazu  płatniczego. 

Odwołanie  nie  wstrzymuje  obowiązku  uiszczenia  podatku  ani  przymusowego  ściągania. 
dnia    192   r. 

Przewodniczący  Komisji  Szacunkowej. 

Oddzielić  i  zwrócić  doręczającemu. 

Komisja  Szacunkowa   
Kasa  Skarbowa  
Nr.  kol.  księgi  bierczej 
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NAKAZ  PŁATNICZY 

na  państwowy  podatek  dochodowy  na  rok  podatkowy 
192 

Otrzymałem  dnia 

Podpis  płatnika 
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Komisja  Szacunkowa 
Izba  Skarbowa 
Kasa  Skarbowa  
Nr.  kol.  rej.  szac.  
Nr.  kol.  ks.  bierczej 
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Wzór  Nr.  32 

do  art.  66  ustawy  z  16/VII  1920  r. 
i  art.  19  i  21  ust.  z  4/IV  1922  r. 

NAKAZ  PŁATNlCZy 

na  państwowy   podatek   dochodowy  na  rok  podatkowy  192. 

a)    dla  towarzystw  obowiązanych  do  publicznego  składania   rachunków,  które  mają  siedzibę  na  ob.szarzc  Rze 
czypospolitej. 

(O 

(O  ja  ̂  

<  o 

Kapitał 

zakła- 
dowy 

Zysk 

bilanso- 

wy Do 

zysku 
doliczono 

Razem 
suma 

prze- 

działek 

(2  +  3) 

Od  tego 
odlicza 
się  4% 

kapitału 
zakłado- 
wego 

Dochód 

podlega- 
jący 

opodat- 
kowaniu 

(różnica 

prze- 

działek 
4-5) 

St
op
ie
ń 
 do

ch
od
u 

Podatek 

(arf.  6  usta- wy"z  4  IV 
1922  r.) 

Z  kwoty  w  prze- 
działce 8  wylfaza- 

nej  przypadała  do zapłaty    w  myśl 
arf.  19  ustawy  z 
4/lV    1922  roku 

kwota 

Kwota  po- 
datku wpła- 

conego 

w  myśl  art. 
19  ustawy 

z  4  IV  1922  r. 

wynosi 

Pozostaje 
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z  4/1 V  1922  r. 

Marek Marek 
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(dalszy  ciąg  wzoru  Nr.  32). 
b)  dla  innych,  niż  pod  a)  wymienionych  osób  prawnych,  o  ile  prowadzą  księgi  handlowe. 

Zysk 

bilansowy 

Do  zysku 

doliczono 

Dochód 
podlegający 

opodafkowa* niu  Csuma 

przedziałek 
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do
ch
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Podatek  (art.  6 

ustawy  z  4/IV 
1922  r.) 

Z  kwoty  w  prze- 
działce 5  wyka- 

zanej przypadała 
do  zapłaty  w  myśl 
art.  19  ustawy  z 

4/lV  1922  r. 

Kwota  podatku 

wpłaconego  w 

myśl  art.  19  usta- 
wy z  4/IV  1922  r. 

Pozostaje  do  za- 

płaty: 
a)  ogólna  kwota 

nfidAtkii* 
b)  w  tern  nie- wpłacona  w  myśl art.  19  ustawy 
z  4/1 V  1922  r. 

1  +  2) 
iopie kwota 

wynosi 
M a       r  e k M  a rek 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a) 

b) 

c)  dla  osób  prawnych,  nieprowadzących  ksiąg  handlowych. 

Dochód  podlegający 

opodatkowaniu 

Stopień 

dochodu 

Podatek 

(art.  6  ustawy 

z  4  IV  1922  r. 

Z  kwoty  w  prze- 
działce 5  wyka- 

zanej przypadała 
do  zapłaty  w  myśl 
art.  19  ustawy  z 

4/1 V  1922  r. 
kwota 

Koszta  podatku 

wpłaconego  w 

myśl  art.  19  usta- 
wy z  4/lV  1922  r. 

wynosi 

Pozostaje  do  za- 

płaty: 
a)  ogólna  kwota 

podatku; 
b)  w  tern  nie- wpłacona  w  myśl art.  19  ustawy 
z  4  IV  1922  r. 

Marek M          a  r e  k 
1 2 3 4 5 6 

b) 

stronie. Wyjaśnienia  dotyczące  terminów  płatności,  odwołania,  odsetków  za  zwłokę  i  egzekucji  umieszczone  są  na  odwrotnej 

  dnia   

Podpis  lub  pieczęć, 

oddzielić  i  zwrócić  doręczającemu. 

192   r. 

Komisja  szacunkowa 
Izba  skarbowa 
Kasa  skarbowa 
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NAKAZ  PŁATNICZy 

na  państwowy  podatek  dochodowy  na  rok  podatkowy 192  

otrzymałem  dnia  192  r. 

Podpis  płatnika  

•T3 

o 
a 

(strona  2  wzoru  Nr.  32). 
WyjAŚNIENIA 

dotyczące  terminów  płatności,  odwołania,  odsetków  za  zwłokę  i  egzekucji. 
Od  kwoty  podatku,  która  w  myśl  art.  19  ustawy  z  4/IX  1922  r.  była  płatną  przed  upływem  terminu,  wyznaczonego  do 

złożenia   zeznania   o   dochodzie,   pobiera   się   odsetki  za  zwłokę   w  wysokości  2%  miesięcznie,  o  ile  w  tym  terminie  nio 
została  uiszczoną. 

Pozostająca  do  zapłaty  kwota  podatku  [przedziałka  11  (do  a),  8  (do  b)  i  6  (do  c)]  płatną  jest  najpóźniej  w  dniu 
1  listopada  roku  podatkowego,  o  ile  nakaz  płatniczy  doręczony  został  przed  upływem  dnia  15  października  roku  podatko- 

wego; w  razie  późniejszego  doręczenia,  w  ciągu  30  dni  po  doręczeniu  nakazu  płatniczego. 
W  wypadkach  wymiaru  podatku  dla  osób,  których  obowiązek  podatkowy  powstaje  w  ciągu  roku  podatkowego  (część 

druga  art.  75  ustawy  z  16/7  1920  r.)  kwotę  podatku,  wykazaną  w  przedziałce  11  (do  a),  8  (do  b)  i  6  (do  c),  należy  zapłacić 
w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  doręczenia  nakazu  płatniczego. 

W  razie  niezapłacenia  w  powyżej  oznaczonym  terminie  kwoty,  wykazanej  w  przedziałce  11  (do  a),  8  (do  b)  i  6  (do  c), 
pobiera  się  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  2%  miesięcznic  od  kwoty  niewpłaconej  w  myśl  art.  19  ustawy  z  4/IV  1922  r., 
a  od  reszty  ̂ %  miesięcznie. 

Każdy  miesiąc  zaczęty  liczy  się  za  cały. 
Przeciw  wymiarom  dokonanym  przez  Komisję  szacunkową  przysługuje  płatnikowi  prawo  wniesienia  odwołania  do  Ko- 
misji odwoławczej  za  pośrednictwem  Komisji  szacunkowej,  przeciw  wymiarom  zaś  dokonanym  przez  Izbę  Skarbową  do Ministerstwa  Skarbu  za  pośrednictwem  Izby  slsarbowej. 
Odwołanie  może  być  wniesione  zarówno  przeciw  określeniu  dochodu  jak  i  przeciw  obliczeniu  podatku. 
Termin  do  wniesienia  odwołania  wynosi  30  dni  i  biegnie  od  dnia  następnego  po  doręczeniu  nakazu  płatniczego. 
Odwołanie  nie  ma  mocy  wstrzymującej,  ani  co  do  terminu  uiszczenia  podatku,  ani  co  do  środków  zmierzających  do 

ściągnięcia  tegoż. 



Okręg  szacunkowy 
Kasa  skarbowa 

(jstrona  1). Wzór  33. 
do  arf.  66  ustawy  z  16/VII  1920  r. 

Księga  biercza  państwowego  podatku  dochodowego 
na  rok  podatkowy  192.  . 

Dział  I. 

jstrona  2). 
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(Strona  1). 

Okrąg  Szacunkowy  Wzór  Nr.  41. 

Kasa  Skarbowa    art.  art.  75    84  ustawy  16/7  1920  r. 

POMOCNICZY    REJESTR  BIERCZY 

podatku   dochodowego,   wpłaconego  w   myśl   arf.  19  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  1922  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  29  poz.  231),  oraz 
wyinienonego  w  myśl  arf.  arf.  82  i  84  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550) 

w  ciągu   roku   podatkowego  19  

(Strona  2). 
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(Strona  3). 
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Dodatkov/y  wymiar  uskuteczniony  przez  Przewodniczącego 

Komisji  szacunkowej,  względnie  przez  Izbę  Skarbową  w  myśl 
arf.  arf.  75  część  2,  76,  78  i  82  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
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Okrąg  Szacunkowy 
Kasa  Skarbowa  

(strona  7) 
 Wzór  Nr.  44a  

do  «rł.  89  ustawy  z  16/7  1922  r, 

KSIĘGA  BIERCZA 

specjalnego  podatku  od  tantjem  potrącanego  i  wpłacanego 
w  roku  podatkowym  19  

(strona  2) 
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Wzór  Nr.  45. 

do  art.  28  ustawy  z  4/4  1922 

potrąceń  na  państwowy  podatek  dochodowy  od  uposaień  służbowycłi 
(emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemną  pracę) 

za  miesiąc    19  

Oznaczenie  służbodawcy  (nazwisko,  imię,  firma,  nazwa): 

Miejsce  zamieszkania,  wzgl.  siedziba,  oraz  dokładny  adres  służbodawcy: 

(strona  2) 
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Wzór  Nr.  45a_ 

do  art.  29  ustawy  z  4/4  1922  r. 

Oznaczenie  slużbodawcy,  władzy,  urzędu,  instytucji:   

Miejsce  zamieszkania  wzgl.  siedziba:    

Wykaz  potrąceń 
względnie  lista  płacy 

Ogólna suma 

potrąconego 

podatku 

z  powodu  niepotrącenia  podatku,  wzgl. 
wpłacenia  zamało  według  sprawdzenia 
wykazu  potrąceń  Władza  podatkowa 

Data  doręczenia 

nakazu  płatniczego 
Sprawdzenie wykazów  potrąceń 

w  księgach  i  aktach 
służbodawcy  prze- 

prowadzono w  dniu 

 ■  '  

wpłynął 
do  władzy 
podatkowej 
dnia 

dotyczy 

potrąceń 
za  miesiąc 

uskuteczniła  wymiar 
w  myśl  art.  29 

nałożyła  grzyw- 
nę w  myśl  art.  32 

na 

podatek 

na grzywnę 
rozporzą- dzeniem 
z  dn. 
do  L. 

dla  pra- cowników 
U7  ilości 

w 

kwo- 

cie 
rozporzą- dzeniem 
z  dn. 
do  L. 
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Mir 
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maj 
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 ■  

sierpień 

wrzesień 

październik 

listopad 

grudzień 

Uwagi: 

)krąg  Szacunkowy 
(asa  Skarbowa 

(Strona  1). Wzór  Nr.  46, 
do  art.  28  ustawy  z  4/4  1922  r 

KSIĘGA  BIERCZA 

podatku  dochodowego,  potrącanego  i  wpłacanego  przez  »łuibodaweów 
w  roku  podatkowym  19  

Dział  11. 

(Strona  2). 
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Nr.  15. Warszawa,  dnia  23  kwietnia  1921  r. Kok  III. 

JAN  15  1923 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  20  mh.  (z  przesyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  kwartalna  250  mh.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaltowego  petitem:  100  mh.  Materjat  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  JV2  512-64,  tel.  admiis.  JSil  M2 -71. 

TRESC:  Podatki  bezpośrednie:  16ł.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  porozvmieniu  i  Ministrem  jj.  Dzielnicy  Pruskiej 
z  d.  8  marca  1921  r.  w  przedmiocie  wykonania  ustawy  o  podatku  od  k-ipitałów  i  rent. 

Opłaty  stemplowe:  165.  Okólnik  w  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od  kart  do  gry  „miniaturowych".  166.  Okólnik 
w  przedmiocie  kompetencji  Izb  Skarbowych  w  sprawach  karnych,  dotyczących  opłat  stemplowych,  podatków 
giełdowego  oraz  spadkowego  i  od  darowizn.  167.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  uiszczania 
opłat  stemplowych  od  podań  i  załączników. 

Monopol  spirytusowy:  168.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  obrotu  drożdżami  między  poszczegól- 
nymi obszarami  Rzeczypospolitej.  16S.  Okólnik  w  sprawie  japłaty  wewnętrznej  od  spirytusu  i  wyrobów 

wódczanych. 
nonopoi  tytoniowy:  170.  Okólnik  w  sprawie  uprawy  tytoniu. 
Przepisy  celne:  171.  ogólnik  w  sprawie  opłat  stemplowych  od  dokumentów,  dołączanych  do  deklaracyj  celnych. 

172.  Okólnik  w  sprawie  zwolnienia  Kolej.  Aj.  Celnej  od  obowiązku  przedkładania  dokumentów  handiovi'ych. 
Pożyczki  paOsfWOWe:  173.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wypłacania  przez  P.  K.  K.  P.  procentów 

kwietniowych  posiadaczom  świadectw  tymczasowych  Pol.  Poż.  Dolarowej. 
Przepisy  racIlunKOWe  i  kasowe:  174.  Okólnik  w  przedmiocie  przesyłania  Urzędom  dyspon.  zawiadomień  o  otwarciu 

kredytów  przez  Kasy  Skarbowe, 
Sprawy  walutowe:  175.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  cen  złota  i  srebra,  nabywanego  na  rachunek  Ministerstwa 

Skarbu.    176.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  31/111  1921  r. 
Prawo  UliezpieczeniOWe:  177.  okólnik  w  sprawie  ustalenia  wysokości  należnej  i  uiszczonej  opłaty  za  nadzór  pań- 

stwowy za  1919  r.  przez  zagraniczne  Tow.  działające  w  b.  zab.  austrj. 

Podathi  bezpośrednie. 

164. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  porozumieniu  z  Ministrem  b.  Dzielaicy  Prusłtiej 
z  dnia  8  marca  1921  r. 

w  przedmiocie  wykonania  ustawy  o  podatku  od  kapi- 
tałów i  rent. 

Na  mocy  art.  57  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r., 
o  podatku  od  kapitałów  i  rent  (Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  76 
z  roku  1920,  poz.  517),  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1. 
(do  art.  1  ustawy) 

1)  Każdy  poszczególny  wpis  hipoteczny  jest 
samoistnym  przedmiotem  podatkowym,  jednakże 
jedna  i  ta  sama  wierzytelność,  renta  lub  świadcze= 
nie,  podlega  tylko  raz  podatkowi,  chociażby  były  za^ 
bezpieczone  kilkoma  wpisami  hipotecznemi. ' 

2)  Przy  ocenianiu  obowiązku  podatkowego  nie 
należy  zatem  zliczać  kapitałów  zabezpieczonych  na 
tej  samej  nieruchomości  na  rzecz  różnych  wierzy 
cieli,  ani  też  kapitałów  zabezpieczonych  na ''korzyść 
jednego  i  tego  samego  wierzyciela,  czy  to  na  różnych 
nieruchomościach,  czy  też  na  tej  samej. 

3)  Wpisy  hipoteczne,  nie  zawierające  zabezpic 
czeń  rzeczywistych  długów,  nie  są  przedmiotem  po= 
datku.  Istotę  wpisu  ustala  ostatecznie  władza  wy* 
miarowa,  przyczem  dostarczenie  dowodu,  że  przed= 
miotem  danego  wpisu  nie  jest  rzeczywisty  dług,  lecz 
tylI<o,  np.  zabezpieczenie  przyszłej  pretensji,  ewentu= 
alnego  wynagrodzenia  szkód,  kaucja  na  zabezpie* 
czenie  dotrzymania  pewnych  nieistniejących  jeszcze,, 
lecz  mogących  powstać  zobowiązań  i  t.  p.,  jest  obo= 
wiązkiem  płatnika.  j 

4)  Kapitały,  renty  i  inne  perjodyczne  świadcze= 
nia  pieniężne,  zabezpieczone  tylko  pośrednio  na  nie= 
ruchomościach,  t.  j.  ciążące  na  zabezpieczonych  hi' 
potecznie  wierzytelnościach  lub  innych  prawach, 
nie  podlegają  podatkowi. 

5)  Od  opodatkowania,  według  działu  II  ustawy, 
wyłączone  są  zabezpieczone  na  nieruchomościach 
kapitały  pieniężne,  których  wierzycielami  lub  dłużnir 
kami  są  przedsiębiorstwa  lub  instytucje  obowiąza= 
ne  do  składania  publicznych  sprawozdań  (art.  2, 

ustępy  3  i  4)  z  uwagi  na  to,  że  przychody  z  tych  ka= 
pitałów  podlegają  opłacie  poaatku,  według  działu  III ustawy. 

Przychody  z  pożyczek,  w ydawanych  w  papierach 
procentowych  przez  instytucje  kredytu  długotermi* 
nowego,  podlegają  podatkowi  wedle  art.  2,  ustęp  1; 
z  tego  powodu  wyłączone  są  od  podatku  wedle  U3tę= 
pu  4  tegoż  artykułu. 

6)  Za  przedsiębiorstwa  lub  instytucje  obowią= 
zane  do  składania  sprawozdań  publicznych,  uważa  się 
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tylko  takie,  które  temu  obowiązkowi  na  obszarze 
Państwa  Polskiego,  wedle  dotyczących  przepisów 
podlegają. 

7)  Za  podlegające  podatkowi  renty  i  świadcze= 
nia  uważa  się  wszelkie,  zabezpieczone  bezpośrednio 
na  nieruchomościach  perjodyczne  wypłaty  w  pienią= 
dzach,  które  przysługują  osobom  uprawnionym  do 
ich  poboru,  jako  takim,  a  nie  z  tytułu  sprawowane= 
go  przez  te  osoby  urzędu,  łub  pełnionych  przez  nie 
funkcji  publicznych;  zatem  np.  fundacji  mszalnych, 
zabezpieczonych  na  nieruchomościach,  nie  uważa  się 
za  renty,  podlegające  opodatkowaniu. 

§2. 
(do  art.  3,  ustęp  A/l  ustawy). 

Za  związki  samorządne  uważa  sir  na  przymusie 
prawnym  oparte  związki,  którym  przekazana  jest 
działalność  prawno^publiczna. 

Do  takich  związków  należą  więc  również  gminy 
wyznaniowe,  izby  adwokackie,  notarjalne,  handlo= 
we  i  t.  p. 

§3. 
(do  art.  7  i  8  ustawy  ). 

Dla  ustalenia  powstania,  (art.  7)  rozmiaru  (art.  8) 
i  ustania  (art.  18)  obowiązku  podatkowego,  miaro= 
dajnym  jest  dzień  wniesienia  aktu  do  hipoteki. 

Podstawą  wymiaru  podatku  jest  suma  zabezpie- 
czonego na  nieruchomości  kapitału,  względnie  skapi= 

talizowana  wartość  renty  lub,  innego  perjodycznego 
świadczenia  pieniężnego.  Procentów,  ewentualnych 
kosztów  sądowych  i  t.  p.  należności  ubocznych,  za= 
bezpieczonych  na  nieruchomości  łącznie  z  główną 
pretensją,  nie  dolicza  się  do  sumy  podlegającej  po= 
datkowi. 

Jeżeli  podlegająca  podatkowi  wierzytelność  wy= 
rażoną  jest  w  obcej  walucie,  to  ruble  i  korony  prze 
rachowuje  się  na  marki  polskie,  wedle  ustanowione- 

go urzędownie  kursu  przemiany,  a  mianowicie 
100  rubli  216  marek,  a  100  koron  =^  70  marek,  zaś 

marki  niemieckie  uważa  się  za  równe  markom  pol- 
skim; inne  obce  waluty  przelicza  się  według  kursu 

giełdy  warszawskiej  w  dniu  1  stycznia  każdego  roku 
podatkowego,  względnie  w  razie  powstania  'jbo= 
wiązku  podatk(?wego  dopiero  od  II  półrocza,  w  dniu 
1  Hpca  tego  roku. 

§4.
  ' 

(do  art.  9  i  10  ustawy). 

Do  złożenia  zeznania  do  wymiaru  podatku  od 
kapitałów  i  rent  w  terminie  wyznaczonym  przez 
władzę  skarbową  pierwszej  instancji  w  publicznem 

obwieszczeniu,  oboA\Tązani  są  ;^łaściciele  nierucho= 
mości  obciążonych  wierzytelnościami  i  prawami  pod= 
legaj  ącemi  opodatkowaniu. 

W  pierwszym  roku  obowiązywania  ustawy,  to 
,iest  w  roku  podatkowym  1921,  wymienieni  wyżej 
właściciele  nieruchomości  są  obowiązani  złożyć  ze= 
znanie  oddzielne  dla  każdej  obciążonej  nierujho= 
mości,  obciążonych  wierzytelnościami  i  prawami  pod= 
ści  i  praw,  podlegających  podatkowi.  W  latach  na= 
stępnych  obowiązek  i;!ożenia  zeznania  istnieje  tylko 
w  wypadkach  obciążenia  nieruchomości  nowym.  wpi= 
sem  lub  też  zmian  uzasadniających  pqv/stanie  obo= 

wiązku  podatkowego  lub  rozciągających  istniejący 

już  obowiązek.  • 
Zeznania  mogą  być  składane  bezpośrednio  właś= 

ciwej  władzy  skarbosvej  pierwszej  instancji,  lub  też 
przesyłane  pocztą  pod  adresem  te>  władzy.  W  tym 
ostatnim  wypadku,  za  dzień  złożenia  zeznania  uważa 
się  dzień  nadania  na  pocztę. 

Blankiety  zeznania  wydaje  bezpłatnie  właściwa 
władza  skarbowa  pierwszej  instancji. 

Obowiązek  złożenia  zeznania  dotyczy  także  wiaś= 
cicieli  wszystkich  czynnych  przedsiębiorstw  górni- 

czych, obowiązanych  do  wypłacania  procentów  brut= 
to  (art.  2,  ustęp  5  ustawy). 

Władza  skarbowa  pierwszej  instancji  ma  na  po= 
czątku  każdego  roku  podatkowego,  za  poinocą  pu= 
blicznego  obwieszczenia  wezwać  właścicieli  nieru= 
chomości,  oraz  właścicieli  czynnych  przedsiębiorstw 
górniczych,  obowiązanych  do  wypłacania  procentów 
brutto  (art.  3,  ustęp  5)  do  złożenia  zeznań  w  terminie 
14  dniow>m,  licząc  od  dnia  ogłoszenia  obwieszczę^ 
nia,  pod  zagrożeniem  kar,  przewidzianych  w  art.  42 
i  44  ustawy  za  niezłożenie  zeznania  w  wyznaczonym 
terminie,  lub  za  świadome  podanie  w  zeznaniu  nie= 
prawdziwych  danych. 

W  obwieszczeniu  na  pierwszy  rok  obowiązywać 
nia  ustawy,  t.  j.  na  rok  podatkowy  1921,  należy 
w  myśl  części  drugiej  tego  paragrafu: 

1)  wezwać  do  złożenia  zeznania  wszystkich  właś= 
cicieli  nieruchomości,  obciążonych  wierzytelnością' 
mi  i  prawami,  podlegającemi  opodatkowaniu,  oraz 
właścicieli  czynnych  przedsiębiorstw  górniczych, 

obowiązanych  do  w^^płacania  procentów  brutto; 
2)  zaznaczyć,  że  jeżeli  w  ciągu  tego  roku  podat' 

kowego  nieruchomość  obciążoną  zostanie  nowym 

wpisem,  podlegającym  opodatkowaniu,  lub  urucho' 
mione  zostanie  przedsiębiorstwo  górnicze,  obowią^ 
zane  do  wypłacania  procentów  brutto,  albo  też  jeżeli 

zajdą  zmiany,  uzasadniające  lub  rozciągające  obo= 
wiązek  podatkowy,  to  co  do  tych  wypadków  ma  być 
złożoae  odrębne  zezaianie  w  terminie  14  dni,  licząc 
od  czasu  zaszłej  zmiany. 

Obwieszczenia  na  następne  lata  podatkowe  ma= 
ją  zawierać  wezwanie  do  składania  zeznań  tylko 
w  wj-padkach  zmian  wymienionych  wyżej,  pod  2), 
zaszłych  w  ciągu  danego  roku  podatkowego,  a  to 
w  terminie  do  dni  14,  licząc  od  czasu  zaszłej  zmiany. 

§5. 

(do  art.  12  ustawy). 

Notarjusze  są  obowiązani  w  terminie  14  dni,  li= 
cząc  od  dnia  sporządzenia  lub  uwierzytelnienia  aktu 
zawiadomić  właściwą  władzę  skarbową  pierwszej 

instancji  o  każdern  sporządzeniu  lub  uwierzytelnię^ 
niu  akt"U  dotyczącego: 

a)  zabezpieczenia  na  nieruchomości  kapitału  po= 
nad  2.000  mk.,  lub  renty  i  innego  perjodycznego 
świadczenia  pieniężnego; 

b)  zupełnego  albo  częściowego  spłacenia  wie= 
rzytelności  lub  zgaśnięcia  praw,  o  których  mowa  wy= 
żej  pod  a); 

c)  przelewu  (cesji)  na  inną  osobę  zabezpieczone^ 
go  na  nieruchomości  kapitału  lub  prawa; 

d)  podziału  majątku  nieruchomego  na  części  od= 
dzielne,  o  ile  taki  podział  jest  połączony  z  podzia= 
łem  na  części  długu,  zabezpieczonego  na  tymże  ma= 
jątku  (art.  15). 



^f2  15. 

Zawiadomienia  wyżej  wymienione  mają  zawie= 
rać: 

1)  określenie  nieruchomości  obciążonej  wpisem; 
.  2)  nazwisko,  imię    i    miejsce  zamieszkania  jej 

.właściciela; 

3)  dokładne  oznaczenie  kapitałów  lub  rent  i  in^- 
nych  świadczeń  pieniężnych,  obciążających  nieru= 
chomość,  wraz  z  podaniem  nazwisk  i  imion  osób 
uprawnionych,  oraz  miejsc  ich  zamieszkania; 

4)  czas,  w  Ićtóryin  nastąpiło  zabezpieczenie,  ter= 
min  jego  trwania,  czas  dokonania  spłaty,  przelewu 
lub  podziału  zabezpieczonego  długu. 

§6. (do  art.  12  ustawy,  zdanie  końcowe). 

O  poszczególnych  nowych  wpisach  hipotecz= 
nych  Urzędy  hipoteczne  są  obowiązane  zawiadamiać 
właściwe  władze  skarbowe  pierwszej  instancji,  tyl= 
ko  w  tym  wypadku,  jeżeli  zawiadomienie  o  tem  nie 
nastąpiło  już  ze  strony  notarjusza,  który  sporządzał 
wzglę(jnie  uwierzytelniał  dotyczący  akt,  lub  też,  jc= 
żeli  wpis  nastąpił  nie  na  zasadzie  aktu,  sporządzo=  i 
nego  lub  uwierzytelnionego  przez  notarjusza.  i 

W  tych  wypadkach,  Urzędy  hipoteczne  są  obo= 
wiązane  podać  władzy  skarbowej  takie  same  dane, 
jakie  według  poprzedniego  paragrafu  mają  podać 
notar jusze,  a  nadto  datę  wniesienia  aktu  do  Urzędu 
hipotecznego. 

§7. (do  art.  21  ustawy). 

I  Władzami  skarbowemi  pierwszej  instancji,  po= 
wołanemi  do  wymiaru  i  poboru  podatku  od  kapi= 
tałów  i  rent  są  na  obszarze  byłego  zaboru  rosyjskie= 
go  Urzędy  skarbowe  podatków  i  opłat  skarbowych, 
iaś  w  b.  Dzielnicy  Pruskiej,  aż  do  ich  utworzenia, 
Przewodniczący  Komisji  szacunkowych,  na  obszarze 
5aś  byłego  zaboru  austrjackićgo  Inspektoraty  8kar= 

, 30we,  a  dla  miast  Lwowa  i  Krakowa,  Administracje 

I  podatków. 
Jeżeli  podlegający  podatkowi    dług  hipoteczny 

!  iest  zabezpieczony  łącznie    na    kilku  nieruchomo^ 
jjciach,  znajdujących  się  w  różnych  okręgach  wymia= 

(•owych,  to  wymiar  podatku  uskutecznia  ta  z  władz 
likarbow^ych  pierwszej  instancji,  terytorjalnie  kom= 
łetentnych,  w  której  okręgu  właściciel  obciążonej 
iJługiem  nieruchomości  ma  swoje  miejsce  zamieszka= 

jiia  lub  pobytu,  w  razie  zaś  braku  miejsca  zamieszka= 
iiia  lub  pobytu  w  powyższych  okręgach,  ta  władza 
ikarbowa,  w  której  okręgu  znajduje  się  obciążony 
najątek  o  największej  wartości  szacunkowej,  przy= 
ętej  do  wymiaru  podatku  majątkowego. 

W  wypadkach  wątpliwych  rozstrzyga  Izba  skar- 
bowa, względnie  o  ile  wchodzą  w  rcahubę  okręgi,  na= 

eżące  do  dwu  lub  więcej  Izb  skarbowych,  Minister= 
two  Skarbu. 

Jeżeli  przy  łącznych  hipotekach,  jedna  z  kart 
dężarów  jest  oznaczona,  jako  karta  główna,  a  inne, 
ako  poboczne,  to  wymiar  podatku  uskutecznia  za= 
vsze  ta  władza  skarbowa,  w  której  okręgu  leży  nie= 
uchomość  z  kartą  główną,  bez  względu  na  miejsce 
uamieszkania  właściciela  nieruchomości. 

§  a. 
(do  art.  22  do  24  ustawy). 

Na  podstawie  złożonych  przez  płatników  ze» 
Unań,  oraz  sporządzonych  odrębnie  dla  każdej  nie= 

ruchomości  wykazów  z  ksiąg  hipotecznych,  władza 
skaibowa  pierwszej  instancji  wpisuje  w  odnośnych 

rubrykach  tych  wykazów  podlegającą  podatkowi  su= 
mę  każdego  poszczególnego  kapitału,  względnie  skas 
pitalizowanej  wartości  renty  lub  innego  świadczenia 
pieniężnego,  obliczonej  w  sposób,  wskazany  w  artys 
kule  8  ustawy  i  wyprowadza  łączną  sume  tych  kwot, 
A  na  drugiej  stronie  wykazu  uskutecznia  wymiar  po* 
datku  i  ewentualnie  grzywny  lub  kary  pieniężnej. 

Na  podstawie  wypełnionych  w  powyższy  spo* 
sób  wykazów  władza  skarbowa  pierwszej  instancji 
sporządza  rejestr  bierczy  podatku  wedle  przepisa* 
ncgo  wzoru  i  przesyła  go  właściwej  kasie  (Urzędowi 
podatkowemu). 

Każda  poszczególna  nieruchomość  stanowi  od? 
rębną  pozycję  wymiarową  w  rejestrze  bierczym,  do 
którego   wpisuje   się  przypadający   podatek  tylko 
w  ogólnej  kwocie  od  wszystkich  sum,  zabezpieczos 
nych  na  danej  nieruchomości. 

I       Pozycje    rejestru    bierczego    uwidaczniają  się 
^w  odnośnej  rubryce  wykazu,  wymienionego  w  pierw* 
;  szej  części  tego  paragrafu. 

Na  podstaivie  wspomnianych  w  pierwszej  czę* 
ści  tego  paragrafu  w-ykazów  wierzytelności  i  uwi* 
docznionych  na  tychże  danych  wymiarowych,  wła* 
dza  skarbowa  pierwszej  instancji  ma  o  wymiarze 

podatku  zawiadomić  za  pomocą  nakazu  płatnicze* 
go  każdego  właściciela  obciążonej  nieruchomości, 
a  w  wypadkach,  przewidzianych  w  art.  24  ustawy, 
także  i  wierzycieli  przez  doręczenie  tym  ostatnim 
odpisu  nakazu  •płatniczego.  ^ 

Doręczanie  nakazów  płatniczych  ma  się  usku* 
teczniać  w  sposób  przepisany  artykułami  113,  114 
i  115  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P. 
Nr.  82  poz.  550)  o  państwowym  podatku  dochodo* 
wym  i  majątkowym. 

§  9. 

(do  art.  7,  15  i  18  ustawy). 

W  wypadkach  nowych  wpisów  hipotecznych  na 
nieruchomościach,  dla  których  nie  założono  jeszcze 

wykazów  wierzytelności  (§  8  część  pierwsza),  nale= 
ży  założyć  takie  wykazy  i  uskuteczniać  na  nich  wy* 
miary  podatku.  Jeżeli  zaś  nowy  wpis  dotyczy  nie* 
ruchomości,  dla  której  taki  wykaz  już  istnieje,  to 
dodatkowy  wymiar  podatku  należy  uskutecznić  na 
założonym  już  dla  tej  nieruchomości  wykazie. 

Częściowe  lub  całkowite  umorzenie  \^mierzone« 
go  podatku  wpisać  należy  w  odpowiedniej  przedział* 
ce  odwrotnej  strony  wykazu  wierzytelności. 

O  dodatkowych  wymiarach  i  umorzeniach  po* 
datku  władza  skarbowa  pierwszej  instancji  zawia? 
damia  Kasę  skarbową  (Urząd  podatkowy)  celem 
wpisania  ich  do  rejestru  bierczego  w  sposób  wyżej 
podany. 

§  10. 

(do  art.  2,  ustęp  3  ustawy). 

Do  instytucji  i  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych 
do  publicznego  składania  rachunków,  nie  wlicza  się 
na  obszarze  byłego  zaboru  rosyjskiego  tych  przed* 
.siębiorstw,  które  w  myśl  art.  521  ros.  ustawy  o  po* 
datku  przemysłowym  w  brzmieniu  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  66,  poz.  437)  podle= 
gają  opłacie  podatku  przemysłowego  na  zasadach, 
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ustanowionych  dla  przedsiębiorstw  obowiązanych 
do  pubhcznego  składania  rachunków. 

§  11. (do  art.  3,  ustęp  B.  1  ustawy). 

Postanowienia  osobnych  ustaw,  wydanych  tak* 
że  przez  państwa  zaborcze,  które  przyznają  uwols 
nienie  przychodu  z  papierów  wartościowych  od  do« 
tychczasowego  podatku  od  dochodu  z  kapitałów 
względnie  rentowego,  pozostają  nadal  w  mocy  dla 
podatku  od  kapitałów  i  rent. 

§  12. (do  art.  3,  ustęp  B.  2  ustawy). 

Za  instytucje  drobnego  kredytu,  w  rozumieniu 
ustawy,  uważa  się  kasy  pożyczkowe  oszczędnościom 
we  i  tym  podobne  instytucje  kredytowe,  udzielające 
kredytu  jednej  osobie  nie  więcej  niż  2000  mk. 

§  13. 
(do  art.  28  do  35  ustawy). • 

Instytucje  i  osoby,  obowiązane  do  opłacania  po? 
datku  od  kapitałów  i  rent,  według  działu  III  ustawy, 
mają  same  obliczyć  przypadający  podatek  od  wys 
mienionych  w  art.  2  przychodów,  \^^ględnie  od  spe? 
cjalnych  rachunków  bieżących  i  wpłacić  go  do  kasy 
państwowej  w  terminach,  ustanowionych  dla  każdes 
go  rodzaju  przychodów  i  dla  specjalnych  rachunków 
bieżących  ,.w  artykułach  29  do  35  ustawy.  Obowią» 
zek  ten  istnieje  bez  względu  na  to,  czy  podlegające 
opodatkowaniu  przychody  zostały  uprawnion>Tn  do 
ich  poboru  rzeczywiście  wypłacone,  czy  też  zapisane 
na  ich  dobro  w  jakiejkolwiek  formie. 

Wpłacone  do  kasy  państwowej  kwoty  podatku, 
z  wyjątkiem  podatku,  przypadającego  od  przycho* 
dów,  wyszczególnionych  w  art.  2  ustęp  4,  mogą  wy* 
mienione  wyżej  instytucje  i  osoby  potrącić  pBzy 
wypłacie  tych  przychodów  uprawnionym  do  ich  poa 

boru,  względnie  przy  rachunkach  on^callowych  ściąg= 
nąć  od  dłużników,  jednak  bez  policzenia  ewentual= 
nie  zapłaconych  kwot  tytułem  odsetek  za  zwłokę, 
w  myśl  części  drugiej  art.  37  i  40  ustawy. 

Podatek,  przypadający  od  przychodów,  wymię* 
nionych  w  ustępie  4  art.  2,  który  mają  opłacić  sami 
wierzyciele,  nie  podlega  potrąceniu. 

Przypadający  od  specjalnych  rachunków  bieżą* 
cych  (on  dniowych),  podatek  według  stawki  0.540% 

oblicz'a  się  w  ten  sposób,  że  debetowe  saldo  liczb 
procentowych  mnoży  się  przez  stały  mnożnik  15, 
dzieląc  rezultat  przez  10.000. 

Przykład;  jeżeli  saldo  liczb  procentowych  równa 
się  32486,  to  podatek  wynosi  32486  X  15  —  =48,73 

10.000 

§  H. (do  art.  35  ustawy). 

Wszystkie  czynne  przedsiębiorstwa  górnicze,  któ* 
re  w  myśl  ustępu  5  art.  2  ustawy  są  obowiązane  do 
opłacania  podatku  od  kapitałów  i  rent,  mają  w  pierw* 
szym  roku  obowiązywania  ustawy,  t.  j.  w  roku  po* 
datkowym  192i,  złożyć  w  myśl  art.  10  ustawy  wla* 
dzy  skarbowej  pierwszej  instancji  w  terminie  wyzna* 

czonym  przez  tę  władzę  w  publicznem  obwieszczeniu, 
zeznania  na  przepisanym  formularzu.  Obowiązek 
złożenia  zeznania  w  następnych  latach  podatkowych 
istnieje  tylko  w  razie  uruchomienia  nowego  przedsię= 
biorstwa  górniczego,  lub  też  zmian,  uzasadniających 
lub  rozciągających  obowiązek  podatkowy, 

§  15. 

(do  art.  37  i  38  ustawy).  • 

Przy  wpłacaniu  podatku  wszyscy  (a  więc  i  wys 
mienieni  w  art.  31  ustawy)  płatnicy  mają  przedstaw 
wić  kasie  państwowej  w  podwójnym  egzemplarzu 
wykaz  według  przepisanego  wzoru. 

Kasa  zatrzymuje  jeden  egzemplarz  wykazu  ją- 
ko  dowód  wpływu  (zamiast  deklaracji  kasowej,  prze* 
pisanej  dla  kas  skarbowych  na  obszarze  b.  zaboru 
rosyjskiego),  drugi  zaś  egzemplarz  po  poświadczeniu 
na  nim,  że  kwit  kasowy  na  wpłaconą  sumę  wydany 
został  płatnikowi,  zv/raca  temuż  celem  przedłożenia 
go  w  terminie  wskazanym  w  art.  38  ustawy,  właści= 
wej  władzy  skarbowej  pierwszej  instancji. 

Do  wykazu  składanego  władzy  skarbowej  mają 
płatnicy,  z  wyjątkiem  wypadków,  wymienionych 
w  art.  31  ustawy,  dołączyć  objaśnienie,  które  ma 
zawierać  wszelkie  szczegóły,  dotyczące  lobliczenia 

podatku. Za  władze  skarbowe  pierwszej  instancji,  powo* 
lane  do  nadzoru  nad  prawidłowem  obliczaniem 
i  wpłacaniem  podatku  od  kapitałów  i  rent  według 
działu  III  ustawy  i  do  ewentualnego  dodatkowego 
wymiaru  tego  podatku  uważa  się:  dla  przedsię= 
bioTstw,  obowiązanych  do  publicznego  składania  ra- 

chunków, tę  władzę  skarbową,  która  powołaną  jest 
do  wymiaru  podatku  przemysłowego,  względnie  za? 
robkowego  dla  tych  przedsiębiorstw,  we  wszystkich 
innych  wypadkach  —  władze  skarbowe  pierwszej  ins 
stancji,  wymienione  w  §  7  niniejszego  rozpc^rzą* dzenia. 

§  16. 

(do  art.  39  ustawy). 

Dane,  zawarte  w  złożonych  przez  płatników  wy« 
kazach  i  objaśnieniach,  dotyczących  obliczenia  i  wpła= 
cenią  przypadającego  podatku,  §prawdza  właściwa 
władza  skarbowa,  przyczem  szczególniejszą  uwagę 
zwraca  na  to,  czy  obliczenie  podatku  odpowiada 
pizepisom  ustawy,  czy  podatek  obliczono  i  wpłaco* 
no  od  wszystkich  kategorji  przychodów,  podlegają* 
cych  opodatkowaniu,  czy  zastosowano  właściwą 
stawkę  podatkową  i  czy  wpłaconą  sumę  podatku  na« 
leżycie  podług  tej  stawki  obliczono,  nadto  czy  wy* 
kazana  ogólna  suma  podlegających  podatkowi  przy* 
chodów  zgadza  się  z  odnośnemi  pozycjami,  wykaza* 
nemi  w  zamknięciu  rachunków  płatnika. 

Jeżeli  zachodzą  wątpliwości  co  do  prawidłowego 
obliczenia  przypadającego  podatku,  lub  też  podstaw 
do  jego  obliczenia,  władza  skarbowa  może  zażądać 
od  płatnika  dodatkowych  wiadomości  i  wyjaśnień, 
w  razie  potrzeby  delegować  urzędnika  do  sprawdzę* 
nia  potrzebnych  danych  na  miejscu  z  ksiąg  lub  in» 
nych  dokumentów  i  aktów  płatnika. 

Władza  skarbowa  pierwszej  instancji  ma  czuwać 
nad  tem,  aby  wszystkie  instytucje  i  osoby,  obowią* 
zane  do  opłacania  podatku  od  kapitałów  i  rent  wes 

dług  działu  III  ustawy  w'  jej  okręgu,  przedkładały 
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w  ustawowych  terminach  przepisane  wykazy  (§  13 
niniejszego  rozp.). 

Dla  skutecznego  wykonywania  nadzoru  nad  pras 
widłowem  obliczeniem  i  wpłaceniem  podatku  ,  do  ̂  
kas  państwowych,  władze  skarbowe  pierwszej  instan^ 
tji  mają  prowadzić  według  przepisanego  wzoru  re« 
jestr  wszystkich  instytucji  i  osób,  obowiązanych 
w  ich  okręgu  nadzorczym  do  opłacania  podatku. 

§  17. 
(do  art.  40  usta>»y). 

W  razie  dodatkowego  wymiaru  podatku,  władza 
skarbowa  pierwszej  instancji  ma  zawiadomić  płatni* 
ka  o  tcm  za  pomocą  nakazu  płatniczego,  według 
przepisanego  wzoru, 

§  18. 
(do  art.  46  ustawy). 

Kwoty  nałożonych  grzywien  i  kar  pieniężnych 
z  artykułów  42,  43  i  44  ustawy,  oraz  daty  i  liczby 
odnośnych  orzeczeń,  władza  skarbowa  pierwszej  in* 
stancji  wpisuje  do  rejestru  bier czego  (§  8  rozp.  wyk.), 
względnie  do  rejestru,  prowadzonego  w  myśl  §  16 
niniejszego  rozporządzenia,  a  o  orzeczeniach,  odno* 
szących  się  do  podatku  wcdiug  działu  II  ustawy,  wy* 
Janych  po  odesłaniu  rejestru  bierczego  do  Kasy  skars 
bowej  (Urzędu  podatkowego)  zawiadamiają  ją  (go) 

"ównocześnie  w  celu  wpisania  do  tego  rejestru. 

§  19. (do  art.  50  ustawy). 

Umorzenie  grzj-wny,  nałożonej   na  podstawie 
^rt.  42  ustawy,  może  nastąpić  wskutek  wniesionego 
j 

w  terminie  prawnym  odwołania  płatnika  przeciw  do» 
tyczącemu  orzeczeniu  (art.  47)  przez  władzę  skarbo* 
wą,  do  rozstrzygnięcia  tego  odwołania  powołaną. 

§  20. 

(do  art.  53  ustawy). 

Prośby  o  częściowe  lub  całkowite  uwolnienie  od 
podatku,  względnie  o  przyznanie  ulg,  mają  być  wno* 
szone  do  władzy  skarbowej,  powołanej  do  wymiaru 
podatku,  która  przedkłada  je  w  drodze  instancji  Mi* 
nisterstwu  Skarbu  do  decyzji. 

§  21. 

Podatek  od  kapitałów  i  rent  (wedle  II  i  III  działu 
ustawy),  jako  pobierany  zasadniczo  w  drodze  potrą* 
cenią,  względnie  uiszczany  wogóle  bez  wymiaru  przez 
władzę  skarbową,  nie  podlega  dodatkom  samorzą* 
dowym. 

§22. 

Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniem 

ogłoszenia. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  R.  Ryharski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej : 

(— )  W,  Kucharski, * 

(Dz.  Ustaw  Nr.  33,  z  d.  13/IV  1921  r ,  poz.  199). 
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(Strona  pierwsza). Wzór  do  §  4  rozp.  wyk. 

URZĄD  SKARBOWy  PODATKÓW  I  OPŁAT 

SKARBOWyCH  (INSPEKTORAT '  SKARBOWy) 

ZEZNANIE 

do  wymiaru  podatku  od  kapitałów  i  rent,  od  wierzytelności  hipotecznie  zabezpieczonych 
na  nieruchomościach  za  rok  192   , 

Nazwisko,  imię  i   miejsce  zamieszkania  (miejscowość,  ulica 
Nr.  domu)  posiadacza  nieruchomości 

Oznaczenie  obciążonej  nieruchomości: 
miejscowość  ^  
ulica 

Nr.  hipoteczny  
•Nr.  policyjny  •  

OBJAŚNIENIA. 

Podatkowi  od  kapitałów  i  rent  podlegają,  a)  kapitały  ponad  2000  mk.  zabezpieczone  bezpośrednio  na  nierucho- 
mościach w  charakterze  długów  bez  względu  na  to,  czy  kapitały  przynoszą  dochód  czy  nie,  b)  skapitalizowane,  wartości 

rent  i  innych  powtarzających  się  świadczeń  pieniężnych  (arf.  1  ustawy). 
Podatkowi  nie  podlegają:  a)  wierzytelności  należne  Skarbowi  Państwa  i  państwowym  instytucjom  kredytowym 

oraz  związkom  samorządowym,  b)  renty  i  inne  powtarzające  się  świadczenia  pieniężne,  których  płatność  zależną  jest  od 
nastania  lub  nienastania  pewnego  zdarzenia  lub  warunków  jeszcze  nie  wypełnionych,  c)  wszelkiego  rodzaju  renty,  które 
stanowią  bezpośrednie  wynagrodzenia  za  świadczone  usługi  z  tytułu  służbowego,  pobory  emerytalne  i  zaopatrzenia 
(art.  3  ,  ustawy). 

W  zeznaniu  mają  być. wykazane  zabezpieczone  na  nieruchomości  poszczególne  sumy  wedle  stanu  hipoteki  z  dniem 
1  stycznia  roku  podatkowego. 

Jeżeli  zabezpieczenie  hipoteczne  nastąpiło  w  ciągu  roku  podatkowego,  to  należy  wskazać  datę  zabezpieczenia. 
O  ile  zaś  chodzi  o  renty,  należy  wymienić  czas  trwania  obowiązku  wypłaty  tychże  oraz  wskazać  wiek  uprawnio- 

nego do  ich  poboru  (arr.  7  i  8  ustawy). 
Właściciele  nieruchomości,  obciążonych  wierzytelnościami  podlegającemi  podatkowi,  obowiązani  s<t  złożyć  w  ter- 

minie przez  władzę  skarbową  w  publicznem  obwieszczeniu  wskazanem,  zeznania  na  przepisanym  formularzu  osobno  dla 
każdej  posiadłości  (art.  9  ̂ stawy). 

Za  niezłożenie  w  tym  terminie  zeznań  lub  złożenie  nieprawdziwych  zeznań,  które  mogą  udaremnić  wymiar  lub 
uszczuplić  podatek,  winni  ponoszą  odpowiedzialność  z  mocy  arf.  42  i  44  ustawy. 

(Strona  druga). 

Nazwisko  i  imię 

wierzyciela 

Miejsce 

zamiesz- 
kania 

wierzy- 
ciela 

Ciążące   na  nieruchomości 

kapitał 

renty  i  inne  powtarzające 
się  świadczenia  pieniężne 

rocznej 

kwocie 

na  prze- 

ciąg 

o  o 

|-§ 

9  n. 

u  o 

3  "  « 

M  O  '~ 

U  W)  3 
•r  U  ̂  

3  c 

Wpis  do  księgi 

hipotecznej  na- stąpił 

dnia     ̂   do  poz. 

miesiąca  j  księgi 
roku     ;  hip. 

UWAGA 

Dnia  

Podpis  właściciela  nieriichomości 

192  r. 
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(Strona  1'Sza), Wzór  do  §  4  rozp.  wyk. 

URZĄD  SKARBO  ^  Y 

PODATKÓW  I  OPUT  SKARBOWYCH 

 ••■  • 

ZEZNANIE 

do  wymiaru  podatku  od  kapitałów  i  rent  (od  przychodów  ze  świadczeń  umówionych  w  kontraktach  o  wydobywanie  ciał  ko- 
palnych z  cudzego  gruntu  t.  z.  procentów  brutto). 

Nazwisko  i  Imię  Właściciela  Przedsiębiorstwa  Górniczego  

Miejsce  Zamieszkania:  w  
ulica  Nr.  pol.  

OBJAŚNIENIA: 

Podatkowi  podlegają  przychody  z  pobieranych  w  gotówce  lub  w  naturze  świadczeń  umówionych  w  kontraktach  o  wy- 
dobywanie ciał  kopalnych  z  cudzego  gruntu,  o  ile  te  świadczenia  ustalono  nie  w  kwocie  pienięłnej  ściśle  oznaczonej,  lecz 

w  stosunku  procentowym  do  ilości  ciał  kopalnych  (procenta  brutto). 
Wszyscy  właściciele  przedsiębiorstw  górniczych  wypłacają  wyżej  wymienione  procenta  brutto  uprawnionum  do  ich 

poboru,  są  obowiązani  złożyć  w  roku  podatkowym  1921  w  terminie  przez  władzę  skarbową  w  publicznem  obwieszczeniu 
wskazanym,  zeznanie  na  przepisanym  formularzu  (art.  9  ustawy). 

Za  niezłoźenie  w  tym  terminie  zeznań  lub  złożenie  nieprawdziwych  zeznań,  które  mogą  udaremnić  lub  uszczuplić 
pobór  podatku,  winni  ponoszą  odpowiedzialność  z  mocy  art.  42  i  44  ustawy. 

{Strona  2-0'). 

Nr
. 
 

bi
eż
ąc
y 

Określenie  przedsię- 

biorstwa górniczego 

Miejsce  wykony- 

wania przedsię- 
biorstwa 

Czas  rozpoczę- 
cia działalności 

przedsiębior- stwa 

Wysokość  (%) 
udziałów  brutto 
obciążających 

przedsiębiorstwo 

górnicze 

Od  jakiego  czasu 
i  w  jakich  termi- nach procenta 

brutto 

są  wypłacone 

UWAGA: 

< 
* 

• 

J 

f 

Dnia  .192 

Podpis  właściciela  przedsiębiorstwa  
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URZĄD  SKARBOWy  PODATKÓW  i  OPŁAT 
SKARBOWYCH  (INSPEKTORAT  SKARBOWy) 

w  _  ,         Nr.  rej.  wym.  

(Strona  J-sza}. 

Do 

Wzór  do  §  8  rozp.  wyk. 

dnia 192 

ulica Nr. 

pol. 

NAKAZ  PŁATNICZY 

na  podatek  od  kapitałów  i  rent  za  rok  podatkowy  1920  r. 

Na  zasadzie  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920.  Dz.  Ust.  Nr.  76.  poz.  517  wymierzony  został  od  dnigosfrormie  wymienio- 
uych  wierzytelności  zabezpieczonych  na  nieruchomości  w  przy  ti!.     
Nr.  hip.   pol.  podatek,  od  kapitałów  i  rent  w  sumie:  , 

Za  I  półrocze  Mk.   za  II  półrocze  Mh.    _  razem  Mk.  
Tę  kwotę  podatku  należy  zapłacić  w  kasie  skarbowej  (Urzędzie  podatkowym)  w  w  następującycn 

terminach:  ?za  I^półrocze^do  30  czerwca,  za  drugie  półrocze  do  31  grudnia  roku  podatkowego  (art.  22  ustawy). 
Za  punktualne  uiszczenie  podatku  odpowiedzialny  jest  właściciel  nieruchomości  bez  względu  na  to,  czy  procenty 

od  kapitałów  względnie  renty  lub  inne  świadczenia  pieniężne  zosta  jy  wypłacone  wierzycielowi,  lub  nie  (arf.  5  ustawyj 
Nieuiszczone  w  powyższych  terminach  kwoty  podatkowe  będą  ściągnięte  w  drodze  egzekucji,  nadto  pobierze  się  odsetki 

za  zwłokę  w  wysokości  l^j; -miesięcznie  od  dnia  przekroczenia  terminu  płatności  (art.  22  ustawy). 
Właścicielowi  nieruchomości  przysługuje  prawo  potrącenia  z  należhości,  wypłacanych  wierzycielowi,  sumy  zapłaco- 

nego podatku  jednak  tez  odsetek  za  zwlokę  (art.  6  ustav,;y). 
Za  zalegający  podatek  odpowiada  oprócz  v;łaściciela  nieruchomości  także  i  wierzyciel,  przyczem  odsetki  za  zwło- 

kę obciążają  tego  ostatniego  począwszy  od  15  dnia  po  doręczeniu  osobnego  wezwania  do  uiszczenia  zaległości  (arf.  23 
ustawy).  S 

Przeciw  temu  wymiarowi  podatku  może  właściciel  nieruchomości  jak  również  i  wierzycie!  wnieść  rekurs  w  termi- 
nie 4  tygodni,  licząc  od  dnia  doręczenia  nakazu  płatniczego,  do  wiedzy  skarbowej  II  instancji,  która  rozstrzyga  ostatecznie. 

Rekurs  składa  się  do  podpisanej  władzy  skarbowej  I  instancji. 

Rekurs  nie  wstrzymuje  obowiązku  uiszczenia  podatku  (art-  15  ustawy). 
Naczelnik  Urzędu: 

  _  -  i    
(Do  dziurkowania). 

Nr.  rej.  wym.  ..  

P  O  K  W  I  T  O  W  A  N.I  E 

Nakaz  płatniczy,  na  podatek  cd  kapitałów  i  rent  za  rok  podr.i.kowy  

(Strona  2-ga). 

OBLICZENIE  PODATKU 

 otrzymałem. 
dnia 192 
Podpis 

Imię  i  Nazwisko  Wierzyciela 

I  Suma  kapitału  względnie  skapifa-    |      Kwota  przypadającego  pods 
lizowanej  wartości  renty  lub  innego  j 

świadczenia  pieniężnego.  I  ^  wysokości  lOJŹ 

tku 

Marek M 
fen. 
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Wzór  do  §  15  rozp.  wyk. 

WYKAŻ 

obliczonego  i  wpłaconego  do  kasy  państwowej  podatku  od  kapitałów  i  rent. 

Nazwisko  i  imię  (firma)  płatnika   ^    ."......„,  
Miejsce  zamieszkania  (siedziba)     _._  ._  ;  

Czas,  za  który  obliczono  i  wpłacono  podatek  od          _  do  

Oznaczenie  rodzaju 
wysokości  i  źródła 

podatkowego  z  art.  2 
ustawy 

Podstawa  ' obliczenia  podlegającej 

podatkowi  sumy 

Ogólna  suma 
podlegająca  po- datkowi 

Marek 

Przypadający 

podatek 
Marek 

Wpłacono  do kasy  skarbowej 

(Urzędu  podatko- 

wego) UWAGA 

(Pieczęć  kasy),. 

dnia  192  r. 

Poflpis  płatnika:  ,  

Na  wpłacony  do  kasy  podatek  od  kapitałów  i  rent  w  sumie  Mk.  
dnia  192  do  art.  kas  

wydano  płatnikowi  kwit  kasowy 

 ;   ...dnia    192  
Podpis 
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(Strona  pierwsza). 

URZĄD  SKARBOWy  PODATKÓW  i  OPŁAT 

'     SKARBOWYCH  (INSPEKTORAT  SKARBOWY; 

Wzór  do  §  17  rozp.  wyk. 

dnia  192 

Do 
Nr.  rej.  wym. 

WEZWANIE  DO  ZAPŁATY 

dodatkowego  podatku  od  kapitałów  i  rent  za  rok  192  

Na  zasadzie  ustawy  z  dr.ia  16  lipca  1320  r.  Dz.  Ust.  Nr.  76,  poz.  517  obliczony  został  ód  drugostronnie  wymie- 
nionych przychodów  podatek  od  kapitałów  i  rent  za  czas  od  do  w  sumie 

Mk.  f.  
Ponieważ  dnia   192  zapłacono  tylko  suipę  Mk..._  _  _  „  f.  

przeto  przypada  dodatkowo  do  zapłaty  podatek  w  sumie  Mk.   f.    oraz  odsetki-  za  zwłokę  (art.  37  ustawy) 
po  Mk.  za  każdy  rozpoczęty  miesiąc,  poczynając  od  miesiąca  ,  192  r. 
aż  do  dnia  zapłaty.  » 

»     W  razie  niezapłacenia  dodatkowego   podatku   wraz   z   odsetkami   za   zwłokę  w  ciągu  dni  14  od  doręczenia  tego 
wezwania,  ściągnie  się  zaległość  w  drodze  egzekucji  (art.  40  ustawy). 

Przeciw  temu  wezwaniu  można  wnieść  rekurs  w  terminie  4  tygodni  od  dnia  doręczenia  wezwania  do  władzy 
skarbowej  bezpośrednio  wyższej  instancji,  która  rozstrzyga  ostatecznie.  Rekurs  składa  się  do  podpisanej  władzy 
skarbowej. 

Rekurs  nie  wstrzymuje  obowiązku  uiszczenia  dodatkowego  podatku  (art.  41  ustawy). 
Naczelnik  Urzędu: 

Nr.  rej.  wym 

Pokwitowanie. 

Wezwanie  do  zapłaty  dodatkowego  podatku  od  kapitałów  i  rent  za  rok. 
otrzymałem. 

 dnia  192 
Podpis 

(Strona  druga). 

Nr. 

bieżący 

Dokładne  wyszczególnienie 
podlegających  podatkowi  przy- 

chodów 

Suma 

przychodów 

Kwota  podatku 

Marek Marek 
fen. 

« 

# 

Razem    ■    .  ■ > 
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>A  15, 

Opłaty  stemplowe. 

165. 

OKÓLNIK  L.  1625/20/S.  IV. 

w  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od  kart  do  gry 

„miniaturowych". 

Na  za'^ytanic  jednej  z  firm,  zajmujących  się 
sprzedażą  kart  do  gry.  Ministerstwo  Skarbu  wyjaś^ 
nilo,  że  według  §  1  rozporządzenia  wykonawczego 
z  dnia  31  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  z  1920  r. 

Nr.  104  poz.  690),  karty  do  gry  „miniaturowe"  (karty 
do  gry  dla  dzieci)  podlegają  opłacie  stemplowej, 
wprowadzonej  ustawą  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  U. 
R.  P.  z  1920  r.  Nr.  101  poz.  555),  ponieważ  także  ta* 
kie  karty  (które  od  kart  zwyczajnych  różnią  się  tylko 
rozmiarami)  służyć  mogą  do  gry. 

Waiszawa,  dnia  31  marca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarskj. 

166. 

OKÓLNIK  L.  1270/20. 

w  przedmiocie  kompetencji  Izb  Skarbowych  w  spras 
wach  karnych,  dotyczących  opłat  stemplowych,  pos 
datków  giełdowego  oraz  spadkowego  i  od  darowizn. 

Do  Wszystkich  Izb  Skarbowych. 

W  uzupełnieniu  okólnika  z  dnia  7  lipca  1920  r. 
L.  38641/20  (Dz.  Urzęd.  Nr.  26  poz.  378)  wyjaśnia  Mi* 
nisterstwo  Skarbu,  że  w  razie  wniesienia  przez  intes 
resowaną  osobę  w  terminie,  ustawą  odznaczonym,  skar* 
gi  (zażalenia,  odwołania,  rekursu)  na  orzeczenie  kar* 
nę  Urzędu  Skarbowego  podatków  i  opłat  skarbo* 
wych,  wydane  wskutelc  nieuiszczenia,  all30  niewłaści* 
wego  uiszczenia  opłat  stemplowych,  lub  podatku  gieł* 
uowego.  Izby  Skarbowe  orzekają  we  wszystkich  wy? 
padkach,  bez  względu  na  wysokość  ukróconej  dani* 
ny,  jałco  druga  i  ostatnia  instancja. 

Róv/nież  w  sprawach  nałożenia  grzywny  porząds 
kowej,  tak  odnośnie  do  opłat  stemplowych  i  podatku 
giełdowego,  jak  i  podatł<;u  spadkowego  i  od  daro* 
wizn,  kompetencja  Izb  Skarbowych,  jako  władzy  2*ej 
instancji,  jest  ostateczną, -wobec  czego  ogólny  prze* 
pis  ustępu  3  powołanego  okólnika,  ograniczający 

kompetencję  Izb  Skarbowych  do  kwoty  5.000  *mk., 
w  tycli  wypadkach  niema  zastosowania.  Ql 

Warszawa,  dnia  16  marca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarsku 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Znaczna  stosunkowo  ilość  podań  wnoszonych  do 
Urzędów  państwowych  bez  uiszczeńia  należnej  opłaty 
stemplowej,  a  więc  niezaopatrzonych  w  przepisane 
znaczki  stemplowe  na  10  mk.  od  pierwszego  arkusza 

a  po^S  mk.  za  każdy  dalszy  arkusz,  oraz  po  2  mk.  od 
każdego  załącznika  podania,  skłania  Ministeistwo  Skar- 

bu do  zwrócenia  uwagi  wszystkich  warstw  społeczeń- 
stwa na  okoliczność,  że  opła^  stemplowe  stanowią  na- 

równi  z  podatkami  odmienną  jedynie  formę  daniny  obo- 
wiązkowej na  rzecz  Skarbu  Państwa.  Uiszczanie  zatem 

tych  opłat  jest  obowiązkiem  publicznym,  a  uchylanie  się 
od  niego  jest  również  karygodnem,  jak  uchylanie  się  od 
innych  obowiązków  świadczeń  na  rzecz  PaństWa.  Mi- 

nisterstwo Skarbu  przypomina  na  tej  drodze  ogółowi 
społeczeństwa  należyte  wypełnianie  tego  obowiązku,  a 
zarazem  zaznacza,  że  przestrzeganie  obowiązujących 
w  tym  względzie  przepisów  leży  we  własnym  interesie 
osób  wnoszących  podania,  gdyż  nieuiszczenie  należnej 
opłaty  stemplowej  pociąga  za  sobą  skutki  przewidziane 

w  art.  24  dekretu  z  7 'lutego  1919  r.  Dz.  Pr.  Nr.  14 poz.  145  (niezałatwienie  podania). 

(Monitor  Polski  Nr.  81  —  z  d.  U /IV  1921  r.). 

Monopol  Spirytusowy. 

168.
' 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  obrotu  drożdżami 
między  poszczególnymi  obszarami  Rzeczypospolitej. 

Celem  ułatwienia  obrotu  drożdży  między  poszczę* 
gółnymi  obszarami  Rzeczypospolitej  zarządza  się  na 
zasadzie  art.  115  i  420  ros.  ust.  akc,  co  następuje: 

1.  Obrót  drożdżami,  wyrabianemi  w  kraju  mię* 
dzy  poszczególnymi  obszarami  Państwa,  odbywać  się 
może  bez  uzyskania  poszczególnych  pozwoleń  od 
Władz  slcarbowych,  jednak  pod  warunkiem  przestrze* 
gania  następuj ącycłi  przepisów: 

2.  Drożdże,  wyrabiane  w  Wielkopolsce  i  Mało* 

polsce,  mogą  być  wysyłane  do  Y^'ojewództw:  Biało* 
stockiego.  Kieleckiego,  LubelsJ^iego,  Łódzkiego  i  War* 
szawskiego  oraz  do  obszarów  położonych  na  wschód 
od  tycli  województw,  tylko  w  cegiełkach,  pod  ety* 
kietą  fabryki  i  pod  banderolą  akcyzową,  nałożoną 
V/  fabryce.  Cegiełki,  wagi  400  gr.,  winny  być  opasa* 
ne  jedną  banderolą,  cegiełki  zaś  wagi  500  gr.,  dwoma 
banderolami  —  jedną  funtową  i  jedną  ćwierćfunto* 
wą,  cegiełki  wagi  100  gr.,  jedną  banderolą  ćwierć* funtową. 

Powyższe  przepisy  dotyczą  także  drożdży,  wy* 
rabianycłi  w  b.  Kongresówce,  a  przesyłanych  do  in* 
nycli  dzielnic  Państwa  lub  do  obszarów,  położonych 
na  wschód  od  Województw  b.  Kongresówki. 

3.  Etykiety  powinny  być  przygotowane  z  ta* 
kiego  papieru,  który  nadaje  się  do  dokładnego  przy* 
klejania  banderoli,  w  szczególności  nie  mogą  w  tym 
celu  być  używane  etykiety  z  papieru  błyszczącego 
lub  parafinowanego.  Etykieta  i  banderola  powinna 
być  oznaczona  stemplem  fabrycznym. 
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4.  Banderole,  potrzebne  fabrykom  drożdży,  po^ 
winny  być  nabywane  jedynie  tylko  przez  te  fabryki 
w  Kasach  Skarbowych  na  mocy  zaświadczeń  Władz 
skarbowych  pierwszej  instancji. 

5.  Przerabianie  i  przeformowywanie  drożdży 
po  wypuszczeniu  z  fabryk  jest  wzbronione. 

6.  Rozporządzenie  niniejsze  nabiera  mocy  obos 
wiązującej  od  15  kwietnia  1921  r.,  może  być  jednak 
stosowane  na  życzenie  fabryk  zainteresowanych 
i  przed  tym  terminem. 

Warszawa,  dnia  8  marca  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

■i — )  Weinfeld. 

169. 

OKÓLNIK  L.  5496/DC  11/21. 

W  sprawie  opłaty  wewnętrznej  od  spirytusu  i  wys 
robów  wódczanych. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych  na  obszarze  b.  Kró* 
lestwa  Kongresowego. 

Departament  Ceł  zawiadamia,  że  wskutek  ogłos 

szonego  w  Nr.  60  „Monitora  Polskiego"  i  obowiązus 
j.ncego  z  dn.  15  marca  1921  r.  rozporządzenia  Mini* 
stra  Skarbu  w  przedmiocie  ustalenia  cen  sprzedaż* 
nych  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych,  oraz  opłat 
od  nich,  tudzież  opłat  od  przetworów  spirytusowych 
na  obszarach  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego, 
odpowiedni  ustęp  okólnika  Departamentu  Ceł  z  dnia 
27  października  1920  r.  L.  11565/DC/II  w  sprawie 
opłat  wewnętrznych  od  artykułów  monopolowych 
i  akcyzowych  (Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  40  poz;  582), 
zmienia  się  w  sposób  następujący: 

„Od  wyrobów  wódczanych,  koniaków,  rumów 
i  t.  p.,  sprowadzanych  przez  osoby  prywatne  z  zagra* 
nicy  na  podstawie  pozwoleń  właściwych  władz,  prócz 
należności  celnej  i  opłaty  banderolowej  po  3  mk.  od 
każdej  flaszki  (naczynia)  pojemności  do  jednego  litra, 
pobiera  się,  tytułem  odszkodowania  monopolowego, 
po  mk.  390  od  każdego  stustopniowego  litra  alkoholu. 
Od  spirytusu  w  stame  czystym,  sprowadzanego  przez 
osoby  prywatne  z  zagranicy  na  podstawie  pozwoleń 
właściwych  władz,  niezależnie  od  opłaty  celnej  i  wy« 
żej  wspomnianej  opłaty  banderolowej  pobiera  się 
tytułem  odszkodowania  monopolowego  za  każdy  litr 
stustopniowego  alkoholu  po  mk,  350,  o  ile  zaś  spis 
rytus  taki  przeznacza  się  na  wyroby  wódczane  —  po 

1^390  mk.  za  litr  alkoholu". Okólnik  Departamentu  Ceł  z  dnia  7  stycznia 
11921  r.  L.  17920/DC  (Dz.  Urz.  jVlin.  Skarbu  Nr.  2—3 
poz.  11)  uchyla  się. 

Warszawa,  dnia  11  kwietnia  1921  r. 

[  Dyrektor  Departamentu  Ceł: 
(— )  Dzierzgowski. 

Monopol  Tytoniowy. 

170. 

OKÓLNIK  L.  4486/IX/21. 

Do  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie,  Wszystkich  MałOs 
polskich  Dyrekcji  Okręgów  Skarbowych,  Wszystkich 
Izb  Skarbowych,  Generalńej  Delegatury  Rządu  we 
Lwowie,  Wszystkich  Województw,  Departamentu 
Skarbowości  dla  Ziem  Przyfrontowych  i  Przyełapoi 
wych  w  Warszawie,  Inspektoratów  Uprawy  Tytoniu: 
w  Warszawie  i  Zabłotowie,  Rządowych  Fabryk  wy* 
robów  tytoniowych:  w  Krakowie,  Winnikach,  Jagiels 
nicy  i  Monasterzyskach,  Urzędu  wykupna  liści  tytos 
niowych  w  Borszczówie,  Urzędów  Sprzedaży  wyro« 
bów  tytoniowych:  w  Wadowicach,  Nowym  Sączu, 
Rzeszowie,  Przemyślu,  Stanisławowie,  Kołomyji,  Lubs 
linie,  Radomiu,  Kielcach  i  w  Piotrkowie,  Izby  Kons 
troli  Państwa  w  Warszawie,  Kielcach  i  we  Lwowie,  t 

Uzupełniając  rozporządzenie  Ministra  Skarbu 
z  dnia  10  marca  1921  r.  L.  594/P./21/G.  D.  M.  T,  do* 
tyczące  uprawy  tytoniu  w  r.  1^21,  zarządzą  się: 

Ustanowiony  powołanem  rozporządzeniem  5ity 
rejon  uprawy  tytoniu  obejmuje  położone  na  obsza* 
rze  b.  Kongresówki  powiaty:  Janów,  Biłgoraj,  Kras« 
nystaw,  Zamość,  Tomaszów,  Chełm  i  Hrubieszów,  , 
a  na  obszarze  Małopolski  powiat  Sokal. 

Warszawa,  dnia  6  kwietnia  1921  r  . 

Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Weinfeld. 

Przepisy  celne. 

,  171. 

OKÓLNIK  L.  2556/DC/II/2L 

Do  Wszystkich  Urzędów  Celnych. 

Na  zapytanie  jednego  z  urzędów  celnych,  jakie 
opłaty  stemplowe  należy  pobierać  od  dokumentów, 
dołączanych  do  deklaracji  celnych  na  zasadzie  §§  15 
i  16  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  o  postępowaniu 
cehiem  z  dnia  13  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ustaw  Nr.  11 
p.  64),  Departament  Ceł  Ministerstwa  Skarbu  oznaj* 
inia,  co  następuje: 

Deklaracje  celne,  przepisane  §«em  15  rozp.  Min. 
Skarbu  z  dn.  13/XII  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  11/21  poz.  64) 
wolne  są  od  opłaty  stemplowej,  w  mvśl  art.  6  ust.  II 
dekretu  z  dnia  7/II  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  14  poz.  145), 
wskutek  tego  dołączane  do  tych  d,eklaracji,  w  myśl 
§  16  cyt.  rozp.,  załączniki  nie  podlegają  również  stem^ 
płowi  załącznikowemu. 

Waiszawa,  dnia  8  kwietnia  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

( — )  DzierzgowskU 
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15. 

172. 

OKÓLNIK  L.  4711/DC/II/21. 

Do  Urzędów  Celnych  Kolejowych. 

Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Kolejowa 
Ajencję  Celną  należy  z\valniać  od  obowiązku  przed* 
kliidania  dokumentów  handlowych  w  myśl  §  16  roz.^ 
porządzenia  o  postępowaniu  celnem  z  dn.  13  grudnia 
1920  r.  w  tych  wypadkach,  gdy  Ajencja  przystępuje 
do  załatwiania  formalności  celnych  z  urzędu  na  pod; 
stawie  §  1  pun.  a,  b  i  c  tymczasowych  przepisów 
o  Ajencjach  Celnych  Polskich  Kolei  Państwowych 
z  dn.  2ó  stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  12  poz.  67). 

Warszawa,  dnia  11  kwietnia  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

(— ♦  Dzierzgoiuski. 

Pożyczki  państwowe. 

173, 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  prasowe  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 
Wobec  nieotrzymania  dotychczas  z  Ameryki  obligacji 

ostatecznych  Polskiej  Pożyczki  Dolarowej,  których  na- 
dejście oczekiwane  jest  jednakowoż  w  czasie  najbliż- 

szym, Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  jest  upoważ- 
niona do  wypłacania  we  wszystkich  jej  oddziałach  pro- 
centów kwietniowych  znajdującym  się  w  kraju  posiada- 

L.- 

ozom  świadectw  tymczasowych  tej  pożyczki.  Procenty 
wypłacone  bfdą  w  markach  polskich  według  kursu  dnia ich  wypłaty. 

(.Monitor  Folski  Nr.  S5  —  1921  r.). 

Przepisy  rachunkowe  i  kasowe. 

174. 
OKÓLNIK  L.  2160/GUK. 

Ministerstwa  Skarbu  (Główny  Urząd  Kaso^yy)  do 
wszystkich  Izb  Skarbowych 

w  przedmiocie  przesyłania  Urzędom  dysponującym 
zawiadomień  o  otwarciu  kredytów  przez  Kasy  Skars bowe. 

W  myśl  §  64  Iristrukcji  dla  Kas  Skarbowych  (Dz. 
IJrz.  iMin.  Skarbu  Nr.  8  z  1920  r.),  obowiązane  są 
K.asy  Skarbowe  zawiadamiać  niezwłocznie  o  otwar* 
ciu  kredytu  ten  Urząd,  do  którego  dyspozycji  kredyt 
otwarto. 

Ponieważ  pod  tym  względem  panowała  dotąd 
niejednolitość  w  postępowaniu  Kas  Skarbowych,  po* 
lec  a  Ministerstwo  Skarbu  wydać  natychmiast  zarżą* 
dzcnie  podległym  Kasom  Skarbowym,  aby  używały 
w  tym  celu  druków  według  wzoru  poniżej  zamieszs 
czonego.  Zapotrzebowanie  drukóv/  należy  zgłaszać 
w  Wydziale  Gospodarczym  Ministerstwa  Skarbu. 

Warszawa,  dnia  13  kwietnia  1921  r. 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego: 

( — )  Czaudermi. 

(Wzór  do  poz.  174). 

192. 

W. Kasa  Skarbowa  w    zawiadamia,  że  na  podstawie  rozporządzenia  
Ezby  Skarbowej  z  dn.  L.  otwarto  do  dyspozycji    następujący  kredyt: 

Budżet  192  r.  Mini- 
sterstwa 

Dział Pozycja 

KWOTA 

Mk. 

Budżet  192  r.  Mini-  j 
sterstwa..    i 

KWOTA 

Dziaf         g  Pozycja 
Mk. UWAGI 

Do  orzeniesienia: 

Ogólna  sunja  j 

z  przeniesienia: 

Ogólna  suma: 
Słownie; 

Skarbnik: 
Rachmistrz: 
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Xs  15. 

Sprawy  walutowe. 

175. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  komunikuje: 
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  nabywa  złoto 

i  srebro  na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu  po  cenach 
poniżej  podanycli,  które  obowiązuję,  aż  do  odwołania: 

za  złoto:    za  srebro: 
za  1  rubla 

„  1  markę  niemiecką 
„  1  koronę  w.  a. 
„  jednostkę  monety  państw 

należących  do  Unji  Łacińskiej 
za  1  koronę  skandyn. 
„  1  florena  holenderskiego 
„  1  florena  austr. 

szylinga 
dolara 
funta  sterlinga 
rubla  bilonem 
dukata  austr. 

mk. 

310.— 160.— 
» 143.50 

45.— 122.— 

37.— 
» 

116.— 
37.— 

161.50 

53.— 
242.— 

83.50 

>} 

98.— 
» 

46.— 602^— 213.— » 2931.50 

45!— 1378.— 

400.— 

8!85. „  1  gram  czystego  kruszcu 

(Monitor  Polski  Nr.  86  z  d.  16/IV  — 1921  r.). 

176. 

Mk.  69.973.780.715.50 

„  4.113.622.600.50 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  31 -go  marca  1921  r. 

Dnia    20-go  marca   1921  r. 
obieg  wynosił  .... 

Od  dnia   20  do  31  marca 

1921  r.  wypuszczono  .  . 

Do  dnia  31 -go  marca  1921  r.  
— — 

puszczono  w  obieg  ogółem  Mk.  74.087.403.316.— 

W  tern  na  podstawie  artykułu 
2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 

ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 
.  Nr.  31  poz.  179)  .    .   .    .Mk.  4.801.396.908.07 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 
Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

( — )  Marjan  Karpus. 

Prawo|ubezpieczeniowe. 

177. 

OKÓLNIK  Nr.  7. 

W  sprawie  ustalenia  wysokości  należnej  i  uiszczonej 

opłaty  za  nadzór  państwowj'  za  rok  1919  przez  za« 
graniczne   Towarzystwa,   działające   w   b.  zaborze 

austrjackim. 

\V  celu  ustalenia  wysokości  należnej  i  uiszczonej 
opłaty  na  koszty  nadzoru  państwowego  za  rok  1919, 

w  myśl  Rozporządzenia  Ministerstwa '  Skarbu  z  dnia 
5  lipca  1919  r.  (Monitor  Polski  Nr.  155  z  dnia  14  lip* 
ca  1919  r.  i  sprostowanie  w  M.  P.  Nr.  162  z  r.  1919), 
Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  wzys 
wa  Pizedstawicielstwa  Towarzystw  do  bezzwłocz* 
iiego  nadesłania  odnośnych  danych  podług  następu* 

jącego  wzoru: 
1.  Suma  składek  —  brutto  za  ubezpieczenia 

z  akwizycji  własnej  Towarzystwa,  zainkasowanych 
przez  Towarzystwo  w  roku  1919  na  całym  obszarze 
b.  zaboru  austriackiego  : 

2  *).  Suma  bonifikowanych  uczestnikom  Towa^ 
izystwa  w  roku  1919  na  obszarze  b.  zaboru  austrjac* 
kiego  zwrotów  lub  dywidend  

3.  Należna  opłata  (2,5%  od  ,sumy  pod  1  po 
ewentualnem  potrąceniu  sumy  pod  2)  

4.  Faktycznie  uiszczona  kwota  na  poczet  na* 
Icżnej  opłaty  

Liczba  i  data  odnośnego  pokwitowania  .... 

Nazwa  Urzędia  Podatkowego,  względnie  Kasy 
Skarbowej,  w  której  złożono  opłatę  

Dane  powyższe  obejmować  powinny  całokształt 
operacji  Towarzystwa  w  b.  zaborze  austrjackim  dla 
wszystkich  filji  Towarzystwa  łącznie. 

O  ile  przypadająca  opłata  nie  została  dotychczas 
w  całości  lub  w  części  uiszczona,  należy  podać  po« 
wody  tego,  a  resztującą  kwotę  wpłacić  niezwłocznie 
i  zawiadomić  o  tern  Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami 
Ubezpieczeń  z  podaniem  danych,  jak  pod  4. 

Dyrektor  ̂ rzędu: 

w  z.  ( — )  H,  Gruber. 

•)  Dotycz}'  tylko  Wzajemnych  Towarzystw  Ubezpieczeń. 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

19  Lutego  1921  r. 

STAN  CZYNNNY. 

Zapas  Kruszcu 

Monety  złofe  po  kursie    paryt.    (według    marki    niemieckiej)  | 
i   Złoto   w    sztabacti   i   szt.  a  Mk.  2790  za  Kg.  czystego  ] złota Kg.  czystego  J  Mk.  12.715.038,47 

Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  .  kursie  par. 
Bilon  własny  ..... 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
Weksle  Zdyskontowane      .  '  . 
Banki  „Nostro"  ....... 
Banki  Niemieckie  ....... 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności       .  .  .  .     ,  . 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻYCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Dług  Skarbu  Państwa  ...... 
Papiery  własne        .  .  .  .  .  ' MINISTERSTWO  SKARBU 

*      Za  skupiony  kruszec  po  parjf. 
Różnicę  kursową  kruszcu  .      *  . 

Inne  Aktywa  ........ 

STAN    B  1  E  R  N  y. 

Fundusz  Rezerwowy 
Obieg  Banknotów  ..... 

RACHUNKI  ŻyROWE 
o)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 

Skarb  Narodowy  .... 
Inne  Pasywa  ..... 

38.404.001.09 
912.977,32  Mk. 

33.173  439,08 
373.122.531,56 

52.032.016,88 

85.725.926,31 
991.426.328,15 

406.295.970,64 
1.659.068.818,08 

25.232.271,71 
4.023.939.613.38 

73.625.000.000,— 231.178.892,24 

Mk. 
15.341.654,— 

284.725.668,— 
  300.067.322,— 

6.315.185.992,78 

Razem  Mk.  87.715.153.152,17 

Mk.  16.383.642,70 

,  59.667.555.311,50 

Mk. 565.253.637,59 
2.610.208.547,55 
7.407.458.698,&7 
8.631.092.769,47 19.214.013.653,58 

15.358,531.06 

,  4.147.366,55 8.797.694.646,78 

Razem  Mk.  87.715.153.152,17 
Ilość  racłiunków  żyrowycli  4558. 

Obro-fy  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  '  Pozn^iniu  od  J  I  do  d.  19,11  1921  r.  włącznie  Mir.  5.960.089.222.91. 
Na  poczet  pożyczek  przejętycłi  11  listopada  1918  r.  do  dn.  19  lutego  1921  r.  wpłynęło  Mk.  109.143.188,64. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o,  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowc^ci  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

Sprawozdanie  za  rok  1919  Towarzystwa  Poźyczk.-oszczędn.  w  Rypinie 

w  ziemi  Płockiej  w  powiecie  Rypińskim. 

STAN  BIERNy 

Pozosta- wało z  pocz. 
roku 

sprawozd. 

Przvchćd wed),  księgi 
głównej  w 
ciągu  roku 

Rozchód wcdt.  księgi 

głównej  w 
ciągu  roku 

Pozostałość 
w  końcu 

roku 

sprawozd. n  a r   k    i  i fen 
1    g  i 

Kapitał  zakładowy  (u- 
działowy,    własny  i 
wypożyczony) 13531,68 771,12 12760,56 

1'śapitał  zapasowy  . 
1661,04 1661,04 

Kapitał  specjalny    .  . 
1188,— 1188,— Wkłady  48914,68 3344,94 4518,53 47741,09 

23803,20 23803,20 

Sumy  przechodnie 48!, 65 481,65 

Razem 89580,25 3344,34 5289,65 87635,54 

STAN  CZyNNY 

Lokaty  .  .  .  . Własne  papiery 
centowe  .  . 

Pożyczki  .  .  . 
Towary  .... 
Majątek  .  .  .  . 
Wydatki  różne  . 
Wydatki  i  straty 

Razem 

Gotówka 
Bilans 

,  Pozosta- 
wało z  pocz. 

roku 

sprawozd. 

Przycłiód 
wedł.  księgi 

głównej  w 
ciągu  roku 

Pozciiód 

wedł.  księgi 

głównej  w 
ciągu  roku 

Pozostałość 
w  końcu roku 

sprawozd. 
M  a 

r   k    i  i f  e   n  i 

8  i 

15465,14 15465,14 

5112,20 
61770,85 15925,69 

6480,— 

5112,20 
52325,16 

594,— 

594,— 

4314,58 5109,81 
7168,91 

6373,68 
87256,77 21035,50 13648,91 

79870,18 

2323,48 7765,36 
89580,25 87635,54 
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STANRACHUNKOW 

Banku  Narodowego  d!a  Rozwoju  Polskiego  Przemysłu,  Rzemiosł  i  Handlu,  w  Warszawie. 

na  dzień  1  marca  1921  roku.  STAN  BIP.R\'y, STAN  CZYNNy. 

.  Gotowizna  w  Kasie  
IPozosfałość  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Poiyczk. 
IPozostałość  w  Pocztowej  Kasie  Oszczędności 
'Pieniądze  zagraniczne  
Przekazy  i  weksle  zagraniczne  .       .  . 
Papiery  procentowe  własne: 

I    a)  papiery  państwowe  Mk.  9482600.80 
t    b)  papiery  hipoteczne  i  ko- 
i         munalne       ....  10836.05 

c)  akcje  .  •     „  556022.40 
*(  Weksle  zdyskontowane  
łRachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezpieczone  papiera- 
mi publicznemi     .       .      Mk.  94010.— 

b)  zabezpieczone  wekslami  , 
c)  zabezpieczone  innemi 

wartościami  .       .       „  3106111.15 
Pożyczki  terminowe: 

a)  zabezpieczone  papiera- 
mi publicznemi    .       .  Mk. 

b)  zabezpieczone  innemi 
wartościami  .       .       .        ,  35000.^ — 

Rachunki  korespondentów  (loro): 
,   a)  korespondenci   krajowi      Mk.  21898944.20 

)  korespondenci  zagra- 
niczni    ....  , 

Rachunki   nasze   u  korespondentów  (nostro): 
a)  w   bankach    krajowych      Mk.  10269464.25 
b)  w  bankach  zagraniczn.  „   

I  Nieruchomośfei 
T  Koszty  handlowe  . 
Inkaso  weksli 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Mk. 

1707143  70 
9644992  80 

2653973 

4612'50 

25 

15 

10029459 
40750000 

3200121 

35000 

21898944  20 

1026946425 
6834577!l9 
1241787125 

i 
I 

98241 54;57 
115466796  59 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  Zapasowy  Ustawowy Inne  Rezerwy Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe  .  

Redyskonto  weksli       .       .       .  . 
Rachunki  Korespondentów  (loro): 

a)  korespondenci  krajowi       Mk.  14068098.50 
b)  korespondenci  zagra- niczni   ....  » 

Mk.  50000.— 
„  28745844.25 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
a)  w  bankach   krajowych  Mk. 
b)  w  bankach  zagraniczn.  „_  

Procenty  i  Prowizje 
Różni  za  inkaso  .... 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki  .... 

(nostro): 

1563.— 

Mk.  f, 

50000000 

28795844 
13500000 

14068098 

1563 
2216801 

25 

50 

21 

6884489163 

115465796 

59 

BILANS  TOWARZYSTWA  AKCYJNEGO  CUKROWNI  „OSTROWITE', 

na  dzień  31  marca  1920  r.  za  okres  sprawozdawczy  1919 — 1920. 

STAN  CZyNNy  -  STAiM  BIERNY 
Gotowizna 
Papiery  procentowe 
Grunta,  budowle  i  inwentarz  rnartw 
Maszyny  i  aparaty 
Nowe  urządzenia 
Samochody  
Dłużnicy  ..... 
Konie  
Budowa  kolei  .... 
Koszty  II  emisji  akc.  . 
Remanenty  ..... 

Mk.  109,224.51 
1^,361.82 

768,032.61 
590,601,82 
451,517.35 
172,510.86 

,  1,873,857.90 

100,810,-- 
401,568.30 

23,406.— „  2,652,401.49 
Mk.  7,168,292.66 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Wierzyciele  . 
Kasa  przezorności 
Kaucje  hipoteczne 
Należności  skarbowe 

Dywidenda  . Rachunek  przechodni 
Akcje  II  emisji 
Zysk  brutto  . 

* 

Podział  zysku  brutto 

Na  amortyzację  majątku   Mk.  136,377.47 
,  kapitał  zapasowy   „  36,774.70 
„  fantjemę  dla  Zarządu   „  84,351.30 
a  gratyfikacje  pracowników  •       .  ,    139,650. — 
,  podatek  procentowy  od  zysku  ■  »  92,642.76 
„    dywidendę  dla  akcjonarjuszów  po  Mk.  100  od  akcji     .  „    180,000. — 

Pozostałość  na  rok  następny   „  71,154.15 
Razem      .  Mk.  740,950.38 

Mk.  972,000.— 
78,650.05 

„  1,054,448.05 
„  3,311,199.37 40,328.75 

362,631.66 2,292,60 

60,031.80 

300,000.— 
245,760.- 

740,950.38 

Mk.  7,168,292.66 
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BILANS 

Towarzystwa  Akcyjnego  Fabryki  Garbarskiej  „Temler  i  Szwed w  Warszawie. 

na  dzień  31  Grudnia  1919  roku. 

STAN  czyNNy. 

Place  i  zabudowania 
Maszyny  i  aparaty 
Inwentarz  ruchomy 
Zapasy  fabryczne 
Dłużnicy  . 
Zaliczenia  różne 
Weksle  w  portfelu 
Papiery  publiczne 
Wierzyciele 
Różni  za  nasze  depozyta 
Kasa  gotowizną 

WINIEN. 

Koszty  handlowe  i  administracyjne 
Procenty 
Zysk  netto 

Mk. 

Mk. 

488828.67 
292274.47 
46927.96 

2891341.75 
1711178.96 

34080.58 695.67 
443781.75 
93352.06 

82080.— 
45511.03 

Mk.  6130052.90 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  amortyzacyjny  . 
Kapitał  zasobowy 
Kapitał  renowacyjny 
Dostawcy  .          .  . 
Kasa  Pożyczk.  Oszczędn.  Fabryczna 
Korespondenci 
Dywidenda  niepodniesiona 
Depozyty  własne  w  różnych  instytucjach 
Fundusz  śp.  Aleks.  Temlera  na  szkołę  fabr 
Akcepty  ..... 
Zysk  z  roku  poprzedniego  .   Mk.  1011.65 
Zysk  z  roku  bieżącego  „  758034.10 

Mk. 

Mk. 

3240000.— 
356440.97 488711.49 

21600.— 

2524.87 
27733.75 

830732.77 
8267.20 

82080.— 

12916.10 

300000.— 759045.75 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Mk. 688154.26 
178344.33 
759045.75 

Mk.  1625544.34 

MA. 

Zysk  brutto       .  ♦  . 
Procenty  ..... 
Pozostałość  zysku  z  roku  poprzedniego 

Mk.  6130052.90 

Mk. 
Mk. 

1492617.85 
131914.84 

1011.65 

Mk.  1625544.34 

Na  kapitał  amortyzacyjny 
Na  kapitał  zasobowy 
Na  podatki  skarbowe  . 
Na  wynagroozenie  Członków  Zarządu 
Na  dywidendę  8%         .  .  . 
Przenosi  się  pozostałość  na  1920  r. 

Mk. 

Podział  Zysków. 

50802.15 
35361.60 

403488.— 50987.10 

216000.— 2406.90 

Zysk  do  podziału 

Mk.  759045.75 

.  Mk.  759045.75 

Mk.  759045.74 

ZABOROWSKIE  STOWARZYSZENIE  SPOŻYWCZE. 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  1920. 

Koszta  Handlowe 
Inne 
Czysta  nadwyżka 

Mk. 61369.95 

10  — 

66638.10 

Ogółem,  Mk.  128018.05 

Pozostałość  'czyst.  nadwyżki  r.  z. 
Nadwyżka  brutto  na  towarach Inne  dochody 

.  Mk.  8337.45 

.    ,  119655.61 

.    ,  25.— 
Ogółem  Mk.  128018.05 

Bil&ns  na  dz.  1  stycznia  1921  roku. 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 

Różni: 
a)  Udział  w  Związku 
b)  inne  należności  . 

Mk. 7112.97 
123564.44 

3750.— 
2450.41 

Ogółem  Mk.  136877.82 

STAN  BIERNy 

Udziały  "  . Fudusz  Zapasowy 

„  Społeczny Wkładki  oszczędnościowe 
Różni: 

a)  należności  dostewcom 

b)  pożyczki c)  kaucje 
d)  inne  zobowiązania 

Czysta  nadwyżka 

Mk. 
13493.70 
4261.92 

18280.30 
14219.45 

.50 

19000.— 

483.85 

500.— 

66638.10 

Ogółem  Mk.  136877.82 

Zarzild  Kieleckiego  Towarzystwa  Mmm  ii\mm^  nawozów 

i  iDDycii  przetworów  iMnm^  w  Kieicatii 

podaje  do  wiadomości  Pp.  Akcjonarjuszów  i  wszystkich 
osób,  z  interesami  Towarzystwa  styczność  mających,  że 
w  myśl  uchwały  Nadzwyczajnego  Ogólnego  Zgromadzenia 
Akcjonarjuszów  z  dnia  22  stycznia  1921  roku  przystąpiono 

do  likwidacji  Towarzystwa. 

Komisja  liiiwiilacyjna  Tow.  Poź.  Mnii  ,.2-ga  Kasa  Kredytowa" 
Warszawa.  Czackiego  16. 

Na  zasadzie  postanowienia  Walnego  Z  ebrania  w  dniu 
10  marca  r.  b.,  zawiadamia  niniejszym  o  likwidacji  T-wa, 
wzywając  równocześnie  wierzycieli  kasy  po  odbiór  wkładów 
oszczędnościowych  w  myśl  art.  76  Ustawy  nowej. 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  KUPIECKIEGO  ŁÓDZKIEGO  W  ŁODZI 

na  dzień  31  Stycznia  1921  r.  (tymczasowy). 

Centrala Filja  w  War.(  Razem 
M  a  r ki    i    f  e  n  i  g  i  , 

2303999.62 
1169119.53 

6753878.20 
2083573.45 

9057877.82 
3252692.98 

12017079.65 12017079.65 

8927.03 8927.03 

5208876.36 3167387.78 8376264.14 

1204615.18 

117936.— 

137177.53 
8641525.90 

1341792.71 
8759461.90 

1273988.37 1273988.37 

20244393.08 17756502.02 38000895.10 

286415.44 8310290.02 
— 

8596705.46 

— 

• 
14708.35 14708.35 

1 

7409327.09 48826883.94 56236211.03 

• 1218734.40 1218734.40 

1 liyo545y.ii4 11905459.34 

4185664.35 
207222.17 

3471128.69 

439908.— 

983559.63 

4253110.70 
647158.94 

2717727.45 

5169223.98 
207222.17 

7724239.39 
1087066.94 
2717727.45 

13209324.29 
4334307.80 2195604.31 

13209324.29 
6529912.11 

65075153,— 131690361.61 196765514.61 

Stan  Czynny. 
1.  Gotowizna  w  kasie 
2.  Pozost.  w  P.  K.  K.  P 
3.  Pieniądze  zagrani 

niczne  .... 
4.  Przekazy  i  weksl 

zagraniczne  .  . 
5.  Papiery  procento 

we  własne     .  . 
a)  Papiery  Państwo 
we  

b)  hypoteczne  i  ko 
munalne   .    .  . 

c)  akcje  .... 
6)  Papiery  proc.  fund 
rezer  

7)  Weksle  zdyskonto 
wane  

8.  Rachunki  otwart 
kred  

a)  zabezp.  pap.  publ 
b)  ,  wekslami 
c)  ,  innemi  warto 
ściami  .... 

9.  Pożyczki  termino 
we  

a)  zabezp.  pap.  publ 
10.  Rachunki  koresp 

(Loro)     .    .  . 
a)  korespondenci  kra 
jowi  

b)  korespondenci  za 
graniczni     .    .  . 

11.  Rachunki  nasz< 
u  koresp.  (Nostro) 
a)  w  bankach  krajo 
wych  

b)  w  bankach  zagra 
nicznych     .    .  . 

12.  Nieruchomości  .  • 
13.  Koszty  handl.  1920 
14.  ,        ,  1921 
15.  Inkaso  weksli   .  . 
16.  Rachunki    z  Od- 
działami   

17.  Różne  rachunki 

Sfan  Bierny. 

1.  Kapitał  Zakładowy 

2.  „  zapasowy  Usta- wowy   
3.  Wkłady     .    .  . 
a)  terminowe    .  . 
b)  Rachunki  czekowe 
4.  Redyskonto  weksl 
5.  Rachunki  koresp 
(Loro)  .... 

a)  Korespondenci  kra- 
jowi ..... 

b)  koresponden.-.i  za graniczni     .    .  . 
6.  Rachunki  nasze 
u  koresp.  (Nostro) 

a)  w  bankach  krajo- 
wych   

b)  w  bankach  zagra 
nicznych  .... 

7.  Procenty    i  pro 
wizje  1920  roku  . 

8.  Procenty    i  pro 
wizje  1921  roku  . 

9.  Różni  na  inkaso 
10.  Rachunki    z  Od 

działami  .... 
11.  Różne  Rachunki 

Centrala Filja  w  War.  Razem 
Marki    i  fenigi 

27000000.— 
3396375.34 

360900.20 
10783524.91 

5695849.27 

8703556.99 

3985341.17 

1092204.33 

4057400.79 

65075153. 

596875.07 
25744540.97 
5132351.54 

16739203.91 

11195031.71 

18059930.64 

15018385.73 

6376212.72 

1005779.43 
6756847.03 

12825185.50 
12239017.36 

131690361.61 

27000000.— 3396375.34 

957775.27 
36528065.88 
5132351.54 

22435053.18 

11195031.71 

18059930.64 

23721942.72 

10361553.89 

2098983.76 
6756847.03 

12825185.50 
16296418.15 

196765514.61 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  „Fr.  Karpiński"  w  Warszawie  za  rok  1919. 
STAN  CZYNNY. 

Kasa 
Rachunki  przekazowe 
Udziały  . 
Kaucje 
Papiery  procentowe 
Weksle  . 
Dłużnicy  . 
Apteka 
Syfony 
Przyrządy 
Ruchomości 
Samochód 
Konie  i  wozy 
Maszyny 
Sumy  Przechodnie 
Towary 
Składy  konsygnacyjne 

Mk. 36289.81 
m 63141.84 
n 

28080.— 
28700.— 

n 47611  82 
0 459.70 
n 142395.68 
w 

162000.— 0 

54758.— 
« 12906.58 
n 30709  85 

»• 

9920.36 
n 14554.68 
n 59761.07 
n 905.24 
» 134911  25 

22307.15 

Mk. 849413.03 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  amortyzacyjny  . 
Kapitał  zapasowy 
Specjalny  kapitał  rezerwowy  . 
Dostawcy  .  .  . 
Fundusz  zapomogowy  dla  pracujących  wTo 
warzystwie  .... 

Dywidenda  nieodebrana  za  lata  ubiegłe 
Zastawy  w  aptece  ... 

Zyski  i  Straty: 
Czysty  zysk 

Mk. 

324000.— 

n 103598.10 
45504.70 

n 15839.24 
n 222043,70 

1006.89 
n 5421  60 
n 1383,71 

n 130615.09 

Mk.  849413.03 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  DLA  HANDLU  i  PRZEMYSŁU  w  WARSZAWIE. 
na  31  Grudzeń  1920  r. 

STAN  CZyNNY. 
Gotowizna  w  Kasie  .... 
Pozostałość  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Po 
życzkowej  

Pozostałość  w   Pocztowej  Kasie  Oszczęd 
ności  .       .       .  _  . 

Pienia,dze  zagraniczne  .... 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne 

a)  papiery  państwowe 
b)  papiery  tiipoteczne  i  ko 

munalne  . 
c)  akcje  (wzór  B  i  C). 

Weksle  zdyskontowane 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

o)  zabezpieczone  papieram 
publicznemi 

b)  zabezpieczone  wekslam 
c)  zabezpieczone  innemi  war 

teściami  (wzór  D)  . 
Pożyczki  terminowe: 

a)  zabezpieczone  papierami 
publicznemi 

b)  zabezpieczone  innem 
wartościami  (wzór  E) 

Rachunki  korespondentów  (loro): 
a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  korespon 
dentów  (nostro) 

a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości 
Koszty  Handlowe 
Inkaso  weksli  . 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

29397344.53 

1648655.72 
6S936264. 

59171913.02 
3549100.51 

36482578.57 

3628578.09 

4642221.85 

197986820.88 
8181.89 

29358616.35 
*)981 70848.66 

Mk.
 " 

f. 

83972736 67 

87959463 
84 

63359 68 
6555954 29 
692074 

91  j 

99982264 25 
170951181 

• 92 

99203592 
10 

— 

8270799 

— 

94 

197995002 77 

— 

127529465 

— 

01 
11406918 94 
22172377 89 
25458231 97 
81185576 74 
65425638 85 

1088824639 

77  1 

STAN  BIERNy. 

ł<apitał  Zakładowy  ...... 
ł\apitał  Zapasowy  Ustawowy  .       .       .  . 
Ifine  Rezerwy  ....... Wkłady: 

a)  terminowe       .       .       .  127306413.31 
b)  rachunki  czekowe  .       .  244967134.47 

Redyskonto  weksli  
Rachunki  korespondentów  (loro) 

a)  korespondenci  krajowi   .  144776180.40 
b)  koc«Ą)ondenci  zagraniczni  32731860.23 

Rachunki  nasze  u  korespondentów  (nostro): 
a)  w    bankach    krajowych  109002656.54 
b)  w  bankach  zagranicznych  55297965.38 

Procenty  i  Prowizje  
Różni  za  inkaso                     .    •  . 
Rachunki  z  Oddziałami          .       .       .  . 
Różne  rachunki  

r^k. 

86400000 
20182299 

256649 

372273547 
66543000 

177508040 

164300621 
31321229 
36382249 
4578458 

129078542 

40 
84 

78 

37 

63 92 

59 
11 

25 

88 

1088824639 77 

*)    W  czem  w  ,Banque  de  France'  Frc.  816008.43  a  50  Mk. 
40800421.50. 

M  Wzajei.  Mli  od  giadoliida 
Rachunek  ubezpieczeń  po  li-  31  pdnia  1920 1 

BI  LOS  na  do.  31  ofudnia  1920  r. 

STAN  C2YNNY. 

1.  Kasa  . 
2.  Instytucje  kredytowe 
3.  Papiery  procentowe 
4.  Dłużnicy 

a)  członkowie  . 
b)  ajenci  . 
c)  inni 

Mk. 

Mk. 105133.76 
283627.57 
264097.09 

5.  Kaucje  ajentów  
6.  Papiery  procentowe  pracown,  T-wa 
7.  Sumy  przechodnie      .       .       .  . 
8.  Organizacja  Oddziału  Poznańskiego 
9.  Inwentarz  

50739.62 
613961.06 

2100836.13 

652858.42 

44956.— 
57223.49 
65146.80 
8282.35 

29400.-* 

1.  Szkody  gradowe  Mk. 
2.  Koszta  administracji 

a)  biurowe  Mk,  874814.21 
b)  ajenci  i  taksatorzy        „      843305.95  » 

3.  Koszta  sądowe  .... 
4.  Towarzystwa  Reasekuracyjne 
5.  Opłaty  stemplowe  .... 
6.  Podatki  
7.  Fundusz  Przezorności  pracowników 
8.  Oddział  Poznański 

a)  szkody  gradowe       .    Mk.  473873.65 
b)  rozchody  Oddziału        „  1236057.66 

9.  Oddział  krakowski 

a)  szkody  gradowe       .       Mk.  9038.— 
b)  rozchody  Oddziału  .        ,  26721.62 

10,  Pozostałość  do  podziału 

6033997.85 

Razem    Mk.  3623403.87 

STAN  BIERNY. 

1.  Kapitał  zapasowy  .... 
2.  Wierzyciele  ..... 
3.  Depozyty  
4.  Rezerwy  ...... 
5.  Procenty  od  kapitału  zapożyczonego 
6.  Zwroty  do  wypłaty  za  1912  r. 
7.  Fundusz  Przezorności  pracowników 
8.  Pozostałość  do  podziału  *' 

Mk. 1441727,89 
300838.44 

44956.— 
736818.39 
27430.11 
2995.62 

112474.35 
956163.07 

Razem  ̂ k.  3623403.87 

1.  Składka 
2.  Opłaty  polisowe  i  inne 
3.  Towarzystwa  Reasekurac; 
4.  Koszta  likwidacji 
5.  Procenty 
6.  Prowizja 
7.  Oddział  Poznański 

a)  składki 
b)  opłały  dodatkowg c)  przychody  Oddzia{^ 

8.  Oddział  Krakowski 

a)  składki 
b)  opłaty  dodatkowe 
c)  przychody  Oddziału 3598 

[ 
Razem 

m. 

yjne 

j 

Mk, 1308310.70 
144015.10 

t* 

368127.45 

1718120.16 

2343.65 
4581541.97 

42057.— 

2235.75 

34944.40 

1709931.31 

35759.62 
956163,07 

Mk.  15117094.78 

Mk. 

Mk. 10109.23 
1119.70 

62q4.77 
Razem  Mk. 

8330076.33 
541982.88 

3318698,81 
453209.75 
177085.87 
458154.19 

1820453.25 

17433,70 15117094,78 



JSfe  15. 
Ogłoszenia. 

259 

T  R  I  A'
 Polskie  Towarzystwo  Asekuracyjne  i  Reasekuracyjne  Spółka  Akcyjna. 

Sprawozdanie  z  drugiego  roku  działalności,  t.  j,  za  czas  od  1  stycznia  do  31  Grudnia  1919  roku. 

ROZCHÓD. 

{Pozostałość  z  roku  ubiegłego 
rłzkody  w  ciągu  roku  spra- 
j  wozdawczego I  wypłacone  
rezerwowane  

!  po  potrąceniu  udziału  re* 
trocesyjnego     .    .    .    .  . 

'rowizja  wypłacona  od  ubezp. 
'remje  rezerwowe  na  udział 
Towarzystwa  

loszty  ogólne  
ysk  

Marki f. Marki Marki 

f. 644 16 52 

546225 
214900 

55 
761155 55 

117317 71 643837 
541869 

84 
60 

550698:  28 
222890!  18 
70614! 14 

2094326 56 

PRZyCHOD. 

Premje  zebrane  
po  potrąceniu  premji  prze- 

kazanych Towarzystwom  . 
Prowizja  od  premji  przeka- zań  
Rezerwa  premji  z  roku  ubiegł. 
Rezerwa  szkód  z  roku  ubieg- łego 

Dochód  z  majątku  Towarzy- stwa   

Marki f. Marki 

f. 

Marki 

f. 

2038602 

23 

530264 75 1508337 

48 

'189199 

65 
189212 

38 
140249 

38 

67327 

67 2094326 

"W 

PODZIAŁ  ZySKÓW 

Na  dywidendę  7%  t.  j.  Mk.  8.75  od  akcji 
„  podatek  przemysłowy 
,  kapitał  rezerwowy  . 
„  Tantjemę  ... 

Do  przeniesienia  na  rok  1920 

Bilans  w  dniu  31  Grudnia  1919  roku. 

Marki f. 

9655 1. 
618218 

71 514540 
300000 
21003 

88 

262490 33 
743720 

40 
2. 

124167 68 3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

~2593796 

Mk. 

52.500.— 
7.400.— 
7.100.— 
3.550.— 

64.14 

Mk.  70614.14 

STAN  CZYNNY. 

Kasa  
Instytucje  kredytowe 
Papiery  procentowe 
Pożyczka  hypoteczna 
Ruchomości  .... 
Premje  rezerwowe  należne  od  T 

bezpieczeń 
,    Towarzystwa  Ubezpieczeń 
,  Różni  

Ubez 

STAN  BIERNY. 
Kapitał  akcyjny: 
M.  3.000.000,  na  poczet  którego  wniesiono 

stosownie  do  §  4  Statutu  25^  czyli  po 
M.  125  na  6000  akcji        .  750.000 

Wniesiono  drugą  wpłatę  na  kapitał  akcyjny 
31/XII  1919  r.  25^  czyli  po   M.  125  na 

6000  akcji      .  .  .  750.000 
Premje  rezerwowe  na  udział  Towarzystwa 
Rezerwa  na  nieuregulowane  szkody 
Fundusz  pomocy  i  przezorności  pracowników 
Towarzystwa  Ubezpieczeń     .       .       .  . 
Sumy  przechodnie  ...... 
Zysk.  

Marki 

1500000 

550698 
184900 

8435 
271444 

7703 
70614 

2593796  — 

28 

97 

45 

16 
14 

Bilans  za  1919 

Pierwszego  Wieluńskiego  Towarzystwa  Pi 
STAN  CZYN 

iasa  gotowizną 
la  lokacji  rublami  (asygnatami  pań- 

stwowemi  . 

Papiery  procentowe 
ożyczki 

"luchomości 
Razem 

STAN    B  I  E  R 
Odziały  .... 
'Wady  .... 
oiyczka  w  Banku  Spółdzielczym 
ożyczka  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 

Pożyczkowej  w  Warszawie 
^apitał  zapasowy 
i^apitał  rezerwowy 
undusz  na  budowę  domu 
urny  przechodnie 
,,ysk     .         .  . 

Razem" 
IF 

rok. 

oż.'0sza^ino^ciowe50. 
N  Y. 
Mk.     57577  fen.  82 

89640  ,  — 
21384  „  - 

„     639515  „  42 1360  „  80 
Mk.   809478  fen.  G4 

N  y. 
Mk.    138004  fen.  71 

„      516920  '„  53 
30000    „  — 
10000 
15055 
49235 
2978 

36610 
10673 

50 

07 73 
32 18 

Mk.    8C9478  fen.  04 

Pierwsze  Hrubieszowskie  Towarzystwo  Pożyczkowo- 

Oszczędnościowe. 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1919. 

Bilans.  Aktywa:  kasa  rb.  33956.33;  papiery  procen- 

towe rb.  5000.00;  pożyczki  rb.  369197.  ruchomości  i  nie- 
ruchomość rb.  5245.85.  Razem  rb.  419399.18.  Passywa: 

kapitały:  udziałowy  rb.  110873.02;  zapasowy  rb.  13250.77; 
rezerwowy  8837.70;  sumy  przechodnie  rb.  6701.16;  wkłady 
rb.  264420.29;  fundusz  amortyzacyjny  rb.  8123.12;  zysk  rb- 
1193.12.    Razem  rb?  413399.18. 

Rachunek  strat  i  zysków.  Dochody:  procen- 
ty 39403.23;  za  książki  i  druki  rb.  1437.24;  zwrot  kosztów 

sądowych  rb.  570. — .  Wydatki:  procenty  rb.  9481.72;  koszty 
administracji  rb.  30735.63,  zysk  rb.  1193.12.  Podział 
zysku;  do  kapitału  zapasowego  10^  rb.  119.31;  do  fundu- 

szu amortyzacyjnego  na  pokrycie  wątpliwycii  pożyczak  rb. 

873.81;  na  podatek  od  zysku  rb.  200.—. 
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M  15. 
BILANS  KOO^ERATywy  SPOŻyWCZEJ  w  KRASIŃCU 

w  dn.  31  grudnia  1920  r. 
STAN  CZYNNY 

Gotówka   Mk.  28494,27 
Towary  i  utensylja   „  61220,10 
Dłużnicy   ,     3447, — 

STAN  BIERNY 

Mk.  93161,37 

Kapitał  udziałowy 
,  amortyzacyjny 
n  rezerwowy 

Wpisowe Wierzyciele  za  towary 
Zysk  .... 

WINIEN 

10^  dywidendy  od  udziałów 
Na  plebiscyt  Górnośląski  . 
,  szkołę  w  Krasińcu 

Rezerwa  na  podatki  i  inne 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

Mk.  1862,50 

n  1000,— 
„  1000,— „     7060,65    Mk.  10923,15 

Mk.  10923,15 

Saldo  „z  rach.  koszt,  handl."  . 

Mk.  20075, 

,  5000,— 
„  3878,62 

468,60 

„  52816,— „  10923,15 
Mk.  93161,37 

MA 
.    Mk.  10923,15 

Mk.  10923,15 

Sprawozdanie  i  bilans  za  rok  operacyjny  1920,  zatwierdzone  zostało  przez  Ogólne  Zebranie  Członków' Kooperatywy 
w  dniu  30  stycznia  1921  roku.  , 

^\mm  MMzmwM^  Toworzystwo  PożyczHowo- 
Oszczednościowe. 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1920. 

Bilans.  Aktywa:  kasa  mk.  60008.74;  papiery  procen- 
towe mk.  IIOCO.OO;  pożyczki  mk..  653564.05;  ruchomości 

i  nieruchomość  mk.  74685.28.  RaZEm  mk.  795238.07. 
P  a  s  s  y  w  a:  Udziały  członkowskie  mk.  195603(15;  kapitał 
zapasowy  mk.  29200.00;  rezerwowy  mk.  19089.  43;  fundusz 
amortyzacyjny  mk.  19435.08;  sumy  przechodnie  mk.  434.51; 
wkłady  mk.  51 841 0.92;  zyski  mk.  1 7084.98.  RaZBm  mh.  799258.07. 

Racłiunek  Straf  [' zyshdlU.  Dochody:  procenty  mk. 146855.74;  za  książki  i  druki  mk.  11946.84;  pozostałość 
z  zysków  1919  r.  mk.  432.00.  RazEm  15923ł.58.  Wydatki: 
procenty  od  wkładów  mk.  22895.98;  koszty  administracji 
sprawami  Towarzystwa  mk.  119253.62;  czysty  zysk  17084.58.  , 
RazEm  mk.  159234.58. 

Podział  zysku.  Do  kapitału  zapasowego  10^'  mk.  1708.50; 
na  podatek  przemysłowy  3000.00;  na  gratyfikację  dla  urzęd- 

ników mk  6000. — ;  dp  kapit/iłu  amortyzacyjnego  na  po- 
krycie wątpliwych  pożyczek  mk.  3060.48;  na  plebiscyt  Gór- 

nego Slązka  mk.  3316. — . 

Na  skutek  podania  Warszawskiej  Kasy  Han- 
dlowo-Przemysłowej  (Ś-to  Krzyska  24)  z  dnia  24 
listopada  1921  r.  Ministerstwo  SkarJiu  zatwierdza 
nowy  tekst  §§  113  i  115  statutu  Kasy,  które  to 
paragrafy  odtąd  brzmieć  będą,  jak  następuje: 

„§  113  (111)  Sposób  zwoływania  członków  może  być 
ustanowiony  przez  samo  Zebranie  Ogólne,  ale  w  każdym 
razie  członkowie  powinni  być  zawiadamiani  za  pomocą 
ogłoszeń  w  Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu 
i  w  jednem  z  poczytniejszych  pism  miejscowych  na  ty- 

dzień naprzód  o  dniu,  godzinie,  miejscu  i  przedmiocie 
obrad  Zebrania  Ogólnego,  a  tiłkże  powinien  być  w  lokalu 
Zarządu  wywieszony  porządek  dzienny  Zebrania. 

§  115  (113)  Jeżeli  w  terminie,  wyznaczonym  na  Zebra- 
nie Ogólne  nie  zbierze  się  okn  ślona  w  §  114  liczba  człon- 

ków, to  wyznacza  się  nie  później,  niż  za  miesiąc  drugie 
Zebranie  Ogólne,  które  uważa  się  za  prawomocne  bez 
względu  na  ilość  obecnych  na  niem  osób.  Rozpatrywaniu 
i  decyzji  drugiego  Zebrania  Ogólnego  podlegają  tylko  te 
sprawy,  które  zostały  przedstawione  ^na  pierwszem  nie- 
doszłem  do  skutku  Zebraniu". 

Za  Ministra  Skarbu 
podpis  nieczytelny 

Dyrektor  Dep.  Kredytowego. 
Warszawa,  dnia  7  grudnia  1920  r. 

M  72540/20. 

ZARZĄD 

Warszawskiego  Towarzystwa  Fabryk  Wyrobów 
Metalowych  i  Emaijowanych 

„WULKAN", 
niniejszem  ma  zaszczyt  prosić  pp.  akcjonarjuszów  na  40 
Zwyczajne  Ogólne  Zebranie  odbyć  się  mające  w  dniu 
12  Maja  1921  r.  b.  o  godzinie  7-ej  wieczorem  w  biurze  Za- 

rządu Towarzystwa  „WULKAN"  ul.  Żórawia  Nr.  22  w  War- szawie. 

Sprawy   podlegające  obradom: 
1)    Zatwierdzenie  sprawozdania  i  bilansu  za  rok  ope- 

racyjny 1919/20. 
2"J    Protokół  Komisji  Rewizyjnej. 
3)  Zatwierdzenie  budżetu  i  planu  działań  na  rok  ope- 

racyjny 1920/21. 
4)  Nabycie  nieruchomości. 
5)  Sprawa  udziału  w  pokrewnych  przedsiębiorstwach. 
6)  Powiększenie  kapitału  zakładowego  w  drodze  prze- szacowania majątku. 
7)  Wybór  członków  Komisji  Rewizyjnej. 
8)  Wybór  członka  Zarządu. 
9)  Wnioski  akcjonarjuszów. 
Celem  otrzymania  biletów  wejścia  na  Ogólne  Zebranie 

pp.  akcjonarjusze  pov*inni  złożyć  na  posiadane  przez  nich 
akcje  dowody,  wydane  przez  instytucje  finansowe,  działa- 

jące na  mocy  zatwierdzonych  przez  rząd  ustaw,  w  biurzei 
Zarządu  Towarzystwa  w  Warszawie,  przy  ul.  Żórawiej 
Nr.  22,  nie  później  jak  do  dnia  5  maja  1921  r.  w  godzi- 

nach od  12-tej  do  3-ej  po  południu,  z  wyjątkiem  świąt, 
gdzie  wzamian  będą  wydawane  bilety  wejścia. 

Jeżeli  zwołane  na  dzień  12  maja  1921  r.  Zwyczajne! 
Ogólne  Zebranie  nie  dojdzie  do  skutku  z  powodu  nieprzy- 

bycia dostatecznej  liczby  akcjonarjuszów,  to  niniejszem 
wyznacza  się  powtórne  Zwyczajne  Ogólne  Zebranie  na 
dzień  27  maja  1921  r.  na  godzinę  7-mą  wieczorem,  w  tym 
samym  lokalu  Żórawia  22.  Zebranie  to  będzie  prawo-' 
mocne  bez  względu  na  liczbę  zgłoszonych  akc)i.  Obradomi 
podlegać  będą  sprawy  wyżej  podane. 

Warszawa,  dn.  15  kwietnia  1921  r. 

Komisja  Likwidatyjea  Mii\\m  Towarzystwa  Mwm 

u\mw^  nawozów  i  iDn^li  przetworów  [lieiiiianytli  w  Kieltadii 

w  myśl  §  65  Ustawy  Towarzystwa  wzywa  wierzycieli  tegoii 

Towarzystwa,  aby  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  daty  dzi-j 
siejszej  pod  skutkami  prawa  zgłosili  swoje  pretensje  dOi 

Komisji  Likwidacyjnej  w  Kielcach  ulica  Leonarda  Nr.  14.' 

 »  
Ttocj^ono  w  Drukarni  Państwowej.  Miodowo  30.  M  13462,  13.  iV.,  5000. 
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Rok  Uh 

DZIENNIK  U DOWY 

MINISTERSTWA  SKARB
U. 

^  ̂   H    isi  r     K       Redahcji,  Le«7,no  5,  tel.  red.  Ni  512-6».  tel.  admin.  512-71. 
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REŚĆ; 
Orssnizaeia  WladZ:  178.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  21  marca  192    r.  w  prze

dmiocie  •lO"'^^" 

obowiazuiacei  ustawy  z  d.  31  lipca  1919  r.  o  tymczasowej  orgeni^ac  i  władz  i  u
rzędów  skarbowych  na  zie. 

mie  pr\y&^^^^^  na  podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  rozejm.e.  podp  sane, w  Rydze  d.  12  naździernika  1920  r.  .... 

Pndafki  bEznOśrEdniB- T79  Rozpor2fądzenie  Rady   Ministrów  , z  d.  23  marca  1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  na 
?Oflatk   bezpOS  Bdn^^^^^  na  podstawie  umowy  o  ̂ J^^-^^lŻ^aZZ  ?^^^^^^^ DodDisanei  w  Rydze  d.  12  października  1920  r,  ustaw  o  państwowym  podatku  d

ochodowym  i  majątkowym, 

TpodatkJ  od  kapitałów  i  rent  i   ustawy   o  podatku   przemysłowym  w  część,  dotycząc
e,  -^^jdniczego  po- 

datku  przemysłowego  oraz  w  sprawie  uchylenia  pobieranego  w   powiatach  woł
yńskich  na  rzecz  bkarbu  po datku  od  widowisk.  .  ,  . 

PodafSk  spadkowy:  180.  Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  i  Sprawiedliwości  z  
d.  7  \wietnia  1921  r  w  przedmio- 

cie wymiaru  i  uiszczania  należytości  ryczałtowej  za  postępowanie  spadkowe  w  b.  
dzielnicy  austrjackie,. 

Opłaty  SfempIOWE:  181.  Ustawa  z  d.  18  marca  1921  r.  w  przedm'ocie  opłaty  stemplowej
  od  kart  do  gty. 

Pr7Bnisv  celnit-   18Z    Rozoorzadzenie   Ministrów   Skarbu   oraz   Przemysłu   i   Handlu  w  prze
dmiocie  ulg  celnych  • 

'^""'^  m    ff^trukcja  ustl^^^^^^^  ^  zaświadczeniami  dofyczącemi  przywozu  i  wywozu  towarów. 
PrzenlSY  rachunknUFE  I  kasowe:  18ł.  Rozporządzenie   Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  z

miany  §  40  Tymczasowych 

''"■•'rr/opisoTrspLo""  pobierania  p^rzyclodów  i .  dokonywania  wydatków  przez  władze  ̂   -^dy  państwowe  . 
185.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  zmiany  §  102  „Instrukcji  dla  

kas  skarbowych  . 

Sprawy  walutowe:  135.  Kursy  walut  za  m.  luty  1921  r.    187.  Kursy  walut  za  m.  ma
rzec  1921  r.  IBB.  Stan  emisji  bi- letów P.  K.  K.  P.  d.  10/1V  1921  r.  j    •    •  w 

'przepisy  a  instytUCjaoh  bankowych:  189.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d  2811  19
21  r.  w  przedmiocie  Statutu 

Tow.  Kredyt.  Przemysłu  Polskiego.    ISO.  Statut  Tow.  Kred.  Przemysłu  Polskieg
o. 

Ruch  służbowy:  1S1.  Ruch  służbowy  za.m.  luty  1921  r.    19Z.  Ruch  służbowy  za  m.  mar
zec  1921  r. 

Sprawy  emerytalne:  193.  Okólnik  w  przedmiocie  dadatków  drożyźnianych  dla  weteran
ów  194.  Okólnik  w  przed- 

miocie  przyznania  ponownego  dodatku  drożyinianego  cywilnym  emerytów,  funkcjon. 
 państw.,  kolejowym 

i  wdowom  i  sierotom  po  nich.  .  . 

Organizacja  władz. 

178. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  21  marca  1921  roku  • 

w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiiązuj^cej 

ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  tymczasowej  ory-anis 
zacji  władz  i  urzędów  skarbowych  na  ziemie  przyląs 
czone  do  Rzeczypospolitej  na  podstawie .  umowy 
o  preliminaryjnym  pokoju  i  rozejmie  podpisanej 

w  Rydze  dnia  12  października  1920  t. 

Na  mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r. 
ó  unormowaniu  stanu  prawno  s  politycznego  na  zle* 
miach,  przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na 
podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  tos 
zejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnfe  12  października 

1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z'l921  r.  Nr.  16  poz.  93)  Rada Ministrów  zarządza  co  następuje: 

§  1,  xMoc  obowiązującą  ustawy  z  dnia  31  lipca 

1919  r  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów
 

skarbowych  (Dz.  Pr.  z  1919  r.  Nr.  65  poz.  391)  roz
da* 

ga  się  na  ziemie,  przyłączone  do  obszaru  Rzecz
ypos* 

politej  na  podstawie  umov/y  o  prelimmaryjnym  po* 

koju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  paz
= 

dziernika  1920  r. 

§  2.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po« 
wierzą  się  Ministrowi  Skarbu. 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie
 

z  dniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Rybarski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  35,  z  dn.  23/1 V  1921  r.,  poz.  205). 
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Podatki  bezpośrednie. 

179. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  23  marca  1921  r. 

w  przedmiocie  rozciągnięcia  na  ziemie,  przyłączone  do 
obszaru  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  preli- 
minaryjnyni  pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia 
12  października  1920  r.,  ustaw  o  państwowym  podatku 
dochodowym  i  majątkowym,  o  podatku  od  kapitałów 

i  rent  i  ustawy  o  podatku  przemysłowym  w  czfści,  doty- 
czącej, zasadniczego  podatku  przemysłoweg(^  oraz 

w  sprawie  uchylenia  pobieranego  w  powiatach  wołyń- 
skich na  rzecz  Skarbu  podatku  od  widowisk. 

Na  zasadzie  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  roku 

'Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  16  z  1921  r.,  poz.  93)  o  unormowaniu 
stanu  prawno-politycznego  na  ziemiach,  przyłączonych 
do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  6  pre- 
liminaiyjnym  pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze 
dnia  12  października  1920  r.,  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Na  ziemie,  wskazane  w  art.  1  ustawy  z  dnia 

I  lutego  1921  r.  o  unonnowaniu  stanu  prawno- politycz- 
nego na  ziemiach,  przyłączanych  do  obszaru  Rzeczypo- 

spolitej na  podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju 
i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  października 
1920  r.  (Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  16  z  1921  r.,  poz.  93),  rozcią- 

ga się:  1)  moc  obowiązującą  ustawy  z. dnia  16  lipca  1920 
roku  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku 
majątkowym  (Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  82  z  1920  r.,  poz.  550), 
przyczem  postanowienia  tej  ustawy  o  podatku  od  tantjem 
obowiązują  na  wskazanym  obszarze  od  1  stycznia  1920 
roku  odnośnie  do  osób  fizycznych  i  spadków  wakują- 

cych, postanowienia  zaś  dotyczące  podatku  majątkowego 
obowiązują  od  1  stycznia  1921  r.;  2)  zaczynając  od 
1  kwietnia  1921  r.,  moc  obowiązującą  ustawy  z  dnia 
16  lipca  1920  r.  o  podatku  od  kapitałów  i  rent  (Dz.  U. 
Rz.  P.  Nr.  76  z  1920  r.,  poz.  517);  3)  zaczynając  od 

1  stycznia  1921  r.,  moc  obowiązującą  art.  2,  4  —  10 
i  38  —  41  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  w  przedmiocie 
ujednostajnienia  na  obszarze  b.  zaboini  rosyjskiego 
ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemysłowym  (Dz.  U. 
Rz.  P.  Nr.  66  z  1920  r.,  poz.  437),  przyczem  dla  celÓAv 
poboini  zasadniczego  podatku  przemysłowego  ustanawia 
się  następujący  podział  miejscowości  na  klasy: 

a)  miejscowości  klasy  II  miasta:  Grodno,  Lida, 
Brześć,  Pińsk,  Łuck  i  Równe; 

b)  miejscowości  klasy  III  miasta:  Wilejka,  Dzisna, 
>X^ołkowysk,  Prużana,  Kobryń,  Słonim,  Łuniniec,  Nie- 

śwież, Nowogródek,  Włodzimierz  .Wołyński,  Kowel, 
Dubno,  Krzemieniec,  Ostróg  i  Sarny; 

c)  miejscowości  klasy  IV:  wszystkie  inne  miejscem 
wości. 

§  2.  Podatek  przemysłowy  i  procentowy  za  r.  1920 
w  powiatacli  wołyńskich  winien  być  pobrany  na  zasa- 

dzie rozporządzeń  Komisarza  Generalnego  Ziem' Wschod- 
nich z  dnia  24  i  29  październikai  1919  r.  (Dz.  Urzęd. 

Zarz.  Cyw.  Ziem  Wsch.  Nr.  Nr.  26  i  32  z  r.  1919, 

poz. -274  i  343). 
§  3.  Podatek  skarbowy  od  widowisk,  pobierany  w 

powiatacli  wołyńskich  na  zasadzie  rozporządzenia  Ko- 
misarza Naczelnego  Ziem  Wołynia  i  Frontu  Podolskiego 

z  dnia  10  czei-wca  1920  r.'  (Dzicn.  Urzęd.  Zarz.  Cyw. 

Ziem  Woł  i  Fr.  Podoi.  Nr.  14  z  r.  1920,  poz.  185),  prze 
kazuje  się  na  rzecz  odnośnych  miast. 

§  4.  Z  dniem  ogłoszenia  niniejszego  rozporządze- 
nia tracą  moc: 

a)  rozporządzenie  Komisarza  Generalnego  Ziem 
Wschodnich  z  dnia  8  czerwca  1920  r.  o  państwowym 
podatku  docliodowym  (Dzień.  Urzed.  Zarz.  Cyw.  Ziein 

Wschodnich  Nr.  53  z  r.  1920,  poz.' 1496); 
b)  rozporządzenie  Komisai-za  Naczelnego  Ziem  Wa 

łynia  i  Frontu  Podolskiego  z  dnia  8  czerwca  1920  r.,  do- 
tyczące podatku  dochodowego  (Dzień.  Urzęd.  Zarz.  Cyw. 

Ziem  Wołynia  i  Fr.  Podolsk.  Nr.  14  z  r.  1920,  poz.  183); 
c)  art.  11  rozporządzenia  Komisarza  Naczelnego 

Ziem  Wołynia  i  Frontu  Podolskiego  z  <lnia  10  czerwca 
1920  r.  w  przedmiocie  podatku  komunalno-skarbowego 
od  widowisk  (Dzień.  Urzęd.  Zarz.  Cyw.  Ziem  WoI. 
i  Frontu  Podolskiego  Nr.  14  z  1920  r.,  poz.  185). 

§  5.  Z  dniem  1  kwietnia  1921  r.  traci  moc  rozporzą- 

dzenie "Komisarza  Generalnego  Ziem  Wschodnich  z  dim 
23  grudnia  1919  r.,  dotyczące  podatku  od  dochodów 

z  kapitałów  pieniężnych,.!  od  rachunków  on'call'owych 
(Dz.  Urzęd.  Cyw.  Z.  Wsch.  Nr.  2  z  1920  r.,  doz.  15). 

§  6.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  poru- 
v;za  się  Ministrowi  Skarbu. 

§  7.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  35  ż  dwa  23  kwietnia  1921  r., 

poz.  206). 

Podatek  spadkowy. 

•  * 

180. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministrów  Skarbu  i  Sprawiedliowści 

z  dnia  7  kwietnia  1921  roku 

w  przedmiocie  'wymiaru  i  uiszczania  należności  ry; 
czałtowej  za  postępowanie  spadkowe  w  b.  dzielnicy 

austriackiej. 

Na  podstawie  par.  4  cesarskiego  austrjackiego 
patentu  z  dnia  9  lutego  1850  r,  Austr.  Dz.  Pr.  P.  Nr.  50 
oraz  par.  7  i  53  ces.  austr.  rozporządzenia  z  dnia  15 
września  1915  r.  austr.  Dz.  Pr.  P.  Nr.  279,  zarządza 
sią  co  następuje: 

§  1.  Należytość  ryczałtową  za  postępowanie 
spadkowe  (poz.  25  taryfy .  dołączonej  do  ces.  austr. 
rozporządzenia  z  dn.  15  września  1915  r.  austr.  Dz. 
Pr.  P.  Nr.  279)  jak  również  należytość  od  rozporzą^ 
(lżenia  ostatniej  woli  (poz.  taryfy  101  I.  A.  I.  ustawy 
z  dnia  13  grudnia  1862  r.  austr.  Dz.  Pr.  P.  Nr.  89) 
uiszcza  się  w  wypadkach,  kiedy  strony  są  zwolnione 

od  przedkładania  wykazu  spadku  (art.  29  rozporzą- 
dzenia Ministra  Skarbu  z  dnia  17  września  1920  r. 

Dz.  Ust.  Nr.  95  z  r.  1920  poz.  628)  w  znaczkach  stenu 

płowych. 



16. 

Pozycje  181- 

§  2.  W  tych  wypadkach  nie  mają  zastosowania 
ir.  1  ust.  1  licżba  4  oxa.z  par.  58  ust.  3  austr.  rozpo; 
ądzcnia  ministerjalnego  z  dnia  21  grudnia  1^1?  r. 
istr.  Dz.  Pr.  P.  Nr.  380,  a  natomiast  będzie  stoso; 
any  odpowiednio  przepis  par.  13  tegoż  austr.  roz* 
irządzenia  ministerjalnego. 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
dniu  piętnastym  po  dniu  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybarski. 

Minister  Sprawiedliwości: 

w  z.  ( — )  Dr.  Jan  Morawski. 
Yi.  Ustaw  Nr.  35,  z  dm  23/IV  1921  r.,  poz.  212). 

Opłaty  stemplowe. 

181. 

USTAWA 

z  dnia  18  marca  1921  r. 

V  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od  kart  do  gry. 

Art.  1.  Część  pierwsza  art.  1  ustawy  z  dnia  6 
ca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  101,  poz.  b66),  otrzymuje 
;mienie  następujące: 

„Karty  do- gry  podlegają  opłacie  stemplowej 
wysokości  60  mk.  od  tałji". 
Art.  2.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  siód= 

go  dnia  po  ogłoszeniu.  Będzie  stosowana  v  c 
jystkich  wypadkach,  w  których  zaopatrzenie  kart 
gry  w  stempel  urzędowy  (art.  3  powołanej  ustawy 
nia  6  lipca  1920  r.)  nastąpi  po  wejściu  w  życie  ni* 
jszej  ustaw^'. 
Art.  3.  Wykonanie  ustawy  niniejszej  porucza Ministrowi  Skarbu. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(-)  Witos. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Rybiirski. 
:.  Ustaw  Nr.  35  z  dn.  23/IV  1921  r.,  poz.  204). 

Przepisy  celne. 

182. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  30  maica  1921  r. 

w  przedmiocie  ulg  celnych. 

Na  mocy  uchwały  Sejmu  Ustawodawczego  z  dnia 
erpnia  1919  r.  i  uchwały  Rady  Ministrów  z- dnia 
naja  1919  roku  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.   Następujące  towaiy  uwalnia  się  od  cła: 
1)  ryż,  poz.  2  p.  1  i  2  i  uwaga, 
2)  mąka  (oprócz  ziemniaczanej),  kasza  i  słód,  poz.  3 

p.  1,  2,  3,  4  i  uwaga, 
3)  ziemniaki  suszone,  płatki,  krajanka  mielona  i  nie- miełona,  poz.  8, 

4)  mleko  zgęszczone,  mączka  mleczna  z  cukrem  lub 
bez,  poz.  24  p.  4, 

5)  mięso  gotowane,  suszone,  wędzone  i  mai'ynowa- 
ne,  poz.  34  p.  2; 

6)  wędliny  i  szynki,  poz.  34  p.  3, 
7)  masło  krowie  i  owcze,  poz.  36, 

8)  karpie  i  inne  ryby  świeże,  oprócz  oddzielnie  wy- 
mienionych; żywe  i  śnięte,  poz.  37  p.  1-b  i  c, 

9)  ryby  solone,  wędzone  i  suszone,  oprócz  oddziel- 
nie wymienionych,  poz.  37  p.  3, 
10)  śledzie  wędzone,  poz.  37  p.  4b, 
11)  artykuły  spożywcze,  oddzielnie  niewymienionc, 

poz.  39  p.  1, 

12)  kości,  poddane  działaniu  kwasu  siarkowego; 
użyźniające  komposty  i  pudrety,  poz.  41  p.  3, 

13)  kości  palone,  popiół  i  węgiel  z  kości,  poz.  41 

p.  4, 
14)  superfosfaty  mineralne,  poz.  41  p.  5, 
15)  sadło  odsączone,  przetopione  i  przerobione, 

poz.  51  p.  2b, 

16)  margaryna  i  sztuczne  masła  jadalne,  poz.  51  p.  5. 
17)  odpadki  skór  twardych  do  wyrobu  pasów  sta^ 

wowych,  za  każdorazowern  zaświadczeniem  Minister- 
stwa Przemyślu  i  Handlu,  poz.  55  p.  3, 

18)  grafit  mielony,  poz.  71  p.  2, 
,19)  antymon  metaliczny,  poz.  92  p.  2, 
20)  azotan  amonu,  poz.  98  p.  2, 
21)  siarczan  amonu,  pQz.  98  p.  3, 
22)  sól  glauberska,  poz.  105  p.  6, 

23)  kwas  siarkowy  niedymiący,  wszelkiej  koncentra- 

cji, poz.  108  p.  1-a, 
24)  kwas  azotowy,  nitroza,  poz.  108  p.  3-a, 

25)  kwas  solny,  poz.  108  p.  3-b,  ' 
26)  ekstralcty  garbnikowe,  suche,  dastowate  i  płyn- 
ne, poz.  124  p.  2  a,  b  i  c, 
27)  ziemie  farbiarskie:  kassełska  i  weroneńska,  poz. 125  p.  1, 

28)  surowiec  żelaza  (surówka)  w  gęsiach,  oprócz 
oddzielnie  wymienionego,  poz.  139,  p.  1, 

29)  żelazo  i  stal  drobnowymiarowe  okrągłe,  o  śred- 
nicy 6'-^  do  1214  mm.  włącznie,  poz.  140  p.  3, 
30)  pochodzące  z  terenów  plebiscytowych  Górnego 

Śląską  żelazo  i  stal;  sztabowe,  szynowe,  taśmowe,  pro- 
filowe (kształtowniJti);  drobnowymiarowe  o  szerokości 

lub  średnicy  powyżej  6K  mm.;  blacha  i  płyty,  szyny, 
również  z  otworami  i  wycinkami;  żelazo  i  stal  w  lupach, 
blokach,  dulach  pudlingcwych;  miłbais,  poz.  140  p.  1. 
2,  3  i  4, 

31)  miedź  w  gąskach,  poz.  143  p.  1,  uwaga, 
32)  ołów  w  gąskach- i  ziomkach,  poz.  146  p.  1, 
33)  rury  proste  żelazne  i  stalowe  bez  szwu,  nielą- 

czane,  o  średnicy  zewnętrznej  powyżej  115  mm.,  przy 
długości  8  metrów  i  więcej,  zaopatrzone  z  jednego  koń- 

ca w  gwint  wewnętrzny  i  z  drugiego  w  zewnętrzny,  na- 
cięte na  długości  nie  niniejszej  niż  pół  zewnętrznej 

średnicy  rury,  poz.  152  p.  2, 

34)  drut  żelazny  i  stalowy,  o  szerokości  łub  średni- 
cy od  6>4  mm.  do  0,5  mm.  włącznie,  poz.  155  p.  1-a,  bic, 
35)  maszyny  i  narzędzia  rolnicze,  oraz  icii  części, 

przywożone  razem  z  niemi,  a  mianowicie: 
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prasy  do  słomy  i  siana ;  siewniki  łańcuchowe  do  na- 
wozów sztucznych,  szufle  konne  do  kopania  rowów, 

śrutowniki  kombinowane  z  gniotownikami,  żmijki  do 
czyszczenia  zboża  i  nasion,  poz.  167  C  p.  2, 

bukowniki  przewoźne  do  koniczyn  i  traw;  maszyny 

żniwne,  kosiarki,  żniwiarki,  wielki,  aparaty  do  kosia- 
rek; siewniki  rzędowe  talerzowe  do  zboża  i  nasion,  do 

zaprzęgu  konnego;  siewniki  rzędowe  kombinowane  do 
równoczesnego  wysiewu  ̂ boża  i  nawozów  sztucznych ; 
ynaszyny  do  czyszczenia  nasion  buraczanych  i  koniczyny 
na  sitach  lub  płótnie;  grabie  konne  kombinowane  z  prze- 
trz^saczem;  suszarnie  do  zboża,  poz.  167  C  p.  3, 

pługi  motorowe;  wypielacze  ręczne  do  warzyw; 
tryjery  o  bębnach  z  blachy  frezowanej  do  czyszczenia  na- 

sion; opryskiwacze  do  dezynfekcji  drzew  i  budynków; 

'wirówki  do  mleka,  masielnice,  wygniatarki,  pasteryjato- 
ry  i  t.  p.  maszyny  mleczarskie;  inkubatory  i  aparaty  do 
hodowli  ptactwa,  poz.  .167  C  p.  4, 

części  maszyn,  powyżej  Avymienionych,  sprowadzo- 
ne oddzielnie,  za  każdorazowem  zaświadczeniem  Mini- 

sterstwa Przemysłu  i  Handlu,  że  dane  części  nie  są  wy- 
rabiane w  kraju,  poz.  167  C  p.  6, 

36)  wozy  kolejowe  (wagony)  dla  kolei  normalnych 
i  wąskotorowych:  pomostowe,  platformy  i  węglarki, 
poz.  174  p.  1-a, 

37)  cysterny  kolejowe,  poz.  174'  p.  1-b, 38)  statki  żelazne,  parowe  i  nieparcwe,  rzeczne  (do 
600  tonn  pojemności),  poz.  175  p.  2, 

39)  statki  drewniane,  poz.  175  p.  3, 
40)  błonnik  roślinny  (celuloza)  suchy  i  wiJgotny, 

poz.  176  p.  4-a  i  b, 
41)  papier   drukarski,   niesałynowany  i  nieklejony, 

z  zawartością  nie  mniej,  niż  60%  masy  drzewnej,  wagi 

nie  mniej,  niż  48  gr.  w  metrze  kw.:  rotacyjny  w  rolach- 
o  średnicy  nie  mniej,  niż  70  cm.  i  w  arlaiszach,  poz.  177 
p.  2-b  I  i  II,' 

42)  papier  drukarski  i  zeszytowy,  oprócz  oddzielnie 
wymienionego,  biały,  bez  ozdób  i  znaków  wodnych;  pa- 

pier linjowany,  z  jednostajną  linjaturą  niebieską  lub  sza- 
rą; bibuły  atramentowe,  białe  i  kolorowane;  wszystkie 

tylko  z  zawartością  masy  drzewnej,  poz.  177  p.  2  c.  I, 
43)  szpagat  z  konopi  Manilla  do  wiazałek,  poz.  190 

P  1,  - 44)  sieci  rybackie  wszelkie,  nawet  bawełniane,  poz. 
190 -p.  2, 

45)  kożuchy  zwykle,  niepokryłe  tkaniną,  poz.  209, 
uwaga  1. 

§  2.  Następujące  towary  opłacają  cło  normalne 
z  dopłatą  walutową  (agio)  400%  (czyli  mnożnik  5): 

1)  Warzywa  i  okopowe  świeże,  oddzielnie  nie  wy- 
mienione, oraz  solone,  moczone  i  kwaszone,  w  opatko- 

waniu  niehermetycznem,  poz.  5  p.  1 — b  i  p.  2, 
2)  warzywa  i  okopowe  suszone,  oprócz  oddzielnie 

wymienionych,  poz.  5  p.  3, 

3)  korzenie  cykorji  suszone,  niepalone  i  nieprzyrzą- 
dzcwie,  za  każdorazowem  zaświadczeniem  Ministerstwa 
Przemysłu  i  Handlu,  poz.  5  p.  4, 

4)  oleina,  poz.  51  p.  3,  • 
5)  skóra  na  zgrzebła  (gremple),  na  rzemyczki  i  na 

cholewy  do  maszyn  włókienniczych,  za  każdorazowem 
zaświadczeniem  Ministeistwa  Przemysłu  i  Handlu, 
poz.  55, 

6)  obuwie  wszelkie,  z  wyjątkiem  oddzielnie  wy- 
mienionego, którego  para  waży  1000  gr.  i  więcej,  poz. 

57  p.  1— a  i  b, 
7)  bicze  tkackie,  poz.  57  p.  4-^, 
8)  uprząż  zwykła  robocza,  poz., 57  p.  5-*, 

9)  azbest  w  arkuszach,  przędza  i  wyroby  wszelk 
poz.  69,  p.  3  i  4, 

10)  wyroby  prasowane  z  węgla  dla  elektrotechni 
o  wadze  sztuki  powyżej  3  kg.,  poz.  71  p.  5  b, 

11)  cegły  i  płyty  z  gliny  szamotowej,  poz.  72  p.  3 
12)  cegły  i  płyty  z  kwarcu  i  dynasu,  poz.  72  p.  3 
13)  cegły  i  płyty  z  magnezytu,  poz.  72  p.  3-c, 
14)  retorty  dla  zakładów  gazowych,  poz.  72  p.  3 
15)  cement  szamotowy,  zaprawa  szamotowa,  pc 

72  p.  3-f, 

16)  wyroby  porcelanowe  niemontowane  dla  cele 
ełekti-otechnicznych,  poz.  76  p.  4-a  i  b, 

17)  balony,  rurki  i  bagietki  szklane  do  wyrobu  la: 
pek  elektiycznych,  poz.  77  p.  2, 

18)  pasy  napędne  kauczukowe  wszelkie;  Wf 
kauczukowe  z  tkaniną  lub  bez,  ze  spiralą  wewnątrz  1 

.  bez,  lecz  bez  oplecenia  metalowego;  gumelastyka  ■ 
Mszczełniania;  artykuły  techniczne  z  gumelastyki  b 
tkanin,  jak  bufory  kauczukowe  do  pras  i  kuchni  po 
wych,  kule  do  wentyli  i  t.  p.,  poz.  88  p.  1, 

19)  siarczek  sodu,  wodorosiarczek  sodu,  poz.  1 
p.  7-b  i  c, 

20)  >azotany  toru,  ceru,  berylu,  aluminjum  i  magi 
zu,  za  każdorazowem  zaświadczeniem  Ministerstw 
Przemysłu  i  Handlu,  poz.  112  p.  9, 

21)  nitro  i  amido  pochodne  szeregu  aromatyczneg 
naftole;  sulfopochodne,  poz.  112  p.  6,  7  i  9, 

22)  wodórosiar czele  wapnia,  poz.  112  p.  9, 
23)  etei-  siarczany,  poz.  115, 
24)  żelazo  i  stal:  w  lupach,  blokach,  dulach  pudl 

gowycli;  milbars;  sztabowe,  szynowe,  taśmowe,  prc 
lowe  (kształtowniki);  drobnowymiarowe  o  szeroka 
powyżej  óy*  mm,  z  wyjątkiem  olorągłego  o  średnicy 
6K  mm.  do  12>ź  mm.  włącznie;  blacha  i  płyty,  szy 
(również  z  otworami  i  wykrojami),  poz.  140,  p.  1, 

3  i  4, 

25)  wióry,  opiłki  i  złomki  ze  stopów  metalowyt 
oprócz  oddzielnie  wymienionych,,  poz.  143  p.  2-a. 

26)  rury  miedziane  i  ze  stopów  miedzi,  wylączi 

bez  s?wu,  gołe,  niepolerowane,  poz.  149  p.  I-a,  I  i  II, 
27)  oprav/ki  (czopy,  ̂ kle)  mosiężne  z  łebkiem  p 

celanowym,  szklanym  lub  witiytowym,  poz.  149  p.  2 
28)  walce  z  żelaza  lanego  nieobrobione,  utward 

ne,  poz.  150  p.  2-a, 
29)  rury  żelazne  i  stalowe  jproste,  poz.  152  p.  2, 

30)  żerdzie  (sztangi)  wiertnicze  żelazne  i  staloi- 
obrobione,  grubości  22—30  mm.  włącznie,  długości  j 
wyżej  8  metrów,  poz.  153  p.  1-b,  J 

31)  łańcuchy  na  "potrzeby  wiertnictwa,  poz.  1 
p.  5-a, 

32)  łańcuchy  stawowe  (Galla),  poz.  153  p.  5-b, 
33)  beczki  z  blachy  stalowej,  wewnątrz  emaljowai 

poz.  154  p.  1-b  II, 
34)  drut  żelazny  i  stalowy  do  szycia,  na  szpulkai 

poz.  155  p.  1-g, 
35)  dłut  miedziany,  poz.  155  p.  2-a,  b,  c,  d,  e,  i  f 

36)  pasy  napędne  druciane,  poz.  156  p.  1-e, 
37)  kable  miedziane  gołe,  poz.  156  p.  2-a,  j 
38)  tkaniny  druciane  z  miedzi,  bronzu  fosforowe 

i  innych  stopów  miedzi  (sita),  poz.  156  p.  2-b,  I  i  II, 
39)  przewodniki  elektryczne  izolowane,  nie  pokr, 

ołoM'iem,  i  kable  elektryczne  obłożone  ołowiem,  poz.  1' p.  2-c  i  p.  3, 

40)  łopaty  i  rydle,  poz.  lóO  p.  2, 
41)  narzędzia  oddzielnie  niewyniienione  z  żeli 

i  stali  zwycz.ajnej  (świdiy  ciesielskie  i  t.  p.),  poz.  ' 
p.  2, 
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•  42)  narzędzia  stalowe  hartowane  do  obrabiania,  a 
anowicie:  świdry  spiralne,  piJki  okrągłe,  noże  do  no- 

sztance,  steniple,  kroidła;  numerki  i  alfabety,  poz. 
l  p.  3-a  b  i  c, 

43)  przybory  zecerskie  i  drukarskie,  poz.  162  p.  1, 
3,  4  i  5, 

44)  maszyny  i  aparaty  do  celów  wiertniczych,  na 
cy  oryginalnych  faktur  i  rysunków,  oraz  zaświadcze- 
Ministerstwa  Przemyślu  i  Handlu,  że  dane  maszyny 

para  ty  nie  są  wyrabiane  w  kraju,  poz.  167-A,  p.  1  i  2, 

45)  paro  i  elektrowozy;  wagony  parowe,  spalinowe 

elektryczne;  traktory;  mechanizmy  dźwigów  (wind) 
odnośników  (bez  elektromotorów),  poz.  167  A  p.  1-b, 

46)  maszyny  parowe  żeglugowe;  silniki  spalinowe: 
flugowe,  samochodowe  i  lotnicze  (niezależnie  od  mo- 
,  za  każdorazowem  zaświadczeniem  Ministerstwa 
!;emyslu  i  Handlu;  silniki  spalinowe  systemu  Diesla, 

|ce  i  stojące,  niezależnie  od  mocy;  maszyny  do  \i'y- 
)u  lodu,  poz.  167  A  p.  1-c, 

47)  lokomobiłe  parowe  (rolnicze),    poz.    167  A 

'  48)  turbiny  parowej  poz.  167  A  p.  1-e, 
^  49)  obrabiarki  do  metalu,  poz.  167  A  p.  1-g, 
,  50)  maszyny  włókiennicze,  na  mocy  oryginalnycli 
tur  i  rysunków,   oraz   zaświadczenia  Ministerstwa 

Iremyslu  i  Handlu,  że  dane  maszyny  nie  są  wyrabiane 
L  kraju,  poz.  167  A  p.  1-h, 

T  51)  części  n^szyn,  podlegających  opłacie  da  za  zni- 

jhem  agio  (400%),  sprowadzone  oddzielnie  lub  razem 
inaszynami,  poz.  167  A  p.  4-a, 

'  52)  maszyny  elektryczne:  prądnice,  silnice  i'  prze- 
ornice  wszelkie,  transformatory,  wentylatory  elektrycz- 
;  części  maszyn,  powyżej  wymienionych,  poz.  16?  13 

j  53)  akumulatory,  poz.  167  B  p.  2, 

'.  54)  maszyny  i  narzędzia  rolnicze,  oraz  części  ich, lywożone  razem  z  maszynami,  a  mianowicie: 
siewniki  rzutowe  do  zbóż  i  nasion,  łańcuchowe 

'lielańcuchowe;  zęby  sprężynowe  do  kultywatorów; 
itowniki  o  tarczach  metalowych,  zwykłe;  płuczki  do 
Dpowych;  gniotowniki  do  zboża;  młynki  do  nawo- 

je sztucznych;  sieczkarnie  nożowe  o  szerokości  gardła 
hwyżej  300  mm;  znaczniki  Jordana;  elewatory  do  tor- 
1  karcz owniki  Unowe  i  maneżowe,  poz.  167  C  p.  2, 

pługi  parowe;  młocarnie  z  urządzeniem  do  czyszcze- 
j  i  ziarna;  siewniki  rzędowe,  radełkowe,  do  zboża  i  na- 
|.«n;  aparaty  do  ostrzenia  noży  do  maszyn  żniwnych; 
Lynki  do  kości,  poz.  167  C  p.  3, 

siewniczki  ręczne  do  warzyw;  noże  do  sieczkarni, 
;z.  167  C  p.  4,  zęby  sprężynowe  do  bron  i  grabi,  poz. 
r  C  p.  6. 

'  Części  maszyn  powyżej  wymienionych,  sprowadzo- 
oddzielnie,  za  każdorazowem  zaświadczeniem  Mini- 
Tstwa  Przemysłu  i  Handlu,  że  dane  części  nie  są  wy- 
jiane  w  kraju,  poz.  167  C  p.  6, 

'  ,  55)  wodo-,  paro-  i  gazo-mierze,  poz.  169  p.  1-a, 
'.■  56)  liczniki  energji  elektrycznej,  poz.  169  p.  3-c, 57)  samochody  ciężarowe  i  wozy   przyczepne  do, 
ih,  waz  części  zapasowe,  przywożone  razem  z  niemi, 
iZ.  173  p.  8  i  p.  2, 

58)  liny,  linki  i  sznurki  bawełniane  do  maszyn  przę- 
jalniczych  i  tkackich,  poz.  183  p.  2-a, 

59)  przędza  z  włókien  ramji,  nitkowana  i  nienitko- 
wana,  za  każdorazowem  zaświadczeniem  Ministerstwa 
Przemysłu  i  Handlu,  poz.  184  i  uwaga, 

60)  pasy  napędne  konopne  i  bawełniane  (balata), 
także  z  dodatkiem  przędzy  papierowej,  poz.  194, 

61)  płótno  żaglowe  do  wyrobu  pasów  transmisyj- nych, poz.  194,  1^ 

62)  filce  do  użytku  fabrycznego,  poz.  202  p.  1, 

§  3.  Z  ważnych  powodów  gospodarki  państwo- 
wej Ministerstwo  Skarbu  w  porozumieniu  z  Minister- 

stwem. Przemysłu  i  Handlu  może  uwalniać  od  cła  lub 
zniżać  dopłatę  walutową  (agio)  na  poszczególne  partje 
innych  towarów. 

§  4.  Ministerstwo  Skarbu  w  porozumieniu  z  Mi- 
nisterstwem Przemysłu  i  Handlu  może  uwalniać  od  cła 

lub  zniżać  dopłatę  walutową  (agio)  od  towarów,  nie- 
przewidzianych w  niniejszem  rozporządzeniu,  o  ile  po- 

chodzą one  z  okręgów  plebiscytowych  Górnego  śląska. 

Ulgi  tej  udziela  się  na  czas  aż  do  zdecydowania 
przynależności  państwowej  Górnego  śląska. 

§  5.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie 
z  diniem  16-go  kwietnia  1921  r.  i  będzie  obowiązywać  do 
dria  15  lipca  1921  r.  włącznie. 

Ten  sam  termin  ważności  ustanawia  się  i  dla  po- 
zwoleń, udzielonych  na  zasadzie  §  3  i  4  rozporządzenia 

z  dnia  26-go  listopada  1920  r.  w  przedmiocie  ulg  cel- 
nych, oraz  udzielonych  lub  przedłużonych  w  myśl  po- 

stanowień rozporządzenia  z  dnia  28  stycznia  1921  r.  w 
przedmiocie  przedłużenia  terminu  wa^n^H^n  ulg  celnych, 
jako  też  i  dla  pozwoleń,  które  zostaną  udzielone  na  sku- 

tek podań  o  przyznanie  ulg  celnych  z  rozporządzenia 
z  dnia  26  listopada  1920  r.,  złożonych  przed  wejściem 
w  życie  niniejszego  rozporządzenia. 

§  6.  Do  towarów,  wymienionych  w  art.  1  i  2  roz- 
porządzenia z  dnia  26  listopada  1920  r.  w  przedmiocie 

ulg  celnych,  stosuje  się  wolność  celną,  względnie  dopła- 
tę walutową  (agio)  w,  wysokości  200%  w  ciągu  miesią- 
ca od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporządzenia; 

o  ile  towary  te: 

a)  zostały  nadane  do  przewozu  koleją  lub  statkiem 
najpóźniej  w  dniu  poprzedzającym  dzień  wejścia  niniej- 

szego rozporządzenia  w  życie, 

b)  zalegały  w  dniu  wejścia  niniejszego  rozporzą- 
dzenia w  życie,  w  celnych  składach  urzędowycli,  kolejo- 

wych oraz  pozaurzędowych  publicznych  lub  „  pry- watnych. 

§  7.  Z  dniem  16  kwietnia  1921  r.  traci  moc  obowią- 
zującą rozporządzenie  z  dnia  26  listopada  1920  r.  w 

przedmiocie  ulg  celnych,  oraz  rozporządzenie  z  dnia  28 
stycznia  1921  r.  w  przedmiocie  przedłużenia  terminu 
ważności  ulg  celnych. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Ry barski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

(— )  S.  Przanowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  33  z  d.  1 3/1 V— 1921  r.  poz.  200). 
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ustalająca    sposób    manipulacji  z  :^aświadczeniami, 

dotyczące^i  przywozu  i  wywozu  towarów. 

Na  podstawie  §  26  rozporządzenia  ministerialnej 

go  z  dnia  30  października  1920  r.  w  przedmiocie  or^ 

ganizacji  i  przepisów  postępowania  Urzędów  oraz 

izb  przywozu  i  wywozu,  (Dziennik  Ustaw  Nr.  107 

poz.  703  —  1920  r.)  zarza.^za  się  co  następuje: 

I. Na  udzielone,  pozwolenie  przywozu,  przewozu 

lub  wywozu  wydawane  będą  zaświadczenia  na  prawo 

„przywozu",  „przewozu"  lub  ,, wywozu". 
II. 

•  Zaświadczenia  są  wygotowywane  w  3  egzempla^ 

rzach.  „Unikat"  Otrzymuje  strona  w  celu  dołączenia 

go  do  dokumentu  przewozowego;  „duplikat"  otrzy* 
mu  je  ten  graniczny  Urząd  celny,  przez  który  towar 

ma  nadejść  do  kraju;  trzeci  egzemplarz  zostaje 

w  Okręgowym  Urzędzie  Przywozu  i  Wywozu. 

III. 

W  razie  Udejścia  towaru  ma  graniczny  Urząd 

celny  sprawdzić  znajdujące  się  przy  kolejowych  do# 

kumentach  przewozowych  unikaty  zaświadczeń  z  dus 

plikatami,  nadesłanymi  wprost  do  urzędu  celnego. 

Jeżeli  ustalono  zgodność  dokumentów,  może  nastą* 

pić  dalsza  odprawa  celna. 

Gdyby  w  granicznym  urzędzie  celnym  nie  było 

w  chwili  nadejścia  towaru  duplikatu  zaświadczenia. 

Urząd  celny  doniesie  o  tem  bezzwłocznie  telegraficz* 

nie  temu  Urzędowi  Przywozu  i  Wywozu,  który  dał 

pozwolenie  przywozu  lub  wywozu.  W  telegramie  ma 

Urząd  celny  wymienić,  na  podstawie  unikatu  znaj* 

dującego  się  przy  przesyłce  towarowej.  Nr.  pozwolę* 

nia,  nazwę  firmy,  tudzież  nazwę'  i  wagę  towaru. 
Telegram  wysyła  się  na  koszt  strony;  przy  prze* 

syłkach  kolejowych  wnioski  na  telegram  wraz  z  po? 
trzebną  kwotą  składa  urzędowi  celnemu  kolejowa 

ajencja  celna. 

Otrzymana  telegraficzna  odpowiedź  przychylna 
służy  za  duplikat  zaświadczenia. 

IV. 

Jeżeli  towar  przeznaczony  jest  do  oclenia  w  !n* 

nym  Urzędzie  celnym,  wtedy- graniczny  Urząd  celny 
przesyła  duplikat  zaświadczenia  lub  telegraficzne  po* 

Zwolenie  przy  liście  przekazowej  do  tego  Urzęau 

celnego,  który  ma  przeprowadzić  ostateczną  odpraw 

wę.  Unikat  zostaje  przy  kolejowym  liście  przewo* 
zowym. 

V. 

W  razie  ostatecznej  odprawy  towaru,  Urząli 

celny  odnotuje  wyraźnie  i  czytelnie  na  odwrotnej 
stronic  duplikatu  zaświadczenia:  dzień  odprawy,  p(» 

zycję  rejestru  celnego,  nazwę  towaru,  wagę  surową 

i  czystą,  (także  słowami)  ewentualnie'  ilość  s/tuK 
i  przyłoży  pieczęć  Urzędu  celnego. 

Jeżeli  Urząd  odprawę  uskutecznił  na  podstawie 

otrzymanej  depeszy  odnotuje  tę  odprawę  na  unikiu 

cie  i  postąpi  z  -nim  nadal  jak  z  duplikatem. 

1 
VI. 

Unikat  zaświadczenia  względnie  telegraficzne  po* 

/wolenie  dołączy  Urząd  bezwarunkowo  do  oanoSne» 
go  unikatu  deklaracji  celnej. 

Jeżeli  w  unikacie  zaświadczenia  wymieniony 

jest  inny  Urząd  celny,  który  duplikat  otrzymaj 

Urząd  odprawiający  zażąda  już  po  odprawie  towaru 
nadesłania  tego  duplikatu.  Otrzymany  duplikat  ma 

być  dołączony  do.  telegraficznego  pozwolenia,  o  ile 
unikatu  niema  już  w  Urzędzie. 

Tylko  w  tym  wypadku,  gdy  w  unikacie  zaświad* 
czenia  powiedziane  jest,  że  odprawa  celna  może  byc 
uskuteczniona  na  podstawie  załączonych  wzorów, 

nic  może  Urząd  celny  oclić  towaru  na  podstawie 
ot.rzymanej  depeszy. 

W  deklaracji  cdnej  winien  być  uwidoczniony 
numer  zaświadczenia  i  miejsce  jego  wystawienia. 

VII. 

Duplikaty  zaświadczeń  na  towary  przewożone 
przez  polski  obszar  celny  (tranzyt)  będą  wysyłane 

do  tego  granicznego  Urzędu  celnego,  przez  który  to« 
war  ma  być  przewieziony  do  Polski.  Urząd  wejściosi 

wy  potwierdzi  na  duplikacie  nadesłaną  ilość  towaru 

i  prześle  duplikat  przy  liście  przekazowej  do  wyj* 
ściowego  Urzędu  celnego.  Ten  ostatni  sprawdzi,  czyi 

ilość  wywożona  zgadza  się  z  ilością  wprowadzoną, 

potwierdzi  zgodność  i  dokonany  wywóz  na  duplika*' 
cie  i  odeśle  go  do  Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wy<; 

wozu  w  Warszawie.  Unikat  ma  pozostać  przy  re«i 
j  estrze  celny/n. 

VIII. 

Wszystkie  wykęrzystane  zaświadczenia  (dupli*; 
katy)  mają  być  raz  na  tydzień  (w  każdą  sobotę),  zaS 
niewykorzystane  w  terminie  oznaczonym  w  duplika* 

cie  —  przesyłane  do  Głównego  Urzędu  Przywozu 

i  Wywozu  w  Warszawie.  Na  zaświadczeniach  nłewy* 

korzystanych  winien  Urząd  umieścić  widoczną  uwa#i 

gę;  „niewykoirzystane";  przesyłanie  duplikatów  bezi 
żadnej  uwagi  jest  wzbronione. 
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IX. 

Wspomniana  w  §  8  punkcie  4  i  §  23  ustępie  2  „do* 

zwolona  przewyżka  wagi"  będzie  uwidoczniana  już 
w  samym  zaświadczeniu. 

X. 

Przedmioty,  które  podróżni  wiozą  ze  sobą 

w  drobnych  ilościach,  a  jasnem  jest  dostatecznie,  że 

przedmioty  te  nie  są  przeznaczone  na  handel,  mogą 

być  przez  graniczny  Urząd  celny  odprawione  bez  żą* 

dania  osobnego  zaświadczenia  na  prawo  przywozu 

i  wywozu. 

XI. 

Dla  towarów  znajdujących  się  na  listach  towa> 
rów  zwolnionych  od  pozwoleń  na  przywóz  względnie 

na  wywóz,  nie  wymaga  się  żadnych  zaświadczeń  od* 

nośnych  Urzędów  Przywozu  i  Wywozu.  Towary  te* 

go  rodzaju  winny  być  przepuszczane  przez  Urzędy 
celne  bez  żadnych  zastrzeżeń. 

Obecnie  obowiązują  listy  towarów  zwolnionych 

od  pozwoleń,  ogłoszone  w  Dzienniku  Ustaw  Nr.  87 

poz.  575  z  r.  1920  co  do  przywozu  i  w  Dzienniku 
Ustaw  Nr.  58  poz.  367  z  r.  1920  co  do  wywozu. 

XII. 

Na  zaświadczeniach  na  prawo  przywozu  ma  być 

umieszczona  jedna  z  poniższych  klauzul  walutowych; 

1)  „Pozwolenie  niniejsze  nie  uprawnia  do  naby* 

cia  waluty"; 

2)  „Pozwolenie  niniejsze  uprawnia  do  nabycia 

i  przekazania  zagranicę  waluty  obcej  w  kwocie  .... 
lub  wpłacenia  na  rachunek  zagraniczny  sumy  

.  .   mk.  pol."; 

3)  „Pozwolenie  niniejsze  uprawnia  do  nabycia 

waluty  zagranicznej  w  kwocie  ". 

Adnotacje  powyższe  obowiązują  na  wszystkich 

bez  wyjątku  zezwoleniach,  wydanych  przez  Urząd 
Przywozu  i  Wywozu  po  dniu  16.111.1921  r. 

XIII. 

Jeżeli  właściciel  pozwolenia  na  przywóz  towaru 

[upoważnia  inną  osobę  do  oclenia  lub  odebrania  to« 
jwaru,  ma  udzielić  jej  upoważnienia  tego  na  piśmie. 

Podpis  musi  być  urzędownie  uwierzytelniony. 

Upoważnienie  zanotuje  Urząd  celny  na  unikacie 

i  dołączy  do  duplikatu  zaświadczenia. 
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XIV. 

Kierownicy  Urzędów  celnych  są  osobiście  od* 
powiedzialni  za  stosowanie  się  Urzędu  do  Ustawy, 
rozporządzenia  i  instrukcji  o  przywozie  i  wywozie 
towarów. 

Przepisy  rachunkowe  i  hasowe. 

184. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

^'  przedmiocie  zmiany  „Tymczasowych  przepisów 
o  sposobie  pobierania  przychodów  i  dokonywania  wy- 

datków przez  władze  i  urzędy  państwowe"  (Dziennik 

Urzędowy  Ministerstwa  Skarbu  Nr.  5  z  1920  r.;  Moai- 

tor  Polski  Nr.Nr.  59—^  z  1920  r.). 

§  40  otrzymuje  brzmienie  następujące: 
•  '      §  40. 

„Jeżeli  dla  jednej  osoby  przypadają  opierające 

się  na  jednym  usprawiedliwiającym  dowodzie  roz^ 
chodowym  wypłaty  z  różnych  paragr^afów  lub  róż? 
nych  pozycji  budżetu,  to  władza  asygnująca  sporzą= 

dza  jedną  asygnację,  wyszczególniając  na  odwrotnej 

stronie  asygnacji  kwoty,  podlegające  zarachowaniu 

na  poszczególne  paragrafy  lub  pozycje.  We  wszyst^ 
kich  pozostałych  wypadkach  sporządza  się  dla  każ* 

dego  paragrafu  i  pozycji  oddzielne  tóygnacje.  Wysta* 
wienie  jednej  asygnacji  na  wypłatę  bądź  z  tego  sa* 

mego  paragrafu  i  pozycji,  bądź  też  z  kilku  paragra* 
fów,  ale  z  różnych  okresów  budżetowych,  jest  niedo* 

puszczalne". Wąrszawa,  d.  17  marca  1921  r. 

w  z.  Ministra  Skarbu: 

( — )  We.infełd. 

185. 

ROZPORZĄDZENIE 

w  przedrniocie  zmiany  „Instrukcji   dla   Kas  skarbo* 

wych"  (Dziennik    Urzędowy   Ministerstwa  Skarh,u 
Nr.  8  z  r.  1920). 

§  102  otrzymuje  brzmienie  następujące: 

§  102. „Jeżeli  dla  jednej  osoby  przypadają  opierające 

się  ńa  jednym  usprawiedliwiającym    dowodzie  roz* 
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Na  16. 

chodowym  wypłaty  z  różnych  paragrafów  lub  róż* 

nych  pozycji  budżetu,  to  władza  asygnująca  sporzą* 
dza  edną  asygnację,  wyszczególniając  na  odwrotnej 

stronie  asygnacji  kwoty,  podlegające  zarachowaniu 

na  poszczególne  paragrafy  lub  pozycje.  We  wszyst* 

kich  pozostałych  wypadkach  sporządza  się  dla  każ= 
dego  paragrafu  i  pozycji  oddzielne  asygnację.  Wy* 
stawienie  jednej  asygnacji    na  wypłatę  bądź  z  tego 

samego  paragrafu  i  pozycji,  bądź  też  z  kilku  para* 
grafów,  ale  z  różnych  okresów  budżeaowych,  jest 
niedopuszczalne. 

Warszawa,  d.  17  marca  1921  r. 

w  z.  Ministra  Skarbu: 

(— )  Weinfeld. 

Sprawy  walutowe. 
« 

186. 

Kursy  walut  zagranicznych. 

Za     m.     luty  —  192  1  r. 

21 

22 

23 24 

25 

26 
W  a  1  u  t  y       \  Dni 

poniedziałek wtorek środa czwartek 

piątek 

sobota 

Dolary  Stanów  Zjedn  835—810 
830-805  ^ 

r  — 
830—805 835-830 — 

60-58 60—58 
.61—59 

61.50 ... 

,     szwajcarskie  .  . 

Marki  niemieckie 14—13.50 
13.50-14 

14—13.50 14-13.50 

Funty  szferlingi 3250 

- 

Kursy  walut  zagranicznych. 

187. 

Z  a m.  ma 

rzec  — 
19  21  r. 

W

 

 

a

 

 

1
 
 

iTTy^^-^     

D

 

 

n

 

 

i 

1 2 3 4 5 7 

wtorek środa 
czwartek 

piątek 

sobota 
poniedziałek 

Dolary  Stanów  Zjedn  905-870 910-880 905-880 890—860 882—860 885—860 

Franki  franc.  
67-«!65 65.60—53.60] 

3550—3400 

Marki  niemieckie  14.90—14.30 15.20—14.80 15—14.50 14.60-14.103 
14.50—14 14.50—14 
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N9  16. 

Woluty D  n  i 

Dolary  Stanów  Zjcdn. 
Franki  fr«n«u«kie 
Funty  szterlingi 
iMarki  niemieckie 

wtorek  - 

9 

środa 

10 

czwartek 

11 

piątek 
880—855    i    895—870    '  895—870  875—850 

1 65.50— 63.50  i        —        I        —  |  — 

I  3545—3440  ■  — 
I  14  59-14.-  14.25—13.75 

14—13.75 13.90—13.40 

12 

14 

sobota 

882.50— 8«0 63 
3475 

14.30—13.90 

poniedziałek 

885—870 
63 

3550—3450 14.10 

Waluty D  n  i 

16 

wtorek 

16 

środa 

17 

czwartek 

18 

19 

piątek  sobota 
21 

poniedziałek 

Dolary  St.  Zfedn. 
Franki  francuskie 
Funty  szterlingi 
Marki  niemieckie 

885—870 

64.50—63 

14.35-14 

880—865 

1425—13.75 

857—832 1'4— 13.50 815—790 

13.20—12.70 

785—760 

56.75—55 
12.60—12.25 

700—670 

22 23 

24 

29 30 31 

Walut 

^   D  n  i 
wtorek środa czwartek wtorek środa ,  czwartek 

700—650 785—720 56—55.75 

13—12.50 

•20-795 

3350—3250 

835—805 

13.40 

825—800 

188. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ   KASY  POŻYCZKOWEJ 

Dnia  10-go  kwietnia  1921  r. 

Dnia    31 -go   marca   1921  r. 
obieg  wynosił  Mk.  74.087.403.316.— 

Od  dnia  31 /III  do  10/1V  b.  r. 
wypuszczono     ....    .   „  3.857.469.342.50 

Do  dnia  10-go  kwietnia  pusz- 
czono w  pbieg  ogółem  .    .  Mk.  77.944.872.658.50 

W  tern  na  podstawie  artykułu 
2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 

ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 
Nr.  31  poz.  179)   .    .    .    .  Mk.  4.874.076.855.82 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 

Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

( — )  Mcrrjan  Korpus. 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

189. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dni.i  28  lutego  1921  r. 

w  przedmiocie  Statutu  Towarzystwa  Kredytowego 
Przemysłu  Polskiego. 

Na  zasadzie  art.  1,  9  i  11  ustawy  ż  dnia  25  Iisto= 
pada  1920  r.  w  przedmiocie  przyznania  obligacjom 
Towarzystwa  Kredytowego  Przemysłu  Polskiego 
gwarancji  skarbowej  oraz  uproszczonego  ściągania 
należności  rzeczonego  Towarzystwa  (Dz.  Ust.  Nr.  112, 
poz.  737),  po  zasiągnięciu  opinji  Prokuratorji  Gcne* 
ralnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wydaję  dołączony 
co  niniejszego  Statut  Towarzystwa  Kredytowego 
Przemysłu  Polskiego. 

Minister  Skarbi: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  34  z  d.  19/1 V— 1921  r.  poz.  203). 
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190. 

STATUT 

Towarzystwa  Kredytowego  Przemysłu  Polskiego. 

ROZDZIAŁ  I. 
« 

Zasady  Ogólne 

Art.  1.  Tov7arzvstwo  Kredytowe  Przemysłu  Pole 
skicęo  zafożone  zostaje  przez  właścicieli  przedsięc 
hiorstw  rrzemyslowych.  znaidujących  się  w  grant* 
cach  Rzcczyposnolitei  Polskiei  i  posiadających  nie« 
ruchomości  z  urządzoną  hipoteką,  celem  udzielania 
pożyczek  w  listach  zastawnych,  zabezpieczonych  hic 

potecznie  na  tychże  nieruchomościach  tudzież  mas 
szynach  i  urządzeniach. 

Art.  2.  Zaciacaiacy  pożyczkę  od  Towarzystwa 
zostaie  je«o  członkiem  i  staie  się  odpowiedzialnym 
za  regularną  wypłatę  rat  terminow^xh,  od  niej  przy* 
padających,  zarówno  z  nieruchomości,  maszyn  i  urza? 
dzeń,  nod  bezpieczeństwo  pożyczki  poddanych,  jak 
i  osobiście  z  całego  majątku  do  wysokości  zaclągnię* 
tej  pożyczki. 

Art.  3.  ToY/arzystwo  zostanie  zawiązane,  skore 
przynajmniej  trzydziestu  właścicieli  przedsiębiorstw, 
wskazanych  w  art.  1  i  posiadających  bud\Tiki,  mas 
szyny  i  urządzenia,  ubezpieczone  od  ognia  na  sumę 
nie  mnieiszą,  niż  sto  milionów  marek  polskich.  wnie« 
sie  podanij}  na  ręce  założycieli  o  przyjęcie  ich  do 
Towarzystwa. 

Następnie  dozwala  się  w  każdym  czasie  przystę* 
pować  do  Towarzystwa. 

Art.  4.  Po  przystąpieniu  do  Towarzystwa,  wska* 
zanej  w  art.  3  liczby  właścicieli  przedsiębiorstw,  ubez* 
pieczonych  od  ognia  na  sumę,  w  t>Tnże  art.  ozn&f 
czoną,  założyciele  zwołują  Walne  Zgromadzenie, 
które  uznaje  Towarzystwo  za  zawiązane  i  wybiera 
władze  Towarzystwa.  Założyciele  przedstawiają  te* 
mu  zgromadzeniu  rachunek  wydatków,  poniesionych 
na  początkowe  urządzenie  Towarzystwa. 

Minister  Skarbu  otrzymuje  od  założycieli  proto* 
kuł  Walnego  Zgromadzenia  i  ogłasza  w  Monitorze 
Polskim  o  fiacie  zawiązania  Towarzystwa,  która  bę^ 
dzie  datą  Walnego  Zgromadzenia. 

Art.  5.  Towarzystv/o  jest  osobą  prawiią  z  siedzi* 
bą  w  Warszawie.  Działalność  Towarzystwa  rozcląs 
ga  się  na  całe  Państwo. 

Art.  6.  Istnienie  Towarzystwa  nie  jest  ograni? 
czone  żadnym  terminem.  W  każdym  czasie  Walne 
Zgromadzenie,  z  zastosowaniem  art.  58  niniejszego 
Statutu,  może  zadecydować  o  zantzestanhi  wydav/as 
nia  nowych  pożyczek  i  rozwiązaniu  Towarzystwa  po 
umorzeniu  ostatnio  udzielonej  pożyczki. 

ROZDZIAŁ  II. 

Pożyczki.  » 

Art.  7.  Towarzystwo  udziela  pożyczek  jedynie 
właścicielom  przedsiębiorstw  przemysłowych,  które 
są  lyb  mają  być  uruchomione,  i  zabezpiecza  je  na 
nieruchomościach,  które  mają  urządzoną  hipotekę, 
tudzież  na  znajdujących  się  w  nich  maszynach  i  urzą^ 
dzeniach  przemysłowych,  t.  j.  fabrycznych  iuh  gór^ 
rączych. 

i^^rt.  S.    W  ciągu  pierwszych  pięciu  lat  swego 

istnienia  Towarzystwo  może  udzielać  stosownie  do 
życzenia  członków  pożyczek  zarówno  w  walucie  za^ 

gran'cznej,  a  mianowicie:  funtach  szterlingach,  dola? 
rach  i  frankach  franc.  —  jak  i  w  walucie  polskiej. 
Po  upływie  pięciu  lat  istnienia  Towarzystwo  może 
udzielać  pożyczek  tylko  w  walucie  polskiej. 

Aut.  9.  Pożyczka  winna  być  zabezpieczona  hi; 
potecznie:  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  — 
w  pierwszem  miejscu  działu  IV  wykazu  hipoteczne^ 
go  i  z  pierwszeństwem  przed  wpisami,  zamieszczone* 
mi  V/  dziale  111  tegoż  wykazu,  jeżeliby  ten  ostatni 
warunek  był  zastrzeżony  w  decyzji,  przyznającej  po^ 

życzkę;  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  — 
w  pierwszem  miejscu  karty  ciężarów  odnośnego  ciaTa 
hipotecznego,  przyczem  na  karcie  stanu  posiadania 
realności,  w  zastaw  oddanej,  winno  być  uwidocz= 
nione,  że  realność  stanowi  budynek  fabryczny;  na 
obszarze  b.  zaboru  pruskiego  —  w  pierwszem  miej« 
scu  działu  III  księgi  gruntowej  z  pierwszeństwem 
crzed  wpisami,  zamieszczonemi  w  dziale  II  tejże 
księgi,  jeżeliby  ten  ostatni  warunek  był  zastrzeżony 
w  decyzji,  przyznającej  pożyczkę. 

Art.  10.  Pożyczki  udzielane  będą  jedynie  w  li^ 
Stach  zastawnych  Towarzystwa  według  nominalnej 
ich  wartości  w  ścisłem  zastosowaniu  się  do  niniejsze^ 
go  Statutu.  « 

Za  zasadę  do  ustanowienia  wysokości  pożyczk' 
rłużyć  będzis  oszacowanie  nieruchomości,  maszyn 
i  urządzeń  przemysłowych,  pod  bezpieczeństwo  po= 
życzki  poddanych,  sporządzone  według  przepisów, 
zamieszczonych  w  art.  94  i  95  niniejszego  Statutu. 

Oszacowanie  to  w  ciągu  pierwszych  pięciu  lat 
istnienia  Towarzystv/a  będzie  dokonywane  w  zlocie 
według  cen,  jakie  za  te  lub  takież  rzeczy  istniały 
w  pierwszej  połowie  1914  roku,  po  upływie  pięciu 

lat  —  według  cen,  istniejących  w  chwili  szacowania. 
Art.  11.  Wysokość  pożyczki  nie  może  przcnpslć 

sumy,  na  jaką  przedmioty  poddawane  pod  bezple^ 
czeństwo,  ubezpieczone  są  od  ognia  i  nie  może  prze: 
nosić:  w  ciągu  pierwszych  pięciu  lat  istnienia  Towas 
rzystwa  40%  szacunku  gruntów  i  budynków  i  50% 
szacunku  maszyn  i  urządzeń  przemysłov/ych,  pc 

upływie  pięciu  lat  —  połowy  szacunku  gruntów  i  hu-- 
dynków.i  czwartej  części  szacunku  maszyn  i  urzą^ 
dzeń. 

Art.  12.  Towarzystwo  może  udzielić  pożyczkę 
niższą  od  normy,  wskazanej  w  art.  poprzedzającym 
a  nawet,  w  razie  braku  trwałego  bezpieczeństwa, 
w  zupełności  pożyczki  odmówić. 

Jeżeliby  się  okazało,  że  opłaty  czasowe  lub  wie: 
czyste,  zapisane:  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego— 
w  dziale  III  wykazu  hipotecznego,  na  obszarze  b.  zar 
boru  austrjackiego  —  na  karcie  ciężarów,  na  obszar 
rze  b.  zaboru  pruskiego  —  w  dziale  II  księgi  grun: 
towej,  mogą  mieć  wpływ  na*  zmniejszenie  bezpic» 
czeństwa  zaciągniętej  pożyczki,  w  takim  razie  ska: 
r.itaazowana  na  3%  wartość  wszystkich  tych  opłat 
potrącona  będzie  z  ogólnej  sumy  pożyczki,  udziehi 
się  mającej. 

Art.  13.  Towarzystwo  pobiera  od  dłużników  ty-- 
ivhm  procentu  i  płaci  od  wydanych  przez  siebie 
iiótóy/  zastawnych  po  siedem  od  sta  rocznie. 

Wskazana  stopa  procentowa  w  stosunku  do  no> 
".ych  pożyczek  i  nowych  listów  może  być  zmienia: 
na  stosownie  do  okoliczności,  konwersja  jednak  daw» 
nych  może  nastąpić  nie  wcześniej,  jak  po  upływie 
lat  10  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego  Statutu, 
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na  skutek  uchwały  Walnego  Zgiomadzenia,  zatwier* 
*  dzonej  przez  Ministra  Skarbu. 

Art.  14.    Zaciągający  pożyczkę  od  Towarz^^stwa 
wpłaca  jednorazowo  w  walucie  krajowej  na  koszty 

[  organizacyjne  nie  wyżej  niż  V4  procentu  od  sumy 
pożyczki. 

Art.  15.    Pożyczki  będą  udzielane  przez  Towa: 

I  rzystwo  w  listach  zastawnych  7%  na  lat  25,  na  lat  20 i  na  lat  15. 

Art.  16.  Frócz  procentu  7  od  sta  od  wypożyczos 
nej  sumy,  dłużnicy  wnoszą  w  ciągu  pierwszych  piQ* 
ciu  lat  po  zaciągnięciu  pożyczki  coroczaic  po  0,7% 

na  utworzeni*.'  kapitału  zapasjwcgo. 
!'o  upływie  pif;ciu  lat  oJ  zaciągnięcia^  wpl-ity 

:  tia  kapitał  /zapasowy  ustają,  n.-itomiast  roz^ticzyna 
się  aniortvzacja  pożyczki,  u  mianowicie,  prócz  7  od 

'{Sta  tytułcai  piocentu,  dłużnik  wnosi  jeszcze  corocz» 
li  nie  procent  na  imortyzację  w  takiej  wysokości.  a/e> 
by  pożyczka  została  w  terminie,    pozostającym  do 
jej  umorzenia,  zamortyzowana. 

.'vrt.   17.     Niezależnie  od   opłat,  przepisanych  , 
w  art.  li;,  14  i  16,  dłużnicy  wnoszą  corocznie  w  wa» 

Jiihicie  krajowej  na  koazty  aamuiistracji  kworę,  którą 
jlna  wniosek  Zarządu,  określi  Rada  Nadzorcza  Towa= 
'  rzystwa  i  zatwierdzi  Minister  Skarbu. 

Art.  Ib.  Należne  Towarzystwu  corocznie  sumy 
,« wnoszone  będą  w  dwóch  półrocznych  terminach 

k')l  marca  i  30  września,  w  równych  ratach,  z  gory, 
gotowizną  lub  ubiegłemi  kuponami  i  wylosowaneniT 
listami  zasrawneini,  przyczem  opłaty,  przewidziane 
w  art.  13  1  16,  winny  być  wnoszone  w  tej  walucie, 
w  jakiej  pożyczka  została  udzielona. 

Art.  18.    Należne  Towarzystwu  corocznie  sumy 
warzystwa  składa  Zarządowi  podanie  o  udzielenie 
jej,  przyczem  obowiązany  jest  przedstawić,   a)  wy; 

spis  wykazu  hipotecznego  nieruchomości,  poddawanie 
ifpod  bezpieczeństwo  pożyczki,  b)  plan  nieruchomo^ 
1,  ści  z  oznaczeniem  istniejących  w  niej  zabudowań, 
>c)  spis  znajdujących  się  w  nieruchomości  maszyn 
jj  wraz  z  urządzeniami,  d)  plan  rozmieszczenia  maszyn 
U  instalacji,   e)  polisy  na  ubezpieczenie  budynków, 
if  maszyn  i  urządzeń  od  ognia,  f)  odpisy  ich  oszaco*  • 
-wania,  sporządzonego  przy  ubezpieczeniu  od  ognia, 
ci  g)  wszelkie  dokumenty  i  dowody,  jakie  będą  za* 
żądane  w  celu  ustalenia  trwałego  bezpieczeństwa  po^ 

bżyczki. 
[,       Art.  20.    Wraz  z  podaniem,  wzmianko wanem 
JW  art.  poprzedzającym,  żądający  pożyczki  obowlą? 
zany  jest  wnieść  do  Kasy  Towarzystwa  gotowizną 
w  walucie  krajowej  kaucję  w  wysokości  nie  wyższej 
niż      procentu  od  sumy  żądanej  pożyczki. 

,       Kaucja  ta  jest  przeznaczona  na  pokrycie  kosz* 
1  tów,  związanych  z  wydaniem  żądanej  pożyczki.  Kosz? 
,  ty  te  ponosi  petent  bez  względu  na  to,  czy  pożyczka 
udzielona  zostanie,  czy  też  nie. 

'.'      Art.  21.    Po  rozpoznaniu  wiadomości  i  dowo? 
i  dów,  przedstawionych  przy  podaniu  o  udzielenie  po? 
J  życzki,    nastąpi    oszacowanie    budynków,  maszyn 
ii  firządzeń  przemysłowych,  poddanych  pod  bezpie? 
[iczeństwo  pożyczki,  według  przepisów,  zamieszczo* 
^nych  w  art.  10,  94  i  95  niniejszego  Statutu. 

Art.  22.  Na  zasadzie  wszystkich  wspomnianych 
danych  Zarząd  Towarzystwa  określi  wysokość  pó? 

j^życzki  lub  odmówi  jej  udzielenia. 
Art.  23.    Otrzymujący  pożyczkę  od  Towarzy? 

Stwa  zeznaje:   na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  — 
akt  pożyczki  przed  jednym  z  notarjuszów,  urzędują* 

jicych  przy  właściwej  kancelarji  hipotecznej;  na  ob* 

szarże  b.  zaboru  austrjackiego  —  zapis  długu  w  ror* 

mie  aktu  notarjalnego  z  klauzulą  z  §  3  ustawy  no* 

tarjalncj  z  21  lipca  1871  r.  Nr.  75  Dz.  p.  p.  tak  co  do 

płatności  kapitału,  jak  i  procentów,  kar  i  kaucji  oraz 

wszelkich  należytości  ubocznych;  na  obszarze  b.  za* 

boru  pruskiego  —  zapis  długu  przed  notarjuszem 

z  rygorem  o  poddaniu  się  natychmiastowemu  wyko* 
naniu  przymusowemu  w  myśl  §  794  Nr.  $  niemiec* 
kiej  procedury  cywilnej. 

Art.  24.  Do  aktu,  v/skazanego  w  artykule  po* 

^rzedzającym,  dołączonym  będzie  inwentarz  maszyn, 
narzędzi  i  urządzeń  przemysłowych,  pod  bezpieczen* 
stwo  pożyczki  oddanych  łącznie  z  nieruchomością. 

Art.  25.  Celem  zabezpieczenia  procentów,  nie 

mających  jednakowego  pierwszeństwa  hipotecznego 

z  kapitałem,  kar,  prowizji  za  zwłokę,  kosztów  egze* 
kucyjnych,  tudzież  należności,  przypadających  To* 

warzystwu  za  zapłacone  przez  nie  premje  asekura* 
cyjne  i  podatki  od  kuponów  od  listów  zastawnych, 
równocześnie  z  zapisem  sumy  pożyczkowej,  zain* 
tabulowana  zostanie  bezpośrednio  po  nim  na  rzecz 
Towarzystwa  kaucja  w  wysokości,  jaką  Zarząd  To* 
warzystwa  określi,  lecz  nie  wyższej  niż  10%  od  su* 
iuv  pożyczki. 

Ąrt'.  26. ,  dla  b.  zaboru  rosyjskiego: 

Jeżeli  akt  pożyczki  będzie  przez  Wydział  Hipo* 
teczny  zawierdzony,  jako  odpowiadający  wymagaa 
niom  art.  20  ustawy  hipotecznej  z  r.  1818,  pożyczka 
wniesiona  zostanie  na  pierwsze  miejsce  działu  IV 
wykazu  hipotecznego. 

.  dla  b.  za?)oru  austrjackiego: 

Na  podstawie  zapisu  długu  wyjednane  zastanie 
od  właściwego  Sądu  Hipotecznego  tabularne  zabez* 
T>ieczenie  udzielanej  pożyczki  za  pomocą  potrzebnych 
wpisów  i  adnotacji. 

dla  b.  zaboru  pruskiego: 

Na  podstawie  zapisu  długu  Towarzystwo  otrzy* 
ma  z  sądu  list  hipoteczny,  odnoszący  się  do  udziela* 

nej  pożyczki. 
Art.  27.    Postanowienie  Zarządu  Towarzystwa 

0  przyznaniu  pożyczki  traci  swą  moc,  a  kaucja,  wspo* 
mniana  w  artykule  20,  przechodzi  na  własność  Towa* 
rzystwa:  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  i  austrjac* 
kiego  —  jeżeli  w  ciągu  sześciu  miesięcy  po  zeznaniu 
aktu  pożyczka  nic  zostanie  czystym  (stanowczym) 
wpisem  zabezpieczona;  na  obszarze  b.  zaboru  prus* 
kiego  —  jeżeli  w  ciągu  sześciu  miesięcy  Towarzy* 
stwo  nie  otrzyma  listu  hipotecznego,  odnoszącego  się 
do  udzielonej  pożyczki. 

Art.  28.  Wypłata  t.  j.  wydanie  listów  zastawnych 
z  kuponami,  opatrzonych  pieczęcią  i  podpisami  Za* 
rządu  Towarzystwa  oraz  podpisem  Delegata  Mini* 
stra  Skarbu,  następuje  w  kasie  głównej  Towarzystwa, 

w'Zględnie  w  kasie  właściwego  oddziału  Towarzy* 
stwa,  przy  sporządzeniu  oddzielanego  o  tem  protokulu: 
na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego — po  złożeniu  świa* 
dectwa  hipotecznego  o  tem,  że  pożyczka  we  wlaści* 
we  miejsce  wykazu  hipotecznego  wpisana  została;  na 
obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  —  po  złożeniu  wy* 
ciągu  hipotecznego,  stwierdzającego,  iż  wszystkie  wpi* 
sy,  w  zapisie  długu  przewidziane,  zostały  dozwolone 
1  w  księdze  gruntowej  wykonane;  na  obszarze  b.  za* 
boru  pruskiego  —  po  otrzymaniu  z  sądu  przez  To« 
warzystwo  listu  hipotecznego. 

Art.  29.  Zaciągający  pożyczkę  poddaje  się  zo* 
bowiązaniu,  ulegającemu  ujawnieniu  w  hipotece,  że 
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do  czasu  umorzenia  pożyczki  nie  może  bez  zezwoTe* 
nia  Towarzystwa  zbywać,  obciążać  lub  wydzlerża* 
wiać  przedsiębiorstwa,  czy  to  w  całości,  czy  w  części, 
jak  również  nie  może  usuwać  maszyn  i  urządzeń,  pod 
bezpieczeństwo  pożyczki  poddanych,  oraz  że,  w  razie 
uchybienia  tym  rygorom,  Towarzystwu  służy  prawo 
ściągnięcia  całej  pożyczki  jednorazowo  bez  wypowie; 
dzenia. 

Niezależnie  od  tego,  Tov/arzystWu  służy  prawo 
windykacji  od  osób  trzecich  usuniętych  przedmiotów 
zabezpieczenia,  jak  gdyby  zaginionych  lub  skradziO* 
nych. 

Art.  30.  W  razie  obawy  usunięcia  przez  dłużni* 
ka  maszyn,  narzędzi  i  urządzeń  przemysłowych  łub 
też  obniżenia  wartości  przedsiębiorstwa  zagrażają? 
cego  bezpieczeństwu  pożyczki,  Towarzystwo  ma  pras 
wo:  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  —  zwrócenia 
się  do  sądu  o  zarządzenie  aresztu  i  sekwestru  i  wy* 
znaczenie  wskazanego  przez  Towarzystwo  sekwestra* 
tora,  które  to  wnioski,  na  mocy  decyzji  w  tej  mierze 
Zarządu  Towarzystwa,  będą  przez  eąd  uwzględnione 
w  trybie  art.  598  i  599  Ust.  Post.  Cyw^;  na  obszarze 
b.  zaboru  austrjackiego  —  zwrócenia    się    do  sądu 
0  zarządzenia  tymczasowe  wedle  ordynacji  egzekus 
cyjnej,  dopuszczalnej  bez  potrzeby  uzasadnienia 
niebezpieczeństwa.  Towarzystwu  grozić  mogącego; 

dla  b.  zaboru  pruskiego — zarządzenia  aresztu  rucho= 
mego  majątku  dłużnika,  bez  odwoływania  się  do 
sądu,  w  trybie  przepisów  rozporządzenia  o  postępo* 
waniu  przy  administracyjnem  wykonaniu  przymuso* 

wem  z  dn.  15  listopada  1899  r.  (Zb.  pi-,  str.  545). 
Art.  31.  Do  czasu  umorzenia  pożyczki  dłużnik 

obowiązany   jest    utrzymywać    budynki,  maszyny 
1  urządzenia  w  zupełnem  porządku,  nie  zmieniając 
dyslokacji  maszyn  bez  piśmiennej  na  to  zgody  ze 
strony  Towarzystwa  i  nie  przenosząc  ich  z  jednego 
miejsca  na  drugie  w  obrębie  tego  samego  gmachu 
bez  uprzedniego  piśmiennego  zawiadomienia  Tow;x= 
rzystwa. 

W  razie  uchybienia  przez  dłużnika  temu  zobo* 
wiązaniu,  Zarząd  Towarzystwa  może  zażąaać  spIa* 
ty  całkowitej  pożyczki. 

Art.  32.  Delegaci  Towarzystwa  mają  prawo 
kontrolowania  w  każdej  chwili,  czy  wszystkie  maszy= 
ny  na  właściwych  miejscach  i  w  jakim  znajdują  się 
stanie. 

ROZDZIAŁ  III. 

Listy  zastawne. 

Art.  33.  Listy  zastawne  Towarzystwa  _ są  dowo* 
dami  jego  długu.  Towarzystwo  winno  wypłacać  właś= 
cicielom  listów  zastawnych  ustanowione  procenty 
i  wykupywać  je  w  terminach  przepisanych. 

Art.  34.  "Wypłata  terminowa  procentów  od  lis* 
tów  zastawnych  i  należności  za  listy  zastawne  wyło* 
sowane  zabezpiecza  Towarzystwo  właścicielom  listów 
zastawnych  a.)  hipoteką  poddanych  pod  bezpieczeń* 
stwo  pożyczki  nieruchomości  tudzież  maszyn,  narzę* 
dzi  i  urządzeń  przemysłowych,  bez  względu  na  to, 
czy  przedmioty  te  zostały  do  wykazu  hipotecznego 
zapisane,  b)  odpowiedzialnością  poszczególn>ch 
członków  Towarzystwa  z  całego  ich  majątku  ao  wy* 
sokości  pożyczek  przez  każdego  z  nich  zaciągniętych,, 
c)  kapitałem  zapasowym  i  całym  njajątkiem  Towa* 
rzystwa. 

Art.  35.  W  razie  niedostateczności  zabezpieczę^ 
nia,  wskazanego  w  artykule  poprzednim,  Skarb  Rze* 
czypospolitej  Polskiej  bierze  na  siebie  odpowiedział 
;iość  za  regularną  wypłatę  procentów  od  listów  za» 
stawnych  Towarzystwa,  emitowanych  w  walutach  za* 
L<ranicznych,  tudzież  za  terminowy  ich  wykup. 

Art.  36.  Gwarancja  Skarbu  co  do  wysokości  nie 
nicże  przekraczać  sumy,  odpowiadającej  20  niiljonom 
funtów  szterlingów  według  równi  złota.  Towarzystwu 
jednak  służy  prawo  emitowania  za  zezwoleniem  Mi* 
nistra  Skarbu  listów  zastawnych  w  walucie  zagranicz* 
nej,  a  mianowicie:  funtach  szterlingaeh,  dolaracli 
i  frankach  franc.  —  ponad  tę  ponad  tę  sumę,  jednak/ 
źe  bez  gwarancji  Skarbu  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Gwarancja  Skarbu  nie  rozciąga  się  również  na 
listy  zastawne,  emitowane  w  walucie  polskiej. 

Art.  37.  Listy  zastawne  Towarzystwa  korzy* 
stają  z  pierwszeństwa  hipotecznego  przed  naIeżno= 
ściami  Skarbu  z  tytułu  Państwowej  pożyczki  przy* musowej. 

Art.  38.  Jeżeli  dłużnik  Towarzystwa  zalega 
w  uiszczeniu  przypadających  od  niego  opłat  termino* 
wych.  Towarzystwo  do  czasu  sprzedaży  obciążonego 
pożyczką  przedsiębiorstwa,  ewentualnie  do  czasu 
wyegzekwowania  zalegających  opłat  z  pozostałego 
majątku  dłużnika,  pokrywa  niedobór  i  zaspakaja 
właścicieli  listów  zastay^nych  ze  swego  kapitału  za= 

pasowego.  ■ Art.  39.  Listy  zastawne  wypuszczane  będą  na 
okaziciela  w  ciągu  pierwszych  pięciu  lat  istnienia  To* 
warzystwa  w  odcinkach  po  25,  50,  100  i  500  funtów 
szterlingów,  po  100,  500,  1000  i  2000  dolarów,  po  500. 
1000,  5000  i  10000  franków  franc.  i  po  5000,  10  tys., 
50000  i  100000  marek  polskich,  a  po  upływie  lat  pię* 
ciu  —  w  walucie  polskiej  w  odcinkach,  które  określi 
Minister  Skarbu. 

Art.  40.  Procenty  od  listów  zastawnych  Towa* 
rzystwo  wypłaca  po  upływie  każdego  półrocza,  koń* 
czącego  się  na  dzień  31  marca  i  30  września. 

Do  każdego  listu  zastawnego  dołącza  się  arkusz 
kuponowy  na  lat  dziesięć.  Po  upływie  dziesięciu  lat 
wydaje  się  nowy  arkusz  kuponowy. 

Art.  41.  Posiadacze  kuponów  od  listów  zastaw* 
nych  Towarzystwa  wolni  są  od  wszelkich  z  ich  tytułu 
opłat.  Przypadające  od  tych  kuponów  podatki  opla* 
ca  Towarzystwo  na  rachunek  dłużników. 

Sumy,  potrzebne  na  opłatę  bieżących  Jcuponów, 
Towarzystwo  deponuje  w  bankach,  przez  Ministra 
Skarbu  wskazanych,  na  dwa  miesiące  przed  terminem 

płatności  kuponów. 
Art.  42.  Towarzystwo  obowiązane  jest  w  każ* 

dym  półroczu  umorzyć  listów  zastawnych  na  sumę 
nominalną,  nie  niższą  od  tej,  jaka  przypada  do  umo* 
rżenia  z  tytułu  opłat,  wniesionych  na  spłatę  kapitału, 
1  która  winna  być  umorzona  zgodnie  z  niniejszym 
statutem. 

Umorzenie  listów  zastawnych .  dokonywa  się 

przez  wykup  w  drodze  losowania  po  cenie  nominał* 
nej  lub  na  giełdzie  z  wolnej  ręki. 

Art.  43.  Losowanie  publiczne  listów  zastawnych 
odbywa  się  corocznie  w  dniach  2  stycznia  i  I  lipca. 
Numer  a  i  wartość  wylosowanych  listów  podaje  się 
bezzwłocznie  do  powszechnej  wiadomości  drogą 

ogłoszeń  w  „Monitorze  Polskim"  i  pismach  zagranicz* 
nych,  które  wskaże  Minister  Skarbu. 

Wypłata  za  listy  zastawne,  wylosowane  w  dniu 
2  stycznia,  dokonywana  będzie  od  dn.  1  kwietnia;  za 
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i  łisty,  wylosowane  w  dn.  1  łipca  —  od  dn.  1  paździer* 
'■ika  tegoż  roku. 
[  Art.  44.  Okaziciel  wylosowanego  listu  zastaw  = 
j  Bego  otrzyma  całkowitą  jego  wartość  nominalną,  je* 
:  żeli  składa  list  z  kuponami  za  wszystkie  półrocza,  na* 
,  stępujące  po  półroczu,  w  którem  było  uskutecznione 
:  losowanie.  Wartość  brakujących  kuponów  potrąca 

■lę  z  należności  za  list  zastawny. 

Art.  45.  W  razie  zagubienią  lub  utraty  listy  za* 
stawne  Towarzystwa  podlegają  annulacji  w  myśl 
przepisów  ustawy  z  dn.  26  lipca  1919  r.  (Dz.  Ust. 
Nr.  67  poz.  401)  o  utraconych  tytułach  na  okaziciela. 

Wzamian  za  uszkodzone  listy  zastawne  lub  ku? 
;  pony  wydają  się  duplikaty.  Żądający  wydania  dupli* 
katu  winien  przedstawić  Zarządowi  Towarzyst^iia 
uszkodzone  listy  zastawne  lub  kupony  wraz  z  fun^ 
duszeni  na  koszty  wygotowa;T-ia  nowych  llstóv.'  za^ 
stawnych  lub  kuponów  w  miejsce  uszkodzonych.  No* 

we  listy  zastawne  lub  kupony  z  napisem  „duplikat" 
wydaje  się  właścicielowi,  uszkodzone  zaś  ulegają 
zniszczeniu. 

Art.  46.  Nieprzedstawione  do  opłaty  kupony  po 
\  .upływie  lat  pięciu  od  daty  płatności,  a  wylosowane 

listy  zastawne  po  upływie  lat  trzydziestu  od  terminów, 
,   w  których  płatnemi  się  stały,    tracą  swą  wartość; 

przypadający  zaś  na  nie  kapitał  przechodzi  na  rzecz 
Towarzj'stwa. 

j  •  Art.  47.  Listy  zastawne  Towarzystwa  będą  przyj? 
}i  mowane  na  kaucję  przedsiębiorstw  i  dostaw  dla  Rzą* 

du  i  lombardowane  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Po« 
1  ayczkowej  po  cenie,  jaką  Minister  Skarbu  ustanowi. 

Art.  48.  Spłacone  i  wycofane  z  obiegu  listy  za« 
.  .stawne  i  kupony  będą  niszczone  w  obecnoScl  dele* 
\  gatów  Zarządu  i  Rady  Towarzystwa  oraz  Delegata 

Ministra  Skarbu. 

ROZDZIAŁ  IV. 

|j  Przedterminowa  Splata  i  Wypowłas 
'  daniePożyczek. 

Art.  49.    Dłużnik  ma  prawdo   w  każdym  czasie 
Jipłacić  pożyczkę,  w  całości  lub  w  części,  listami  za* 

L  ftawnemi    w  nominalnej    wartości    lub  gotowizną 
w  walucie,  w  której  pożyczka  była  udzielona. 

W  razie  spłaty  przedterminowej  dłużnik  opłaca 
półroczną  ratę  bieżącą. 

Jeżeli  spłata  jest  dokonana    gotowizną  w  ciągu 
I    półrocza  po  dopełnionem  losowaniu,  dłużnik  opTaca, 

'    oprócz  półrocznej  raty  bieżącej    jeszcze,  półroczny 
procent  na  zapłatę  kuponów  od  listów  zastawnych, 
podlegających  wycofaniu. 

Art.  50.  Spłacony  dług  wykreśla  się  z  hipoteki, 
1^  dłużnik  zwolniony  zostaje  od  opłat  od  spłaconej  su* 
I  my,  a  w  razie  spłaty  całkowitej  pożyczki  przestaje 
f.  być  członkiem  Towarzystwa. 

Przedstawione  przez  dłużnika  na  spłatę  listy  za* 
stawne  ulegają  zniszczeniu  trybem,  wskazanym 
w  art.  48. 

Art.  51.    Niezależnie  od  wypadków  uchybienia, 
przez  dłużnika  zobowiązania,  wskazanym  w  artykule 

l    29  i  31,  Towarzystwo  może  żądać  zwrotu  całkowitej 

'    pożyczki,  jeżeli  właścicielowi  przedsiębiorstwa,  ob* 
eiążonego  pożyczką,  ogłoszono  upadłość  lub  przed= 
siębiorstwo  przestało  być  czynne. 

Zwrot  części  pożyczki  zażądanej  być  może  w  ra* 

zie  takich  zmian  w  nieruchomości  i  urządzeniach,  któj* 
re  mogą  zmniejszyć  bezpieczeństwo  pożyczki. 

Art.  53.  Decyzja  Zarządu  w  sprawie  zażądania 
zwrotu  pożyczki  podlegą  wykonaniu  po  zatwierdzę* 
niu  jej  przez  Radę  Nadzorczą. 

ROZDZIAŁ  V. 

Kapitał   Za  pa  sowy. 

Art.  52.  Decyzja  Zarządu  \v  sprawie  zażądania 
centów  wnoszonych  na  ten  kapitał  przez  zaciągają* 
cych  pożyczkę  zgodnie  z  art.  16  Statutu,  b)  z  reszty 
pozostającej  po  potrąceniu  wydatków  na  administra» 
cję  z  opłat,  wnoszonych  na  ten  cel  w  myśl  art,  17 
statutu,  c)  z  kar  pieniężnych,  pobiernaych  za  niere= 
gularne  wnoszenie  należnych  Towarzystwu  rat  ter- 

minowych, d)  z  sum,  przechodzących  na  rzecz  To= 
warzystwa  za  kupony  i  listy  zastawne,  ulegające 
przedawnieniu  z  mocy  art.  46  Statutu,  e)  z  procentów 
od  kapitału  zapasowego  i  f)  z  nadwyżek  dochodów 
Towarzystwa  nad  wydatkami. 

Art.  54.  Kapitał  zapasowy  przeznaczony  jest  na 
zebezpieczenie  terminowej  wypłaty  za  kupony  i  wy* 
losowane  listy  zastawne  na  wypadek,  gdyby  bieżące 

wpływy  Towarzystwa  były  na  ten  cel  niewystarcza* 

jące. 

Zaliczenia  z  kapitału  zapasowego  winny  być  te* 
muż  zwracane  w  miarę  inkasowania  zaległości. 

Art.  55.  Kapitał  zapasowy  winien  być  lokowany 
w  walorach  pupilarnych,  opiewających  na  walutę, 
w  której  wypuszczono  listy  zastawne,  w  stosunku  do 
smny  pożyczek,  wydanych  w  każdej  walucie. 

"  Art.  56.  Przy  likwidacji  Towarzystwa  cały  jego 
majątek  będzie  użyty  na  cele  użyteczności  publicz* 
nej,  pod  kontrolą  Ministra  Skarbu,  na  zasadzie  wruos= 
ku  Prokuratorji  Generalnej  Rzeczypospolitej  Po?= skiej. 

\ 
ROZDZIAŁ  VI. 

Władze  Towarzystwa. 

Art.  57.  Sprawami  Towarzystwa  zawiadują:  Za* 
rząd.  Rada  Nadzorcza  i  Walne  Zgromadzenie  człon* 
ków. 

Art.  58.  Zarząd,  Rada  Nadzorcza  i  Walne  Zgro# 
madzenie  rozstrzygają  prostą  większością  głosów; 
w  razie  równości  głosów  przeważa  zdanie  przewodni* 
czącego. 

Z  pod  tego  przepisu  wyjęte  są  uchwały  Walnego 
Zgromadzenia:  1)  co  do  uzupełnienia  lub  zmiany  Sta* 
tutu,  2)  co  do  zmiany  stopy  procentowej  od  poży* 
czek  i  listów  zastawnych,  3)  co  do  przedterminowego 
odwołania  członków  Zarządu  i  4)  co  do  rozwiązania 
1  owarzystwa  i  jego  likwidacji. 

W  tych  razach  do  ważności  tichwały  wymaga  się: 

co  do  trzech  pierwszych  punktów  —  większości  5i 
głosów,  co  do  czwartego  punktu  większości-  %  glo* 
sów  obecnych  na  Zgromadzeniu  członków  przy 
udziale  stowarzyszonych,  reprezentujących  przynaj* 
mniej  >i  sumy  pozostającego  do  umorzenia  d?ugu  To* 
warzystwa  z  tytułu  emisji  listów  zastawnych.  Uchwa* 
ły  co  do  punktów  pierwszego,  drugiego  i  czwartćgo 
ulegają  zatwierdzeniu  Ministra  Skarbu. 

A.  Zarząd  Towarzystwa. 

Art.  59.  W  Zarządzie  jednoczy  się  władza  admi* 

uistracyjna  i  v,'ykonawcza. 
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Art.  60.  Zarząd  składa  się  z  6  członków,  wyble* 
ranych  na  trzy  lata  przez  Walne  Zgromadzenie.  Co* 
■ajmniej  połowa  członków  Zarządu  powinna  byC 
wybrana  z  pośród  członków  Towarzystwa. 

W  miarę  rozwoju  czynności  Towarzystwa,  Ticz« 
ba  członków  Zarządu  może  być  powiększona  na  za* 
sadzie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia,  zatwierdzo* 
nej  przez  Ministra  Skarbu. 

Art.  61.  Na  wypadek  ustąpienia  członka  Zarząs 
du,  jego  nieobecności  lub  niemożności  pełnienia  obos 
wiązków,  wybiera  się  zastępców  członków  Zarządu 
na  zasadach,  wskazanych  w  artykule  poprzedzaj ąs 
cym.  Przez  czas  zastępstwa  zastępcy  członków  Za* 
rządu  używają  wszelkich  praw,  członkom  Zarządu 
służących  i,  narówni  z  nimi  odpowiadają  za  cz\Tino» 
ści  Zarządu.  Poza  czasem  zastępstwa  zastępcy  czion= 
ków  Zarządu  mają  prawo  uczestniczyć  w  posiedzę* 
nia  Zarządu  z  głosem  doradczym. 

Zastępca,  obejmujący  funkcje  ustępującego 
członka  Zarządu,  pełni  je  do  najbliższego  Walnego 
Zgromadzenia,  które  wybiera  nowego  członka  Za 
rządu  na  czas  do  upływu  kadencji  ustępującego 
czlopka. 

Art.  62.  Corocznie  ustępować  będzie  po  2  człon? 
ków  Zarządu  i  2  zastępców,  zrazu  przez  losowanie, 
następnie  z  mocy  starszeństwa  wyboru.  Ustępujący 
członkowie  Zarządu  mogą  być  wybierani  ponownie. 
Zarząd  wybiera  z  pośród  siebie  Prezesa  i  Wice* 
prezesa. 

Art.  63.  Do  ważności  postanowień  Zarządu  po» 
trzebna  jest  obecność  Prezesa  lub  Wiceprezesa  i  przy? 
najmniej  dwóch  członków  Zarządu,  a  w  razie  me^ 
obecności  Prezesa  i  Wiceprezesa  —  obecność  cztes 
rech  członków  Zarządu.  Zastępców  powołuje  Prezes 

Zarządu  w  porządku  większości  głosów,  otrz^-mas 
nych  przez  nich  na  Walnem  Zgromadzeniu.  O  każs 
dej  zmianie  zaszłej  w  stałym  składzie  Zarządu,  ten? 

że  podaje  w  „Monitorze  Polskim"  do  powszechnej wiadomości. 

Art.  64.  Regulamin  czynności  Zarządu  oraz  jego 
organów  układa  Zarząd,  a  Rada  Nadzorcza  zatwier* 
dza. 

Art.  65.  Zarząd  zawiaduje  wszystkiemi  spraw a^ 
mi  Towarzystwa  na  wzór  dobrze  prowadzonego 
przedsiębiorstwa  handlowego.  Do  obowiązków  jego 
należy:  a)  zaprowadzenie  i  prowadzenie  rachunkom 
wości,  karespondencji  i  kasy,  b)  mianowanie  i  uwaL» 
nianie  urzędników,  wyznaczanie  ich  wynagrodzenia 
i  podział  pracy,  c)  zawieranie  umów  i  wydawanie 
pełnomocnictw  w  imieniu  Towarzystwa,  d)  nabywa^ 
nie  i  sprzedawanie  nieruchomości,  e)  układanie  pro* 

'  jektów  rocznych  budżetów,  bilansów  i  sprawozdań, 
f)  przyznawanie  pożyczek  i  g)  decydowanie  we 
wszystkich  interesach  Towarzystwa,  za  wyłączeniem 
tych,  Iktóre  podlegają  rozpoznaniu  Rady  Nadzorczej 
lub  Walnego  Zgromadzenia. 

Art.  66.  W  celu  sprawniejszego  wykonywania 
funkcji  Zarządu  w  sprawach  pożyczek  na  nierucho* 
mości,  położone  na  terenie  województwa  Łódzkiego, 
tworzy  się  oddział  Towarzystwa  w  Łodzi.  Oddział 
ten  będzie  zarządzany  przez  oddzielną  stałą  dele* 
gację  z  jednego  członka  Zarządu  Towarzystwa,  z  nos 
minacji  Zarządu,  jako  przewodniczącego  delegacji, 
oiaz  dwóch  członków  i  dwóch  zastępców,  zaprasza* 
nych  przez  Zarząd.  Jeden  członek  delegacji  i  jeden 
zastępca  powołam  być  winni  z  liczby  stowarzyszo* 

nych,  posiadających  przedsiębiorstwa  na  terytorjum 
oddziału  Łódzkiego. 

Takież  Oddziały  i  w  tenże  sposób  zarządzań* 
mogą  być  powoływane  do  życia  i  dla  innych  tęre* 
nów  Państwa  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zgro» 
madzenia,  zatwierdzonej  przez  Ministra  Skarbu. 

Art.  67.  Delegacja  Oddziałowa  spełnia  czyn* 
ności  Zarządu  w  zakresie  szacowania  przedsiębiorstw 
i  wydawania  i  ściągania  pożyczek  na  terytorjum  Od* 
działu  z  tym  jednak,  że  postanowienia  jej  ulegają 
zatwierdzeniu  Zarządu. 

Art.  68.  Zarząd  Towarzystwa  reprezentuje  je 
z  mocy  samego  statutu  we  wszystkich  stosunkack 
r  władzami  i  osobami  prywatnemi\  Zarząd  moź« 
również  upoważnić  w  tym  celu  jednego  z  swych 
członków  lub  osoby  trzecie. 

Art.  69..  Uchwały  Zarządu  będą  zapisywane  do 
księgi  protokułów  i  podpisywane  przez  wszystkie! 
obecnych  na  posiedzeniu  członków  Zarządu. 

Wyciągi  z  protokułów  i  zawiadomienia,  czynione 
i  wręczane  w  imieniu  Zarządu,  będą  miały  moc  aktów 
urzędowych. 

Art.  70.  iVkty,  umowy,  pełnomocnictwa,  czeki, 
żądania  zwrotu  pieniędzy  i  walorów  z  instytucji  kre« 
dytowycb  winny  być  podpisywane  przez  dwóch 
członków  Zarządu  lub  dwóch  zastępców,  pełniących 
ich  obowiązki.  Do  odbioru  pieniędzy,  posyłek  i  do« 
kumentów  z  poczty  wystarczy  podpis  jednego  człon*, 
ka  Zarządu  lub  zastępcy,  pełniącego  jego  obowiązki. 
Cała  zwykła  korespondencja  w  sprawach  Towarzy* 
stwa  podpisywana  będzie  przez  dwóch  członków  Za* 
rządu  lub  dwóch  ich  zastępców,  względnie  przez  jed* 
nego  członka  Zarządu  lub  zastępcę  i  jednego  z  mla? 
nowanych  przez  Zarząd  prokurentów,  względnie 
przez  dwóch  prokurentów. 

Art.  71.    Zarząd  corocznie  przedstawia  Walne* 
mu  Zgromadzeniu  sprawozdanie,  obejmujące  wsryst* 
kie  rozporządzenia  i  uchwały  tak  Zarządu,  jak  i  Rady 
Nadzorczej  i  Walnych  Zgromadzeń,  w  ciągu  roku^ 
odbytych. 

W  każdcm  sprawozdaniu  winny  znajdować  sią 
wiadomości  następujące: 

1)  o  liczbie  pożyczek  i  sumie  kapitałów,  które 
należą  się  od  stowarzyszonych,  licząc  od 
ubiegłego  okresu  rachunkowego, 

2)  o  liczbie  nowozaciągaj  ących  pożyczki  i  o  su« 
mie  udzielonych  pożyczek, 

3)  o  sumie  pożyczek,  spłaconych  przez  dłużni* 
ków  w  ciągu  okresu  sprawozdawczego: 
a)  przez  coroczne  obowiązkowe  opłaty  na 
umorzenie,  b)  przez  zwrot  części  kapitału, 
niezależnie  od  obowiązkowego  umorzenia, 

c)  przez  zaciągnięcie  pożyczki  drogą  sprzeda* 
ży  nieruchomości  i  urządzeń,  pod  bezpieczefls 
stwo  poddanych,  wskutek  zaległości  ze  stro* 
ny  dłużnika  i  d)  przez  podniesienie  wyna* 
grodzenia  ubezpieczeniowego  za  zgorzale  czę« 
sci  nieruchomości  i  urządzeń, 

4)  o  liczbie  dłużników  i  sumie  długów  pozostaw 
łych  do  umorzenia  w  następnym  okresie, 

^  5)  o  sumie  procentów  wpłaconych  przez  dłużni* 
ków  w  okresie  sprawozdawczym, 

6)  o  karach  pieniężnych  i  zaległościach  procen* 
tów  1  umorzenia  —  co  do  każde|  kategorjl 
oddzielnie  —  pozostałych  z  poprzedzającego 
okresu,  zaspokojonych,  nowoprzybyłych  i  po» 
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zostających  na  następny  okres,  i  o  dlużnlf 
kach,  którzy  korzystali  ze  zwłoki  w  opłacie, 

7)  o  sumie  i  sposobie  użycia  funduszu  umorzc» 
nia  i  kapitału  zapasowego, 

8)  o  liczbie  i  sumie  listów  zastawnych,  pozosta* 
jących  w  obiegu  do  początku  roku  sprawozs 

dawczego,  ^ 

'  9)  o  liczbie  i  sumie  listów  zastawnych  nowowy? 
•  puszczonych, 

10)  o  liczbie  i  sumie  listów  zastawnych  oddanych 
zniszczeniu  w  okresie  sprawozdawczyrń: 
a)  uiszczonych  skutkiem  losowania  lub  na^ 
bycie  z  wolnej  ręki,  b)  wniesionych  przez 
dłużników  na  rachunek  długu,  c)  wpłaconych 
na  nieruchomości  zalegające,  sprzedane  przez 
licytację, 

11)  o  liczbie  i  sumie  listóv/,  pozostających  w  obie* 
gu  do  następnego  okresu, 

12)  o  kuponach  przedstawionych  do  wypłaty  i  wy» 
płaconej  za  nie  gotowiźnie,  tak  za  okres  spra^ 
wozdawczy,  jak  i  za  poprzednie  okresy, 

13)  o  ilości  kuponów,  których  terminy  już  nade* 
szły,  lecz  które  do  wypłaty  przedstawione  nie 
zostały, 

14)  o  kosztach  na  administrację  i  innych  wydat* 
kach  Towarzystwa, 

15)  o  ilości  gotowizny,  znajdującej  się  w  kasie  To« 
warzystwa. 

Art.  72.  Na  mićsiąc  przed  Walnem  Zgromadzę* 
Riem  Zarząd  poddaje  sprawozdanie  pod  uprzednie 
rozpoznanie  Rady  Nadzorczej,  poc^em  sprawozdanie 
w  raz  z.  wnioskiem  Rady  Nadzorczej  zostaje  przęsła; 
nc  Ministrowi  Skarbu  i  poddane  pod.  rozpoznanie 
Walnego  Zgromadzenia. 

Drukowane  egzemplarze  sprawozdania  przynajs 
mniej  na  tydzień  przed  Walnem  Zgromadzeniem 

v.'inAy  być  wydawane  członkom,  zgłaszającym* się  po 
nie  do  biura  Towarzystwa. 

Art.  73.  Frócż  sprawozdań  corocznych.  Zarząd 

podaje  w  „Monitorze  Polskim"  i  pismach  zagranicz- 
nych, wskazanych  przez  Ministra  Skarbu,  do  publiczs 

nej  wiadomości:  1)  co  sześć  miesięcy  bilans  finan* 
sowy  Towarzystwa,  najpóźniej  w  sześć  tygodni  po 
lUpływie  każdego  półrocza,  2)  uchwały  Walnych 
i  Zgromadzeń  i  wyniki  rewizji,  dokonywanych  przez 
Radę  Nadzorczą,  tudzież  wszelkie  co  do  nich  wyjaś* 
nienia  Zarządu,  5)  terminy  Walnych  Zgromadzeń. 

Art.  74.  W  celu  szacowania  przedsiębiorstw  pods 
lawanych  pod  bezpieczeństwo  żądanej  pożyczki,  Za* 
rząd  w  por ozi imieniu  z  Radą  tworzy  Komisje  sza* 
cunkowe  w  składzie  osób,  powoływanych  przez  Za* 
rząd.  Komisje  te  funkcjonują  pod  przewodn' .cwem 
jednego  z  członków  Zarządu  lub  delegata,  wyzna* 
czonego  przez  Zar«ąd. 

B.    Rada  Nadzorcza. 

Art.  75.  Rada  Nadzorcza  składa  się  z  16  człon* 
ków,  wybieranych  na  cztery  lata.  Dwunastu  człon* 
ków  Rady  wybiera  Walne  Zgromadzenie  członków 
Towarzystwa,  czterech  zaś  wybiera  Zebranie  Wy* 
borcze  właścicieli  listów  zastawnych.  Z  pomiędzy 
członków  Rady,  obieranych  przez  Walne  ZgrOma= 
ł^enie,  conajmniej  ośmiu  winno  być  członkami  To* 
warzystwa. 

W  miarę  rozwoju  czynności  Towarzystwa,  liczba 
c/.łonków  Rady  Nadzorczej  może  być  powiększana 

na  zasadzie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia,  zatwier* 
dzonej  przez  Ministra  Skarbu. 

Art.  76.  Corocznie  z  Rady  Nadzorczej  ustępo* 
wać  będzie  po  3  członków  z  pomiędzy  wybranych 
pizez  Walne  Zgromadzenie  członków  Towarzystwa 
1  po  jednym  członku  z  pośród  wybranych  przez  Ze* 
branie  Wyborcze  właścicieli  listów  zastawnych.  Ustę* 
pować  będą  członkowie  Rady  zrazu  przez  losowanie, 
następnie  -z  mocy  starszeństwa  wyboru,  przyczem 
ustępujący  mogą  być  wybierani  ponownie. 

Art.  77.  Z  początku  istnienia  Towarzystwa  Ra* 
da  Nadzorcza  składać  się  będzie  tylko  z  12  człon* 
ków,  wybranych  przez  pierwsze  Walne  Zgromadzę* 
nie  członków  Towarzystwa  w  pół  roku  po  wypusz« 
czeniu  listów  zastawnych  na  sumę,  odpowiadającą 
2  mil  jonom  funtów  szterlingów,  według  równi  złota. 
Rada  Nadzorcza  zwoła  Zebranie  Wyborcze  właści* 
cieli  listów  zastawnych  Towarzystwa  w  celu  wybra< 
nia  przez  nich  jeszcze  czterech  członków  Rady  i  po* 
śród  właścicieli  listów  lub  osób  trzecich. 

Art.  78.  Rada  wybiera  Prezesa  i  dwóch  Wice* 
prezesów.  W  razie  śmierci  Prezesa  lub  dłuższej  jego 
nieobecności.  Rada  wybiera  z  grona  swego  nowego 
Prezesa  na  czas,  jaki  jeszcze  służył  poprzednieijiu. 

Do  ważności  postanowień  Rady  Nadzorczej  po* 
t»  zebna  jest  obecność  Prezesa  lub  Wiceprezesa  i  przy* 
najmniej  sześciu  członków  przy  12*to  osobowym, 
ośmiu  członków  przy  t6*to  osobowym  jej  skład/ie. 

Art.  79.  Rada  Nadzorcza  układa  regulamin  tych 
czynności  i  etat  własnej  kancelarji.  Ltat  ten  podlega 
zatwierdzeniu  Walnego  Zgromadzenia.  Prezes  Kadj 
jest  zwierzchnikiem  jej  urzędników,  których  mianuje 
i  uwalnia. 

Art.  80.  Rada  Nadzorcza  czuwa  w  ogólności 
nad  czynnościami  Zarządu  i  rozstrzyga  w  zakresie 
nadanej  sobie  władzy  trudności  przez  Zarząd  na* 

pot\kane. Do  szczególnej  atrybucji  Rady,  Nadzorczej  na* 
leży:  1)  zatwierdzanie  i  uchylanie  instrukcji  dla  Za= 
rządu  i  Komisji  szacunkowych,  2)  uprzednie  opinjo= 
wanie  wszelkich  spraw  i  kwestji,  podlegających  za* 
twierdzeniu  Walnego  Zgromadzenia,  3)  coroczne 
i  nadzwyczajne  rewizje  czynności,  ksiąg,  rachunków 
i  kas  Towarzystwa,  4)  rozpoznawanie  i  rozstrzyga* 
nie  skarg,  podawanych  na  Zarząd. 

C.    Walne  Zgromadzenie  Członków 
Towarzystwa. 

Art.  81.  Walne  Zgromadzenie  członków  jest 
najwyższą  władzą  Towarzystwa,  decydującą  osta= 
tecznie  w  granicach  niniejszego  Statutu,  o  wszyst= 
kich  sprav,ach  i  kwest j ach,  dotyczących  Towarzy* 

stwa- 
Art.  82.  W  Walnem  Zgtomadzeniu  ma  prawo 

uczestniczyć  każdy  członek  Towarzystwa.  Każde 
cztery  tysiące  funtów  szterlingów  poźjczk.  lub  każ* 
da  suma  pożyczki,  odpowiadająca  4.000  tuntów  szter* 
lingów  według  równi  złota,  daje  prawo  do  jednego 
głosu.  Stowarzyszeni,  mający  pożyczki  mniejsze,  mo* 
gą  się  łączyć  w  celu  uzyskania  prawa  do  głosu,  upo* 
ważniając  do  głosowania  jednego  z  pośród  siebie. 

Art.  S3.  Członek  Towarzystwa,  nie  uczestniczą* 
cy  w  Walnem  Zgromadzeniu,  może  przez  wydanie 
pielnomocnictwa  upoważnić  innego  członka  do  głos 
sowajiia  za  siebie  w  tem  Zgromadzeniu,  jednak  ża* 
den  ze  stowarzyszonych,  czy  to  osobiście,  czy  to  z  pe2= 
nomocnictwa,  czy  też  łącznie,  nie  może  mieć  więcej 
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■iż  10  głosów.  Osoby  prawne  głasują  przez  upraws 
nionych  przedstawicieli,  małoletni  i  ubezwłasnowałs 
sieni,  —  przez  prawnie  ustanowionych  zastępców. 

Pragnący  glosować  z  pełnomocnictwa  winjii-  je 
zameldować  Zarządowi  przynajmniej  na  dwa  dni 
przed  Walnem  Zgromadzeniem. 

Art.  84.  Walne  Zgromadzenia  bywają  zwyczaj* 
Bc  i  nadzwyczajne.  Pierwsze  będą  zwoływano  co* 
rocznie  w  terminie  stałym,  który  Rada  Nadzorcza 
oznaczy,  ostatnie  według  uznania  Zarządu  lub  Rady 
Nadzorczej  dla  rozpoznania  J5praw  nadzwyczajnych, 
wymagających  bezzwłocznego  rozstrzygnięcia.  Wal« 
rte  Zgromadzenie  obraduje  pod  przev/odiiictw3m 
Prezesa  Rady  Nadzorczej. 

-  Art.  S5.  Do  ważności  postanowień  Walnego 
Zgromadzenia  wymagana  jest  obecność  takiej  ilości 
członków,  która  reprezentuje  ̂ 4  część  ogólnej  sus 
my  wydanych  przez  Towarzystwo  pożyczek.  W  ras 
zie  nieprzybycia  takiej  liczby  członków.  Rada  Nad» 
zorcza  wyznaczy  powtórny  termin,  w  którym  obra« 
dy  Walnego  Zgromadzenia  poczytują  się  za  ważne, 

bez  względu  na  liczbę  przybyłych  członków  i  rep'*c« 
zentov'dny  przez  nich  kapitał. 

W  powtórnym  terminie  mogą  być  brane  pod 
obrady  te  tylko  sprawy,  które  były  wyznaczone  do 
rozpoznania  na  Zgromadzeniu,  niedoszłem  do  skut' 
ku.  Protokuł  posiedzenia  podpisuje  Prezes  Rady,  ses 
kretąrz  i  przynajmniej  3  członków  obecnych  na  Zgm; 
madzeniu. 

Do  atrybucji  Walnego  Zgromadzenia  należy: 
!)  wybieranie  i  przedterminowe  odwoływanie  czlow 
ków  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej,  2)  decydowanie 
o  powiększaniu  liczby  członków  tych  organów.  3)  roz= 
poznawanie  i  zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań 
Zarządu,  4)  zatwierdzanie  rocznych  budżetów  i  okreśs 
lanie  uposażenia  członków  Zarządu  i  Rady  Nadzór* 

(Czej,  5)  podwieszanie  lub  obniżanie  procentóvt^  od 
listów  i  pożyczek,  6)  decydowanie  o  wyjednywaniu 
zmian  w  Statucie,  7)  rozstrzyganie  wszelkicii  innych 
spraw,  wnoszonych  przez  Radę,  tudzież  wniosków  ze 
strony  Rządu  i  członków  Towar /:ystwa,  S)  orzeka= 
nie  o  r(v;vviązaniu  Towarzystwa  i  jego  iikwdacji. 

Art  87.  W  szelkie  sprawy  na  Waliicm  Zgroma* 
dzeniu  pizedstawia  Rada  Nadzorcza.  Rada  obowią* 
zana  jest  pr;vcobtawić  Walnemu  Zgrorr. rdzeniu  ze 

swoją  opinją  w;:ioski  i  podpisane  przc^  .'U  członków 
Towarzystwa  i  złożone  Radzie  Nadzorczej  przynaj  = 
mniej  na  dni  15  przed  terminem  Walnego  Zgroma= 
d/ctna. 

D.    Zebrania   Wyborc/c  Właścicieli 
Listów  Zastawnych. 

Art.  88.  Zebranie  Wyborcze  właścicieli  listów 
zastawnych  Tfwarzystwa  zwoływane  będą  corocz* 
nie  w  terminie  stałym,  który  Rada  Nadzorcza  ozna? 
czy,  celcin  wyboru  pizedstawicieli  do  składu  Rady 
Nadzorczej,  w  myśl  art.  77  niniejszego  Statutu. 

Art.  89.  Właściciele  listów  zastawnych,  pragną* 
cy  uczestniczyć  w  Zcbraiiiu  Wyborczem,  przynajs 
mniej  na  7  dni  przed  terminem  Zebrania  składają 
Zarządowi  Towarzystvva  listy  lub  też  za«viadczeiiia 
instytucji  kredytowych,  krajowych  i  zagranicznych, 
których  spis  Minister  Skarbu  zatwierdzi,  o  tern,  że 
Rsty  zastawne  Towarzystwa,  dokładnie  według  nu* 
maiu  wskazane,  znajdują  się  u  nich  na  przechowa* 

niu  lub  w  zastawie  i  nie  będą*  wydane  do  dnia  na» 
stępnego  po  Zebraniu  Wyboiczcm. 

Art.  yo.  Każde  4.000  funtów  szterlingów  w  li* 
Stach  zastawnych,  lub  każda  suma  listów,  odpowia* 
dająca  4.000  funtów  szterlingów  według  równi  złota, 
daje  prawo  do  jednego  głosu.  Właściciele  mniejszej 
ilości  listów  mogą^się  łączyć  w  celu  uzyskania  prawa 
do  głosu,  upoważniając  do  gtosoYyfania  jednego  z  po= 
śród  siebie.  . 

Art.  91.  Właściciel  listów  zastawnych  nie  uczcst* 
niczący  w  Zebraniu  Wyborczem,  może  przez  wy  ia* 
r.'ie  pełnomocnictwa  upoważnić  inną  osobę  do  głoso» 
wania  za  sifebie  w  tern  Zebraniu,  nikt  jednak,  czy  to 
osobiście,  czy  to  z  pełnomocnictwa,  czy  też  łącznic, 
nie  może  mieć  więcej  głosów,  niż  ilość,  odpowia* 

dającą  'S  części  ogólnej  f  sumy  listów  zastawnych, w  obiegu  będących. 

Osoby,  pragnące  głosować  z  pełnomocnictwa, 
winny  je  zameldować  Zarządowi  Towarzystwa  przy* 

najmniej  na  '3  dni  przed  Zebraniem.  Na  dwa  dni 
rrzed  Zebraniem  sporządzony  zos'taje  spis  osób  do 
g]  oso  wania  upr  a  w  n  i  o  ny  ch. 

Art.  92.  Zebranie  Wyborcze  zagaja  Prezes  Riu 
dy  Nadzorczej^  na  którego  wniosek  uczestniczący 
w  Zebraniu  wybierają  z  pośród  siebie  przewodniczą* 
ccgo.  Wybór  członków  Rady  Nadzorczej  uskutecz* 
nia  się  zwykłą  większością  głosów.  Protokuł  posie* 
dzenia  podpisuje  przewodniczący,  sekretarz  i  .  przy* 
najmniej  3  uczestników  Zebrania. 

Art.  93.  Do  ważności  Zebrania  wymaga  się,  aby 
obecni  reprezentowali  przynajmniej  Vt  część  ogólnej 
sumy  listów  zastawnych  Towarzystwa,  w  obiegu  bę* 
dących.  W  razie  niedojścia  Zebrania  do  skutku 
w  pierwszym  terminie.  Rada  Nadzorcza  wyznacza 
termin  powtórny,  w  którym  Zebranie  Wyborcze  uwa= 
ża  się  za  ważńc,  o  ile  uczestnicy  reprezentują  przyj 

najmijiej  ̂ ho  część  ogólnej  sumy  listów  zastawnych, 
w  obiegu  będących. 

W  razie  niedojścia,^  Zebrania  do  skutku  w  drue 
gim  terminie.  Minister  iikarbu  w  ciągu  miesiąca  mia* 
nuje  członków  Rady  Nadzorczej,  mających  repre* 
zentować  właścicieli  listów  zastawnych,  przez  Towar 
rzystwo  emitowanych. 

ROZDZIAŁ  yil. 

Szacowanie  i  Ubezpieczanie  Przed  się; 
h  i  o  r  s  t  w. 

Art.  94.  Szacov/anie  winno  określić,  jak  można 
najdokładniej,  rzeczywistą  stałą  wartość  nierucho* 
mości,  maszyn,  narzędzi  i  urządzeń,  pod  bezpieczeń* 
stwo  pożyczki  Towarzystwa  poddawanych,  z  uwzględ= 
.  nieniem  typu  i  stopnia  zużycia. 

W  tym  celu  zarządza  się  w  każdym  wypadku 
sprawdzenie  na  miejscu  i  sporządzenie  dokładnego 
wykazu  i  opisu,  a  następnie  i  szacunku  nieruchomo* 
ści,  maszyn,  narzędzi  i  urządzeń  przemysłowych 
pizez  jednego  z  członkóv/  Towarzystwa  i  dwóch  tak* 
sator<jw. 

Art.  9.^.  Szacunki,  przygotowane  na  zasadzie  po* 
pizednicgo  artykułu,  podlegają  sprawdzeniu  na  inicj' 
?cu  i  dokładnemu  rozpoznaniu  Komisji  Szacunkowej, 
pizewidzianej  w  art.  74  niniejszego  Statutu,  a  na? 
stępnie  ewentualnemu  zatwierdzeniu,  zmniejszeniu 
lub  powiększeniu  przez  Zarząd  Tov7arzystwa.  , 

Art.  96  Wszystkie  zabudowania,  maszyny,  na^f 
rządzia  i  urządzenia,  Towarzy-stwu  pod  bezpieczeń^ 
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itwo  poddane,  winny  b>ć  ubezpieczone  od  ognia 

f  w  jednej  lub  więcej  instytucjach,  przez  Zarząd  lo* 
[  warzystwa  wskazanych,  na  sumę,  nie  mniejszą  o<l 

j  udzielanej  pożyczki,  przyczem  stosunek  waluty  ubcz= 
;  pieczenia  do  waluty  pożyczki  ustalać  będzie  Mini- 

ster Skarbu,  po  wysłuchaniu  wniosków  Rady  Nads 
/orczej  1  owarzystwa. 

Art.  97.    Szczegóły  wzajemnych  stosunków  To? 
warzystwa  z  insty  tucjami  ubezpicczeniowemi  objęte 

będą  regulaminem,  opracowanym  przez  Radę  Nad? 
'    7orczą  Towarzystwa  w  porozumieniu  z  zaintereso? 

wanemi  instytucjami  ubezpicczeniowemi. 
Regulamin  ten,  po  zatwierdzeniu  przez  Ministra 

Skarbu,  będzie  ogłoszony  w  „Monitorze  Polskim". 
Art.  98.    Polisy  ubezpieczeniowe  i  dowody  opła? 

cenią  premji  ubezpieczeniowych  winny  być  złożone' w  biurze  Zarządu  Towarzystwa.  W  razie  nieprzed* 
i    stawienia  przez  dłużnika  dowodów  z  opłacenia  w  ters 

i minie  premji  ubezpieczenia  i  dowodó
w  o  odnowie* 

niu  ubezpieczenia.  Towarzystwo  ma  prawo  zapłacę* 
nia  tych  premji  i  odnowienia  ubezpieczenia  na  ra? 
chunek  dłużnika,  a  następnie  ściągnięcia  poniesio* 
nych  wydatków  z  tytułu  zapisanej  na  ten  cel  kaucji 
w  drodze  służących  Towarzystwu  uprawnień. 

Art.  99.  W  razie  całkowitego  zniszczenia  przez 
fII  ogień  nieruchomości  i  urządzeń,  pod  bezpieczeństwo 
«  pożyczki  poddanych.  Zarząd  Towarzystwa,  bez  po; 
i  trzeby  uprzedniej  zgody  ze  strony  właściciela  przed; 
;  siębiorstwa,  odbiera  z  właściwej  instytucji  asekura; 
i  cyjnej  na  rachunek  wynagrodzenia,  przypadającego 
(j  właścicielowi,  sumę  pokrywającą  nieumorzoną  resztę 

fj  pożyczki  Towarzystwa  z  wszelkicmi  zaległościami 
i«  i  kosztami,  następnie  zakupuje  listy  zastawne  na  su; 
;  mę,  potrzebną  do  skreślenia  z  hipoteki  całkowitej 
i  pożyczki,  a  zbywającą  resztę  zwraca  instytucji  ubez; 
ji  pieczeniowej  dla  wydania  komu  należy. 
i  Art.  100.  W  razie  częściowego  tylko  spalenia, 
i  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotów,  pod  bez; 
pieczeństwo  poddanych.  Zarząd  Towarzystwa  okreś; 

h  la  brakującą  część  zabezpieczenia  i  odpowiednią  su; 
S  mę  odbiera  z  wynagrodzenia,  przypadającego  za  usz; 

kodzone  przez  pożar  nieruchomości  i  urządzenia,  wes 
diug  zasad,  wskazanych  w  artykule  poprzedzającym. 
W  razie  uznania  zabepieczenia  za  dostateczne,  sto; 

i  sunek  Towarzystwa  do  właściciela  przedsiębiorstwa 
I  pozostaje  bez  zmiany. 

Art.  101.  W  wypadkach,  przewidzianych  w  dwóch 
[  poprzednich  artykułach,  na  prośbę  dłużników  o  po« 
*  zostawienie  im  możności  odbudowania  spalonych  za; 
1^  hudowań  i  urządzeń  i  naprawy  szkód,  przez  pożar 
zrządzonych,  na  rachunek  wynagrodzenia  asekura* 

r  cyjnego.  Towarzystwo  może  zatrzymać  odebrane 
i  ż  instytucji  ubezpieczeń  fundusze  i  wydawać  tako; 
f  we  dłużnikom  częściami  w  miarę  przywracania  do 
p  dobrego  stanu  części,  uszkodzonych  przez  pożar, 
f  Jeżeli  odbudowa  nie  będzie  rozpoczęta  w  ciągu 
h  roku  i  zakończona  w  ciągli  2  lat  po  pożarze,  wyna; 
^  grodzenie  asekuracyjne  będzie  obrócone  na  umorzę; 
i  nie  pożyczki. 
y 

]  ROZDZIAŁ  Vni. 

;1  Środki   prawne   dochodzenia  należno* 
ściTowarzystwa. 

r        Art.  102.   W  zakresie  środków  docligdzenia  dłu= 
fjów,  obciążających  przedsiębiorstwa,  pod  bezpieczeń* 

stwo  poddane.  Towarzystwu,  oprócz  zwykłych  śród* 
ków  prawnych  i  uprawnień,  wskazanych  w  artyku; 
łach  29  i  30  niniejszego  statutu,  służą  następujące 

uprawnienia: 
1)  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  —  upraw* 

nienia,  wskazane  w  rozdziale  VI  ustawy  Tow. 
Kred.  m.  Warszawy, 

2)  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego —  upraw* 
nienia,  wskazane  w  ustawie  z  dnia  21  czerwca 
1882  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  81  z  dn.  27  czerwca  1882 
r.  część  XXVHI), 

3)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  upraw* 
nienia,  wskazane  w  rozdziale  „o  prawie  przy* 
musowego  wykonania  przez  Ziemstwo  Kre* 

dytowe"  statutu  Poznańskiego  Ziemstwa  Kre* 
dytowego. 

ROZDZIAŁ  ix:' 
Nadzór  Rządowy. 

Art.  103.  Działalhość  Towarzystwa  podlega 
nadzorowi  Rządu  i  kontroli,  którą  wykonywać  bę* 
dzie  Minister  Skarbu  za  pośrednictwem  Delegata  i  je* 
;;o  zastępców. 

Delegat  pośredniczy  w  stosunkach  między  Towa* 
izystwem  a  Ministrem  Skarbu  i  czuwa  nad  tem,  aby 
Towarzystwo  ściśle  stosowało  się  do  warunków 
niniejszego  Statutu  i  do  ogólnych  przepisów  prawa, 
dokładnie  wykonywało  swoje  zobowiązania  i  w  dzia* 
łalności  swej  przestrzegało  dobra  Państwa,  jako  też 
interesów  właścicieli  listów  zastawnych. 

Art.  104.  Delegat  może  mieć  do  pomocy  i  za* 
stępstwa  jednego  lub  więcej  pomocników.  Delegat  lub 
jego  zastępca  uczestniczy  w  posiedzeniach  Zarządu, 
Rady  Nadzorczej  i  Walnego  Zgromadzenia  i  ma  pra* 
wo  udziału  w  posiedzeniach  wszelkich  innych  orga* 
nów  Towarzystwa  oraz  prawo  wglądu  i  kontroli 
ksiąg  i  akt  Towarzystwa  tudzież  wszelkich  czynno* 
ści  tegoż. 

Art.  105.  Delegat  na  posiedzeniach  władz  Towa* 
rzystwa  ma  głos  doradczy,  służy  mu  jednak  prawo 
protestu  Uchwały,  przeciwko  którym  wniesiono 
protest,  i  te,  które,  zdaniem  Delegata,  dotyczą  szcze* 
gólnie  ważnych  interesów  Skarbu,  kierowane  będą 

pod- rozpoznanie  Ministra  Skarlau.  Jeżeli  wniosek  De* 
legata  zostanie  przez  Ministra  Skarbu  uwzględniony, 
odnośną  uchwałę  unieważnia  się. 

Art.  106.  Wnioski  Delegata,  o  których  mowa 
w  artykule  poprzedzającym,  wstrzymują  wykonanie 
odnośnej  uchwały  organu  Towarzystwa.  Wnioski  te 
winny  być  zgłoszone  Zarządowi  Towarzystwa  oraz 
Ministrowi  Skarbu  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  po« 
wzięcia  uchwały,  a  następnie  zdecydowane  przez 
Ministra  Skarbu  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  daty  ich 

zgłoszenia. 
Jeżeli  decyzja  Ministra  Skarbu  w  rzeczonym  ter* 

minie  nie  będzie  Towarzystwu  zakomunikowana,  od* 
nośna  uchwala  wchodzi  w  życie. 

Art.  107.  Koszta  nadzoru  pokryv/ane  będą  z  fun* 
duszów  Towarzystwa  w  wysokości,  którą  określi  Ra* 
da  Nadzorcza  Towarzystwa  a  zatwierdzi  Minister 
Skarbu. 

Art.  108.  O  ileby  Zarząd  lub  Rada  Nadzorcza 
nic  spełniały  nałożonych  na  nich  niniejszym  Statutem 
obowiązków,  łub  przekroczyły  przepisy  Statutu 
względnie  obowiązujących  praw,  z  powodu  czego 
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Skarb  Rceczypospolitej  Polskiej  mógJby  z  tytułu  ob« 
jętej  gwarancji  za  listy  zastawne  Towarzystwa  być 
narażonym  na  straty,  Minister  Skarbu  będzie  mógł 
pov/yższe  organy  Towarzystwa  rozwiązać,  w  miej* 
sce  ich  zarządzić  nowe  wybory  tych  organów,  lub  je 
zamianować,  a  nawet  w  porozumieniu  z  Generalną 
Prokuratorią  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzić 
(niezależnie  od  art.  6  i  58  niniejszego  Statutu)  i  prze* 
prowadzić  likwidację  Towarzystwa. 

x\rt.  109.  Na  żądanie  Ministra  Skarbu,  Towa« 
rzystwo  przekazuje  sumy,  potrzebne  na  spłatę  zagra* 
nicznych  zobowiązań  Towarzystwa,  za  pośrednie* 
twem  Ministerstwa  Skarbu.  Minister  Skarbu  może 

również  zarządzić,  aby  zakup  walut  obcych  na  p6» 
trzeby  Towarzystwa  i  jego  członków,  w  celu  pokry* 
wania  ich  zobo  wiązań  względem  Towarzystwa,  za  po* 
średnictwem  Ministerstwa  Skarbu  był  dokonywany. 

Art.  110.  Założyciele,  stanowiący  tymczasowy 
Komitet  Organizacyjny,  określają  czas  i  miejsce  skła* 
dania  podań  o  przystąpienie  do  Towarzystwa,  podają 
0  tem  do  wiadomości  publicznej,  zwołują  pierwsze 
Walne  Zgromadzenie,  któremu  składają  sprawozda* 
nie  ze  swych  czynności,  i  wogóle  czynią  potrzebne 
kroki  w  celu  wprowadzenia  niniejszego  Statutu  w  ży* 
cie.  Z  chwilą  ukonstytuowania  się  pierwszego  Wal* 
nego  Zgromadzenia,  przyjęcia  przez  niego  Statutu 
1  zatwierdzenia  jego  uchwał  przez  Ministra  Skarbu, 
gaśnie  kompetencja  Komitetu  Organizacynego. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  34  z  d.  19/IV  *  1921  r.  poz,  203). 

Ruch  służbowy. 

191. 

W  MINISTERSTWIE  SKARBU 

za  miesiąc  luty  1921  roky. 

Mainowani  zostali; 

Radca  Min.  Michciński  Tadeusz  —  Nacz.  Wy^ 
działu  od  d.  1  lutego  1921  r. 

Kadca  Mm.  Chutkowski  Stanisław  —  Nacz.  Wy* 
działu  od  d.  1  marca  1921  r. 

Pom.  ref.  Dr.  Prokopowicz  Tadeusz  —  referen* 
tem  od  d.  1  marca  1921  r. 
Zwolnieni  zostali: 

Starszy  referent  Tychowski  Eugenjusz  —  z  dn. 
1  grudnia  1920  r. 

Pom.  refer.  Kasprzycki  Józef  —  z  dn.  31  stycz? 
nia  192r  r. 

Próbna  Nożyczkowska  Zofja  —  z  dn.  31  stycz-- 
nia  1921  r. 

Próbna  Kamińska  Klotylda  —  z  dn.  15  lutego 

1921  r.  
■ 

St.  kbntrol.  Adamczyk  Adam  —  z  <^ti.  25  lutego 
1921  r. 

Kontrol.  Kroll  Ludwik  —  z  dn.  28  lutego  1921  r. 
Kontrakt.  Dmochowski  Stefan  —  z  dn.  28  lutego 

1921  r. 

Kontrakt.  Sujkowski  Ludomir  —  z  dn.  28  lutego 
1921  r. 

Nieetat,  Wasilewska  Jadwiga  — ^  z  dn.  28  lutego 
1921  r. 

Nieetat.Witkowska  Eugenja  —  z  dn.  28  lutego 
1921  r. 

Nieetat.  Szymorowska  Janina  —  z  dn.  28  lutego 
1921  r. 

Nieetat.  Harusewiczówna  Ada  —  z  dn.  28  lutego 
1921  r. 

Masz.  Jasieńska  Irena  —  z  dn.  31  marca  1921  r. 
Przeniesieni  zostali: 

Nacz.  Wydz.  Martyszewski  Czesław  — do  Ge* 
neralnej  Dyrekcji  Loterji  Państwowej  z  dniem  l*go 
marca  1921  roku. 

Radca  Min.  Generalnej  Dyrekcji  Loterji  Pań^ 
ytwowej  Konkolniak  Włodzimierz  —  do  Departa* 
mentu  Budżetowego  Min.  Skarbu  z  dn.  1  marca 1921  r. 

St.  referent  Departamentu  Ceł  Ty&zkowski  Hen* 
ryk  —  do  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytonlp* 
w  ego  z  dniem  1  marca  1921  roku. 

Podwyższono  pobory: 

Kontrakt.  Żarnowskiemu  Janowi  do  płacy  wrg 
IV  st.  sł.  od  1  stycznia  1921  r. 

Kontrakt.  Udałow  Włodzimierz  do  płacy  wrg 

VIII  st.  sł.  od  1  stycznia  1921  r. 

Urzędnicy  nowoprzyjęci: 

1)  Mianowani: 

Grendyszyński  Ludomir  —  Dyrektorem  Urzędu 
Nadzorczego  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  od  dn. 
I  lutego  1921  r. 

Cź^auderna  Roman  —  Naczelnikiem  Wydziału 
od  dn.  1  lutego  1921  r. 

Linckner  Adam  —  Starszym  referentem  od  dn. 
i  marca  1921  r. 

2)    Tytułem  próby: 

Skowroński  Seweryn  —  od  dn.  20  stycznia  1921  r. 
Hetmanek  Stanisław  —  od  dn.  1  lutego  1921  r. 
Miara  Roman  —  od  dn.  1  lutego  1921  r. 
Sokalski  Henryk  —  od  dn.  15  lutego  1921  r. 
Tarczyński  Zygmunt  —  od  dn.  15  lutego  1921  r. 
Login  Djonizy  —  od  dn.  16  lutego  1921  r. 
Klepper  Aleksander  —  od  dn.  26  lutego  1921  r. 
Wiśniewski  Wacław  —  od  dn.  1  marca  1921  r. 
Zadrowski  Lucjan  —  od  dn.  1  riiarca  1921  r. 
Burdynowicz  Henryka  —  od  dn.  1  marca  1921  r. 
Jabłonowska  Marja  —  od  dn.  1  marca  1921  r. 

192. 

W  MINISTERSTWIE  SKARBU 

za  m*c  marzec  1921  r. 

Zwolnieni  zostali: 

Wice  *  D>Tektor  I>&p.  Cel  Hilchen  Feliks  z  dn. 
31  marca  1921  roku. 
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Kontrol.  rach.  Witkowski  Stefan  z  dń.  31  marca 
f  1921  roku. 

l       Próbny  kanc.  Sandrowski  Zygmunt  z  dn.  28?go 
lutego  1921  roku. 

Próbny  kanc.  Mueller  Paweł  z  dn.  31  marca  1921  r. 

Próbna  kanc.  Płszczkowska  Jadwiga  z  dn.  Sl^go 
,1  marca  1921  r. 

'fi  Próbna  kanc.  Domańska  Marja  z  dn.  31  stycznia I  1921  roku. 

Próbna  kanc.  Czerwińska  Stefan  ja  z  dn.  7  mars 
ca  1921  roku. 

Próbny  kanc.  Lewandowski  Józef  z  dn.  31  mar* 
jica  1921  roku. 

Podwyższono  pobory: 
do 

Nieetatowemu    Stelmaskiemu  Heronlmowi 
płacy  w/g  X  st.  śł.  od  1  kwietnia  1921  r. 

Kontraktowemu  Zaboklickiemu  Josławowi  do 
płacy  w/g  X  st.  sł.  od  1  marca  1921  r. 

Przeniesieni  zostali: 

Nacz.  Wydz.  Czechowicz  Gabryel  —  do  Izby 
Skarbowej  w  Brześciu  na  stanowisko  Dyrektora  Izby 

od  dnia'  1  kwietnia  1921  r.  y 
Rewident  Celny  Zakrzewski  Witold  —  na  takież 

stanowisko  do  Urzędu  Celnego  w  Warszawie  od  dnia 
1  kwietnia  1921  roku. 

Urzędnicy  nowoprzyjąci: 

1)   Mian  ow  a  n  i  : 

Radca  Min.  Koszko  Wacław —  powrotnie  od  dn. 
i  kwietnia  1921  r. 

St.  Referent  Ulankiewicz  Wład.  —  przeniesiony 
z  Minist.  Zdrowia  Publ.  w  dotychczasowym  charak* 
terze  służbowym  od  dn.  1  kwietnia  1921  r. 

Referent  Wadowski  Feliks  —  z  Minist.  Rolnictwa 
w  dotychczasowym  charakterze  służbowym,  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r. 

2)    Tytułem  próby: 

Wołkowski  Jan  Stanisław  od  dn.  1  marca  1921  r. 

N  awrocki  Stanisław  od  dn.  1  marca  1921  r. 

Grochowina  Wacław  od  dn.  1  marca  1921  r. 

Lewandowski  Józef  od  dn.  3  marca  1921  r. 

Godlewski  Jan  od  dn.  16  marca  1921  r. 

Grunwaldówna  Janina  od  dn.  16  marca  192l*r. 
Niciński  Wacław  od  dn.  15  marca  1921  r. 

Makowiecka  Halina  od  dn.  15  marca  1921  r.  - 
Baronówna  Zofja  od  dn.  1  kwietnia  1921  r. 
Włodkowski  Marjan  od  dn.  1  kwietnia  1921  r. 

Sprawy  emerytalne. 

193. 

OKÓLNIK   L.  1335/D.  B. 

Do  wszystkich    Izb  Skarbowych,    tudzież  Dyrekcji 
Skarbu  we  Lwowie  i  Cieszynie. 

,  Na  zasadzie  art.  14  ustawy  z  18  marca  1921  r. 
Dz.  U.  Nr.  29  poz.  164  w  przedmiocie  nadzwyczaj* 
nego  dodatku  do  stałej  pensji  dla  weteranów  1831, 
1848  i  1863  poleca  się  Izbie  (Dyrekcji)  aby  zarządziła 
bezzwłocznie  wypłatę  dodatku  przyznanego  tą  usta? 

wą  w^art.  1  i  2,  a  to  dla  weteranów  w  kwocie  1500  Mk. 
dla  wdów_po  weteranach  w  kwocie  750  Mk.  miesięczs 
nie  począwszy  od  1  stycznia  1921  r. 

Wypłata  należności  za  czas  od  l/I  do31/III  1921  r. 
ma  nastąpić  bezzwłocznie,  a  najpóźniej  równocześ* 
nie  z  wypłatą  pensji  za  miesiąc  maj  1921  r.,  począw= 
szy  od  1  maja  wypłata  dodatku  powinna  następować 
łącznie  z  wypłatą  pensji  zasadniczej  (weferańskiej 
wżgl.  wdowiej). 

Wydatek  z  tego  tytułu  powstały  należy  zarachos 

wywać  na  „pensje  uczestników  nowstań"  (Dział  IV, 
§  6  budżetu  Ministerstwa  Skarbu). 

M  arszawa,  dnia  14  kwietnia  1921  r 

w  z.  Ministra  Skarbu 

Vice  s  Dyrektor: 
"     (— )  Rogalski. 

194. 

OKÓLNIK  L.  1385/21. 
Do 

wszystkich  Izb  Skarbowych  i  Dyrekcji  Skarbu 
Lwowie  i  Cieszynie. 

V.'C Ustawą  z  dnia  17  marca  1921  r.^  (Dz.  U.  Nr.  31. 
poz.  179)  przyznano,  począwszy  od  1  stycznia  1921  r. 
cywilnym  emerytowanym  funkcjonarjuszom  pań* 
stwowym  i  kolejowym,  emerytowanym  nauczycielom 
szkół  powszechnych,  średnich  i  wyższych,  tudzież 
wdowom  i  sierotom  powyżej  wymienionych,  księżom 
emerytom  b.  państw  zaborczych,  tudzież  wdowom 
i  sierotom  po  nich,  a  także  v/arunkowo  osobom  po« 
bierającym  dary  z  łaski  ponowny  dodatek  drożyżnia* 
ny  w  wysokości  całego  pobieranego  zaopatrzenia  ze 
wszystkiemi  po  dzień  31  grudnia  1920  r.  przysługu* 
jącemi  dodatkami  drożyźnianemi. 

Na  podstawie  art.  5  wspomnianej  ustawy  poleca 
się  Izbie  (Dyrekcji)  przyznać  i  asygnować  powyższy 
dodatek  drożyźniany  bezzwłocznie  wszystkim  upraws 
nionym,  o  ile  pobierają  zaopatrzenie  z  Kas  skarbo? 
wych,  7  tern,  że  wypłata  należności  za  czas  od  1  styczs 
nia  po  koniec  kwietnia  1921  r.  ma  nastąpić  natych* 
miast  a  najpóźniej  łącznie  z  wypłatą  zaopatrzenia 
(pensji)  za  miesiąc  maj  r.  b. 
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O  ileby  zachodziły  wątpliwości,  czy  w  art.  2^im 
ustawy  należy  się  ten  dodatek  Izba  (Dyrekcja),  w  każs 
dym  poszczególnym  wypadku  złoży  sprawę  bez« 
zwłocznie  do  rozstrzygnięcia  Ministerstwu  Skarbu. 

W  wypadkach  przewidzianych  w  art.  34m  na» 
leży  sprawę  przedłożyć  do  decyzji  Ministerstwi? 
Skarbu,  o  ile  to  Ministerstwo  przyznało  pensję  (zac* 
patrzenie  (wdowie;  lub  sieroce,  w  innych  wypadkach 
oczekiwać  zarządzeń  ze  strony  właściwej  władzy  na* 
czelnej,  której  rzeczą  jest  zasięgnąć  w  tym  wypadku 
decyzji  Ministerstwa  Skarbu. 

Wydatek  powstały  z  powyższego  tytułu  należy 
zarachowwać  na  dział  IV,    a  mianowicie:    a)  przy 

emeryturach  i  zaopatrzeniach  cywilnych  na  §  1,  ro» 
syjskich  na  poz.  1  austrjackich  na  poz.  2,  polskich  na 
poz.  3;  b)  przy  wojskowych  na  §  2,  rosyjskich  na 
poz.  1,  austrjackich  na  poz.  2,  w  końcu  przy  danych 
z  łaski  należy  ̂ larachowywać  na  §  5'ty. 

Warszawa,  dnia  9  kwietnia  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Wice  f  Dyrektor: 

(— )  Rogalski. 

OGŁOSZENIA. 

Stan  Rachunków  Banku  dla  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie 

na  dzień  1  marca  1921  r.  / 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.    Oddziały  Miejskie  w  War- 
szawie:   1-szy  Marszałkowska  83,   2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to-Jerska  10.    4-ty  Wolska  52. 

Oddziały  zamiejscowe:  Paryż,  Antwerpja,  Biała  Podlaska,  Białystok,  Brześć  n  B.  Drohobycz,  Grajewo, 
Lwów,  Łomża,  Łuków,  Mińsk,  Międzyrzec,  Siedlce,  Stanisławów. 

STAN  czyNNy. 
Gotowizna  kasie  .... 
Pozostałość  w  Pol.  Kr.  Kasie  Poż. 
„  w  Pocztów.  Kasie  Oszcz 
„  w  Banque  de  France  Frs.  •41.437.13 

Pieniądze  zagraniczne  . 
Przekazy  i  waluty  zagraniczne 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  zdyskontowane 
Rach.  otwartego  kredytu 
Pożyczki  terminowe 
Korespondenci  „Loro"  . 

,  „Nostro* Nieruchomości 
Koszty  handlowe  . 
Inkaso  weksli 
Rach.  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

50490762 88 
16495553 18 

400449 
43 32071156:  50 

10558295  53 
092074  91 137054Qq6 

40 

2197789"12 

07 
104539803 93 
66046846 83 

266311858 30 
135509403 

31 
11 40691 S 

94 
29000332 

63 
49757155 52 
79182380 

71 
108080092 22 

1317376703 

29 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy 

„        zapasowy  . Inne  rezerwy  . 
Wkłady  . 

Redyskonto  weksli 

Korespondenci  „Loro* 
,  „Nostro Procenty  i  prowizje 

Różni  za  inkaso 
Rach.  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

86400000  — 
201822991  40 2566491  84 

4391 091 27 1  45 
81223485  46 

135771537]  01 
256326353  10 

416479711 16 

68038659'  10 
16559107  64 

171861513  13 

1317376703  29 

3* 

SPRAWOZDANIE 

Stowarzyszenia 'spożywców  „Przyszłość"  w  Porębie  Górnej,  goiiny  Rzeżuśnia  powiatu  Miechowskiego 
ziemi  Kieleckiej  za  rok  1920. 

R-k  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy.  » 

Koszta  handlowa     .              .       .       .       .  Mk.     19368.50          Pozostałość  czystej  nadwyżki             .       .  Mk.  3954.18 
Czysta  nadwyżka     .....       .    „        20955.76          Nadwyżka  brutto  na  towarach                   ■    „  36370.08 

Mk.     40324.26                                                                         Mk.  40324.26 

Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  CZYNNY.  STAN  BIERNY. 

Gotowizna  w  kasie  Mk.      14009.98          Udziały  Mk.  6568.80 
Ruchomości  '  „          628.26          Kapitał  zapasowy   2068.M 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu           .    ,        16380. —             ,       Rezerwowy   '225.04 

Pożyczka   400.— 
Kaucja  sklepowego  »  800.00 
 Czysta  nadwyżka   20955.76 

Ogółem   31018.24  Ogółem  31018.24 
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[ULANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY 

(TYMCZASOWY) 

28  Lutego  1921  r. 

POŻYCZKOWEJ. 

.1 

STANCZYNNNy. 

Monety  złote  po  kursie    paryt.    (według    marki  iemieckiej) 
i   Złoto   w   sztabach   i   szt.  a  Mk.  2790  za  l\g.  czystego 

spas  Kruszcu-  |        złota  ..... 
Monety  srebrne  i  biłon  zagr.  po  kursie  par 
Bilon  własny  ,  .  .  . 

anknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
'eksle  Zdyskontowane  ...... 
anki  „Nosfro*  ....... 
ahki  Nien\ieckie    .  .  , 
ocztowa  Kasa  Oszczędności 
ierniecka  Komisja  Odszkodowań 
OŻyCZKI:  terminowe,  towarowe 
ług  Skarbu  Państwa 
apiery  własne        .  .  . 
MINISTERSTWO  SKARBU 

Za  skupiony  kruszec  po  paryt 
Różnicę  kursową  kruszcu 

ine  Aktywa  .... 

Mk.  12.815.054,75 

i  inne  r-ki  w  likwidacji 
i  otwarty  kredyt 

'.       ,  38.482.851.03 904.402.52 

475.967.141.67 
373.122.531,56 

Mk. 
15.426.083,90 

m •  288.196.618,60 

Razem 

STAN  BIERNY. 

undusz  Rezerwowy 
'bieg  Banknotów  ..... 

RACHUNKI  ŹYROWE 
)  Centralna  Kasa  Państwowa 
)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
)  Kasy  Państw,  l  Wojsk. 
)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 

-fkarb  Narodowy  .  . 
nne  Pasywa  -  . 

52202.308,30 
79.350.646,96 

955.093.851,40 

849  089.673,23 
1.865.982.362,42 

25.232.271,71 

4.143.460.758.18 

77.125.000,000,— 231.045.880,79 

303.622.702,50 
6.727.874.915,84 

Mk.    92  357.955.371,33 

Mk. 

Mk,  313.389.451,90 
»  2.745.898.828,72 
,  4.809.214.309,62 
,  12.146.396.595,81 

16.383.642,70 
62.560.416.070,50 

20.014.f99.186,05 

15.444.59756 
,  5.128.148,12 

9.745.684.026,40 

Razem  Mk.  92.357.955.371,33 
Ilość  rachunków  żyrowych  4478. 

ibroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  '  Poznaniu  od  l/I  do  d.  28/11  1921  r.  włącznie  Mk.  7.193.191.628.46. 
la  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  28  lutego  1921  r.  wpłynęło  Mk.  109.143188,64. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor  ..Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

Sprawozdanie  za  rok  1920  Towarzystwa  Poźyczk.-oszczędn.  w  Rypinie 

w  ziemi  Płockiej  w  powiecie  Rypińskim. 

STAN  BIERNy 

kapitał  zakładowy  (u- 
działowy,   własny  i 

i  wypożyczony)     .  . 

;  lapitał  zapasowy  . 

jiapitał  specjalny  .  . 
Okłady  

)ługi  

^umy  przechodnie 

Razem 

Pozosta- wało z  pocz. 

roUu  • sprawozd.  j 

PrzvcriOd wcdł.  księgi 
głównej  w 
ciągu  roku 

Rozchód *edł.  księgi 
głównej  w 
ciągu  roku 

Pozostałość 
w  końcu 

roku 
sprawozd. 

- 

.STAN  CZYNNY 

Własne    papiery  pro- 
centowe .... 

Towary  .    .    .    .  ... 

Wydatki  różne  .    .  . 
Wydatki  i  straty     .  . 

Pozosta- 
wało z  pocz. 

roku 

sprawozd. 

Przycłiód 
wedł.  księgi 

głównej  w 
ciągu  roku 

Rozcłiód wedł.  księgi 

głównej  w ciągu  t^u 
Pozostałość w  końcu 

roku 

sprawozd. 
Marki      i  fenl^^l Marki      1  fenigi 

12760.-6 
1661,04 

1188,— 
47741,09 

23803,20 

48  (,65 

6602,16 

548,64 

14803,84 

12211,92 

1661,04 

1188,— 39539,41 

23803,20 

481,65 

15465,14 

5112,20. 

52325,16 

594,— 

6373,68 

8370,60 

2370,40 

A 

680i;,24 

15465,14 

5112,20 
43954,56 

594,— 

10812,52 

Razem      .    .  . 79870,18 

7765,36 
10741,— 

6809,24 75938,42 

J  2946,80 

87f35,54 6602,16 15352,48 78885,22 Bilans  .... 
87635,54 78885,22 
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Ml  16. 

STAN  RACHUNKÓW  BANKU  KUPIECKIEGO  ŁÓDZKIEGO  W  ŁODZI 

na  dzień  28  Lutego  1921  r.  (tymczasowy). 

Centrala  ( Filja  w  VVar.| Razem 

Mar ki    i'  f  e  n i  g  i 

.  7153897.47 11691097.51 18844994,98 
2688973.34 99139301.73 101^28275.07 

264666.71 11675583.30 11940250.01 

8927.03 8927.03 

5208876.36 3169325.18 8378201. .54 

1308115.18 254433.98 1562549.16 

117936.— 
9232820.60 9350756.60 

1273988.37 1273988.37 

27334831.54 19579904.70 46914736.24 

286415.44 
_  10750748.62 

11037164.06 

— 

— 14708.35 

— 

14708.35 

18673791.86 103188588.14 
121862380.— — 3174267.75 3174267.75 

— 

— 

— 

16558195.60 

— 

16558195.60 

25012026.23 986734.83 25998761.06 
207222.17 207222.17 

3471128.69 4253110.70 7724239.39 
1154726.35 1288348.94 2443075.29 

1773999.45 1.773999.45 

12965234.40 3364212.46 163219446.86 
107130757.14 300095381.84 407226138.98 

I  > 

Stan  Czynny. 
1.  Gotowizna  w  kasie 
2.  Pozost.wP.  K.  K.  P 
3.  Pieniądze  zagrani 

niczne  .... 
4.  Przekazy   i  wek.sl 

zagraniczne  .  . 
5.  Papiery  procento 

we  własne     .  . 
a)  Papiery  Państwo 
we  

b)  hypoteczne   i  ko 
munalne        .  . 

c)  akcje  .... 
6)  Papiery  proc.  fund 
rezer  

7)  Weksle  zdyskonto 
wane  

8   Rachunki  otwart 
kred.  .... 

a)  zabezp.  pap.  publ 
b)  „  wekslami 
c)  „  innemi  warto 
ściami   

9.  Pożyczki  termino 
we  

a)  zabezp.  pap.  publ 
b)  i  innemi  wartość 

10.  Rachunki  koresp 
(Loro)  .... 

a)  korespondenci  kra 

jowi b)  korespondenci  za 
graniczni     .    .    . ' 11.  Rachunki  nasze 

u  koresp.  (Nostro) 
a)  w  bankach  krajo 
wych  

b)  w  bankach  zagra 
nicznych      .  . 

12.  Nieruchomości  . 
•13.  Koszty  handl.  1920 
14.  „  1921 
15.  Inkaso  weksli    .  . 
16.  Rachunki    z  Od- 

działami .... 
17.  Różne  rachunki 

Sfan  Bierny. 

1.  Kapitał  Zakładowy 
2.  „  zapasowy  Usta 
wowy  

3.  Wkłady  . 

a)  terminowe 
b)  Rachunki  czekowe 
4.  Redyskonto  weksli 
5    Rachunki  koresp 

(Loro)  .... 
a)  Korespondenci  kra 
jowi    .    .    .    .  . 

b)  korespondenci  %&■ 
graniczni     .    .  . 6.  Rachunki  nasze 
u  koresp.  (Nostro) 

a)  w  bankacił  krajo 
wych  ..... 

b)  w  bankach  .zagra 
nicznych  .... 

7.  Procenty    i  pro 
wizje  1920  roku  . 

8.  Procenty    i  pro 
wizje  1921  roku  , 

9.  Różni  na  inkaso 
10.  Rachunki    z  Od 

działami  .... 
11.  Różne  Rachunki 

Centrala    |Fil)a  w  W,->r.  Razem 
Marki    i  fenigi 

54000000. 

7646375.34 

360900.20 
11015596.43 

5579410.24 

7704159.63 

3985341.17 

2057141.28 

12127347.43 
2654485.42 

107130757.14 

25569256.32 
152419580.37 

1196098.54 

42322998.19 

8711146.61 

21530481.34 

14669960.33 

6376212.72 

2364751.46 
4732243.53 

10751292.04 
9451380.39 

54000000.- 7646375.34 

25930136.52 
163435176.80 1196098.54 

47902408.43 

8711146.61 

21530481.34 

22374119.96 
10361553.89 

4421892.74 
4732243.53 

22878639.47 
12105865.81 

300095381.84  407226138.98 

BILANS  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Siła'*  w  Zakroczymiu 
dnia  31  grudnia  1920  r. 

A  STAN  CZYNNY  ^  STAN  BIERNY 

Gotowizna   Mk.  53947. —  KapiVał  zakładowy  
W  towarach   „  131900.50  Wierzyciele  .  .  .  . 
Urządzenie  sklepu   „      6000. —  Zysk  do  podziału  .  .       .  ,  . 
Dłużnicy  .       .   „  3935.^ — 

„  195782.50 

Rachunek  Zysków  i  Strat 
WINIEN  MA 

Wydatki  Mk.  1678715.95  Ogólny  przychód  
Strata  w  roku  1920   „  60418.20 
Zysk  do  podziału   .,  10201.50 

„  1749335.65 

Mk.  58480.- 

„  127101.- „  10201.50 

„  195782.50 

Mk.  1749335.65 

„  1749535.65 
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Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  Fabryki  Maszyn  i  Narzędzi  Rolniczych 

WINIEN.     wR.  Dratt  i  S-ka"  w  Chełmie  na  dzień  31 -go  Grudsiia  1920  roku. 
STAN  CZYNNy. 

R-k  Kasy  .... 
„  Materjalów  surowych 
„  „  dodatkowych 
„  Wyrobów  surowycli  ̂ 
II  n  gotowych 
„  Maszyn  i  Narzędzi 
„  Nieruchomości 
„  Ruchomści  i  utensylji 
„  Dtuiników  >. 

Mk. 58473.14 
263685.50 

84135.- 
244385.- 
128940.  - 
997834.— 
178809  - 14706. 
625233.44 

Mk.  2596201.08 

STAN  BIERNy. 
R-k  Kapitału  Akcyjnego 

„  Wierzycieli Czysty  zysk 

Mk. 

MA. 

1000000. 
1380580.70 
215620.38 

Mk.  2596201.08 

Wydatki  . 
Czysty  zysk 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk.    457764.--  Zysk  brutto 
„  215620.38 

Mk.  673384.38 

.  Mk.  673384.38 

Mk.  673384.38 

Podział  czystego  zysku.  ̂  

Na  kaifał  zapasowy  5^  czystego  zysku  .  ... 
,  dodatkowe  wynagrodzenie  członkom  zarządu 
,  plebiscyt  Górnego  Śląska  .  .  .      ,  . 
„  podatki  skarbowe  (od  czystego  zysku  i  kapitału  zakładowego- 
,  dywidendę  ........ 

Mk, 

10.781.— 
20  483.90 

15.000.— 
42.128.— 

127.227.48 
Mk.  215.620.38 

Bilans  Banku  Powszechnego  w  Piotrkowie  Spółki  Akcyjnej 
na  dzień  31  marca  1921  roku. 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie 
Rachunek  Przekazowy  w  P.  K 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
Papiery  procentowe 
Weksle  zdyskontowane 
Specjalne  r/ki  bieżące 
Nieruchomość  . 
Koszty  handlowe 
Różne  rachunki  . 

K.  P 

Mk. 

218529  -~ 780500.— 139.20 
1564320.90 

2131000.— 1721012.04 

1386344.20 

132677.— 348021.50 

Mk.  8282543.84 

STAN  BIERNY. 

•Kapitał  zakładowy 
Lokacje  terminowe 
Rachunki  bieżące 
Relombardowane  papiery 
Korespondenci  Loro 

,  Nostro Otrzymane  %  i  prowizje 
Różne  rachunki 

Mlv.  5000000. 
250730. 
863130.43 

763000.— 

371573.21 
588799.20 
289030.75 
156280.25 

Mk.  8282543.84 

BILANS  Zamknięcia  racliunl(ó\u  Słoworzyszenia  Spożywczego  „Oszczędność"  w  Sławicacli 
d.  22  stycznia  1921  r.  za  rok  operacyjny  1920. 

STAN  CZYNNY  ^  STAN  BIERNY 
1.  Gotówka  w  kasie 
2.  Ruchomości 
3.  Towar  po  cenie  zakupu  . 
4.  Dłulnicy 
5.  Róini  . 
6.  Wycofany  udział 
7.  Książki 

Razem 

Mk. 600. 
266. 16387. 

3100 
2751. 
893. 266. 

Mk.  24263. 

1.  Różni  . 
2.  Udziały 
3.  Kapitał  zapasowy 
4.  Kapitał  rezerwowy 
5.  Na  bibljotekę 
6.  Czysty  zysk 

Mk. 3395. 

5674.— 

179.— 
795.— 

970.^ 

13250.— Razem Mk.  24263. 

SPÓŁDZIELNIA  MLECZARSKA  W  JANKOWIE 
Sprawozdanie  za  ̂ 919  r. 

Bilans.  Aktywa:  Kasa  mk.  4,667.72,  nabiał  mk.  1,624,— , 
ruchomości  i  nieruchomości  mk.  780.70,  dłużnicy  nsk.  2,114.64, 
zapasy  mk.  100.—,  razem  mk.,  9,287.06.  Pasywa:  udziały 
mk.  2,425.68,  wierzyciele  mk.  5,539.75,  fundusz  zasobowy 
mk.  830.22,  zysk  mk.  491.41,  razem  mk.  9,287.06.  Straty 
i  zyski:  dochód  z  nabiału  mk.  13,607.20,  inne  mk.  1,926.06. 
Wydatki:  koszta  ruchu  mk.  14,848.75,  umorzenia  mk.  193.10, 
zysk  mk.  491.41.  Podział  zysku:  do  funduszu  zasobowego 
mk.  491.41. 

BILflli!  Stowarzyszenia  Spożywczego  ..Pioirowianka"  w  PiolTOWitatli na  d.  1  stycznia  1921  r. 

Stan  czynny:  gotowizna  w  kasie  mk.  15,442.66,  rucho- 
mości mk.  2,738.50.  Remanent  towarów  po  cenie  sprze- 

dażnej 73,049. — ,  pożyczka  państwowa  5,030.96.  Ogółem 
mk.  96,262.12. 

Stan  bierny:  Udziały  mk.  8,100. — .  Społeczny  mk.  348. — 
Pożyczka  mk.  11,080.—,  czysta  nadwyżka  mk.  67,532  58. 
Należność  dostawcom  9,201.54.    Ogółem  96,262.12. 
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Stan   Majątkowy  firmy    „L.  LOURSE" 
w  dniu  30/VI  1920  r. 

STAN  CZYNNY  STAN  BIERNY 
1. Kasa .  Mk. 152831.44 1. Kapitał  Udziałowy  . .  Mk. 

1800000.— 
2. Mała  Kasa 1307.65 

2. 

Wierzyciele 692079.15 
3. Bank  Zachodni 36749.57 

3. 

Amortyzacja    .       .       .  . 212624.80 
4. Bank  Handlowy 

2000.— 

4. 

Sumy  Przechodnie 253239.06 
5. Urządzenia 

1800000.— 
5. 

Czysty  zysk     .       .       .  . 109586.20 
6. Towary » 700649.06 
7. 
8. 

Ruchomości 
Inwentarz  żywy 

146249.80 

120000.— 9. Opakowanie  . 49684.50 
10. Dłużnicy  . n 48832.30 
11. Zastawy  . 

*  jj 

2975.— 
12. Sumy  Przechodnie 

6250.— 
Mk. 

3067529.22 Mk. 3067529.22 

WINEN 

Użyto  towarów  d(/ wyrobów  i  na  sprzedaż 
Robocizna     .       .  .  . 
Pensje  dyrektoróv.'  i  administracji 
Koszta  handlowe  . 
Opakowania  .... 
Przewozy,  cła  i  ekspedycje. 
Utrzymanie  inwentarza  żywego 
Procenty       .  .  . 
Amortyzacja 
Czysty  zysk  .  .  . 

Rachunek  Strat  i  Zysków 

Mk.  4416225.17 
561944.19 

267400.— 606555.18 
221594.92 
90874.25 
24678.50 
55254.28 

212624.80 
109586.20 

Mk.  6566737.40 

Osiągnięto  ze  sprzedaży  (t«rgi) 
Mk. MA 

6566737.40 

Mk.  6566737.40 

SPRAWOZDAJCIE  STOWARZYSZENIA  SPOŻYWCÓW  w  SKRZESZEWIE 

BILANS  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 
STAN  CZYNNY  STAN  BIERNY 

Gotowizna  w  kasie  
Ruchomości  ....  .  . 
Nieruchomości  
Remanent  towarów  po  ceniu 

kosztu:  w  sklepach  i  ma- 
gazynach; ....    Mk.  63415.90 

Remanent  w  dziale  wytwórczym 
Dłużnicy  (za  towary)  
Różni: 

a)  udział  w  Związku  .... 
b)  inne  należności  

Ogółem 

Mk. 17149.32 
4450.95 

63415.90 
22285.03 

Mk.    107301.20  • 

Udziały  
Fundusze: 

a)  zapasowy 
b)  społeczny 
c)  specjalne Wkładki  oszczędnością 

Różni: 

a)  należp.  dostawo. 

b)  pożyczki c)  kaucje  . d)  inne  zobowi  jzania 
Czysta  nadwyżka 

Mk. 
Mk.    17  li. 00 

7434.06 

Mk.  40839.83 

Ogóiem 

28477.40 

9145.66 

2883831 

Mk.  107301.20 

BILANS  BANKU  POWSZECHNEGO  w  PIOTRKOWIE  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

na  dzień  28  lutego  1921  roku. 
STAN  CZYNNY 

Kasa  
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa 
Pocztowa  Kasa  Oszczędn. 
Papiery  procentowe: 

a)  papiery  państwowe 
b)  akcje 

Weksle  zdyskontowane 
Nieruchomości 
Koszty  handlowe 
Różne  rachunki  . 

Mk. 169110.24 
9 

538000.— n 

100.— 1054790.— » 
457560  — 
1755000.- n 1385694.20 

» 

82535.— 
302521.50 

Mk. 5745310.94 

STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy: 
1-  sza  wpłata 
2-  ga  wpłata Wkłady: 

a)  terminowe  . 
b)  r-ki  czekowe Relombardowane  papiery 

Korespondenci  nostro 
Procenty  i  prowizje 
Różne  rachunki  . 

Mk.  2500000.— 

758000.— 

213230.— 

fl33630.4.'5 763000.— 

545810.— 

114209.65 
217430.86 

Mk.  5745310.94 
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BILANS  Warszawskiego  Stowarzyszenia  Spożywców  ul.  Grzybowska  Nr.  51. 

w  dniu  1  stycznia  1920  r. 
STAN  CZVNNy STAN  BJERNy 

Kasa 
Towary  . 
Różni 
Dłużnicy 
Ruchontości 

Akcje  i  udziały  w  "Pow.  Spółdz. Remanent  piekarni 

STRATY 

Koszty  handlowe         .       .  . 
Amortyzacja  ruchonfości 
Manco  kasowe  i  promile    .  « 
Ofiara  na  Tow.  Przeciwgruźlicze 
Kradzieże  w  sklepach 
Składka    na   Dom    Lodowy  im.  Hugc 

Kołątaja  .  .  .  »  . 
Spisano  na  straty  wątp.  noleżn. 
Bonifikaty  
Czysta  nadwyżka  .... 

_  Mk. 
49290.98 

225339.30 

188942.— 16350.73 
14964.47 
11307.77 

9  - 

5967.40 
Mk. 512162.65 

u 
1 

IL            a  Ca achunek  Sti 

Mk. 206667.57 
1662.71 
2171.50 

100.— 

n 5470.58 

681.50 18236.92 

281.— 

•  67500.21 

Tik? 302771.99 

Udziały  2495  członków 
„  nieodebrane 

Różni 
Kapitał  rezerwowy 
Kaucje  sklepowych 
Czysta  nadwyżka 

Zysków 

Mk. 

Mk. 

■'HT'"""" 

ZYSKI 

Nadwyżka  brutto  na  towarach  . 
„        na  piekarni  .... 

Prowizja  za  wydawanie  towarów  dla  bez- 
robotnych     .       .       .       .  . 

Procenty  z  B.  Tow.  Spółdz. 
Bonifikata  z  r-ków      .       .  '  . 

Mk. 

75955.19 
2283.77 

338985.42 
24492.47 2945.59 
67500.21 

512162.65 

280918.83 
7766.49 

11153.35 

1575.76 
1357.56 

Mk.  302771.99 

10. 

11. 

BILANS   Hurtowni  Właścicieli  Aptek  w  Częstochowie 

za  czas  od  1  Stycznia  1919  r.  do  31  Grudnia  1919  r. 

AKTYWA 
Kasa 
gotowizna  w  kasie 

Ruchomości 
ogólna  wartość 

Utensylja 
ogólna  wartość 

Ruchomości  laboreforjiim  analit. 
ogólna  wartość 

Utensylja  labor.  anal. 
ogólna  wartość 

Ruchomości  laboraf.  farmaceut. 
ogólna  wartość 

Kaucje 
Miejska  stacja  Elektryczna 

Papiery  Publiczne  Własne 
5  pr.  Oblig.  Skarbu  Połsk. 
Oblig.  m,  Częstochowy 

Dłużnicy 
należności  za  towary 

Towary 
pg.  remanentu  i 

Sumy  Przechodnie 
wydatki  okresu  przyszłego 

Mk. 

3500 
3000 

14799.50 

5066.54 

790.01 

3634.50 

67.50 
19'/ 28.70 

21.60 

6500.— 123367.94 

153527.91 

548.75 

PASYWA 

1.  Kapitał  Zapasowy  .... 
2.  Kapitał  Rezerwowy  .... 
3.  Specjalna  rezerwa        .       .     .  . 4.  Udziały 

wpłacone  przez  członków    '  . 5.  Wierzyciele 
a)  długi  za  towarz    .       .  74690.39 
b)  kapitał  wypożyczony    .  74165  46 

6.  Amortyzacja 
ruchomości  .  .  .  1048.95 

utensylji  .  .  .  .  184.— ruchom,  laborator.  anal.  .  726.85 
utensylji  1.  a.  .  .  .  6.75 
ruchomości  labor.  farm,  ,  1972.85 

7.  Sumy  Przechodnie 
opłacony  pr.  od  wkład.  3250.81 
nieodebrane  zyski     .       .  300.— 

8.  Zyski 
czysty  zysk  

Mk. 5295.08 
2235.33 
8980.72 

107870,41 

148855.85 

3939.40 

3550.81 

47325.35 

Mk.  328052.95 Mk.  328052.95 

Stan  Rachunków  Walickiego  Chrześcijańskiego  Towarzystwa  Pożyczkowo- 

Oszczędnościowego  w  Stopnicy, 

dnia  31  Grudnia  1920  r. 

STAN  CZYNNY. 

Gotówka  w  kasie 
Papiery  procentowe 
Pożyczki        ■  . 
Ruchomości 

Mk.  5085.24 

152500.— 352542.43 

 138.63 

Mk.  510266.30 

STAN  BIERNY. 
Kapitały:  zakładowy,  zapasowy  i  specjalne 
Wkłady  Oszczędnościowe 
Długi       •  .  .         -  . 
Inne  (sumy  przechodnie) 
Zyski       .  .  .  ,  . 

Mk. 20614.38 
364738.92 

105200.— 
19567.37 145.63 

Mk.  510266.30 
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Towarzystwo  Akcyjne  R.  Plewkiewicz  i  S-ka  w  Warszawie. 

B  I  L  A  N  S  na  31  grudnia  1919  r. 

STAN  CZYNNY 
Nieruchomości     .       .  . 
Urządzenia  fabryczne 
Zapasy  towarów  . 
Weksle  ..... 
Dłużnicy       .  . 
Gotówka  w  Kasie  Towarzystwa  i  w  Ban- 

kach      .  .   •  . 

Assekuracja  .       .  . 
Pensje  urzędników 
Pensje  Zarządu  i  Kom.  Rew. 
Opał  i  Światło 
Pomoc  lekarska  . 
Utrzymanie  posscsji 
Podatki  .... 
Marki  stemplowe  i  pocztowe 
Koszta  handlowe 
Zapomogi      .  .  > 
Ogłoszenia  .... 
Prowizje  .... 
Straty  na  dłużnikach  . 

Zysk 

Mk. 141155.38 
H 119964.92 

241901.36 
n 103183.04 

286968.56 

n 237115.40 

Mk. 1130288.66 

Rachunek 
Mk. 

5026.29 
48956.08 

4104.— 
n 8064.95 

603.35 
19403.87 

n 20505.73 
397.70 

n 2198.17 

1575.— 

276.- 

1336.45 
1133.72 

Mk. 113581.31 
112638.36 

Mk. 226219.67 

STAN  BIERNY 
Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zasobowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Wierzyciele  . 
Fundusz  na  kasę  chorych 
Niepodniesiona  dywidenda 
Pozostałość  zysku  z  r.  1918 
Zysk  do  podziału 

Zysków 

Mk. 
648000.  - 
77996.50 

234996.75 25909.82 

2160.— 27918.— 

669.23 
112638.36 

Mk.  1130288.66 

Fabrykacja Procenty Mk.  220254.68 

5964.99 

Mk.  226219.67 

Podział  zysku  za  1919  r. 
Zysk  za  1919  rok       .......  . 
Na  amortyzację  budynków  .  .  .  .  "  . 
„   kapitał  zasobowy  .  . 
„   tantjemę   dla  Zarządu  i   Komisji  Rewizyjnej   i  gratyfikację  dla 

urzędników  ........ 
„   podatek  od  kapitału  ....... 
„         „       przemysłowy  .  . 

Dochodzi  pozostałość  zysku  z  r.  1918       .  .  .  .  . 

Przeznaczono  na  dywidendę  pó  Mk.  64.80  f.  od  akcji  . 
Na  cele  społeczne     .  . 

Przeniesiono  na.  rok  następny  ...... 

Mk.  7057.80 

„  11263.84 

„    28425  75 740. 

„  15236.59 

Mk.  112638.36 

62723.98 
Mk. 

49914.38 
669.23 

Mk.  38880, 

„  6000." 

Mk. 

Mk. 

50583.61 

44880.— 

Mk.  5703.61 

ZARZĄD  STomzyszENiA  mmm  jedność"  w  bolesiawcu  ziehi  wieluńskiej. 
Bilans  za  rok  sprawozdawczy  1919. 

STAN  CZYŃMY. 
Gotówka  w  kasie 
Nieruchomości  i  ruchomości 
Remanent  towarów 
Dłużnicy 
Udział  w  Związku 
W  kasie  Bolesławickiej 
W  Centrali  Wieluńskiej 

Mk. 2339.56 
4089.53 

15175.30 
200. 
714.24 
136.04 

30Q00.— 
Mk.  52654.67 

Udziały  . 
Kapitał  zapasowy 

„  rezerwowy Dostawcy 

Kółku  rolniczemu 
Wkłady  . 
Czysty  zysk 

STAN  BIERNY. 
Mk. 

Mk. 

11760.65 

8991.40 

334.60 

10050.— 13800.— 

7718.02 

52654.67 

Gotówka  w  kasie 
Ruchomości  i  nieruchomości 
Remanent  towarów 
Udział  w  Związku 
W  kasie  Bolesławickiej 
W  Centrali  Wieluńskiej 

Bilans  >za  rok  Sprawozdawczy  1920  r. 
.  Mk.  257.16.11  Udziały  . 
.    „  4058.28  Kapitał  zapasowy 
„  90128.30  „  rezerwowy 

'.    '„  654.76  Pożyczki 
.    „  136.04  Czysty  zysk  ̂  

.    „  21350.— 
Mk,  142043.49 

Mk. 
43354.95 
2862.53 
9637.15 

36884.66 
49304.20 

Mk,  142043.49 
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STAN  RACHUNKÓW  POLSKIEGO  BANKU  KOMUNALNEGO 

SPÓŁKI  AKCYJNEJ  ' 

na    dzień    28-go    lutego    1921  roku. 

S  T  A  N  'C  Z  y  N  N  y. 
iotowizna  w  kasie         .  .  .  . 
'ozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
•ozostałość  w  P.  K.  O.  . 
'apiery  procentowe  własne: 
a)  Papiery  Państwowe  1000000  — 
b)  Papiery  hipot.  i  komunalne  534. — 

^oźyczki  terminowe 
tachunki  nasze   u  korespondentów  (Nostro): 
a)  w  Bankach  krajowych  .  6004152.73 

!  b)  w  Instytucjach  Państwow 
I  Komun.  .  22701000.- 

lieruchomości 
(Wierzyciele  hipoteczni 
kOszty  handlowe  . 
!óżne  rachunki 

5459820.20 

183600.  - 

Marki  i  fe 

n. 

1046722 20 
27808256 77 
2455112 

42 

79940000 — 

28705152 
73 

5276220 20 
1111007 69 

17155001 
89 164498007 90 

STAN  BIERNy. 

Kapitat  zakładowy  .  5000000.— Wkłady: 

a)  Terminowe         .       '  .  122360000. 
b)  Rachunki  czekowe        .  9813603.19 

Rachunki  korespondentów  (Loro): 

korespondenci  krajowi 

Procenty  i  prowizje  ,  . 

Różne  rachunki     .      "  . 

Marki  i  fen. 

3732000 1— rzecz,  wpłać. 

132173603 

17424390 

^  30013^1 

8166202 

164498007  j9u 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „PRZyjAŹN"  w  Częstochowie. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sjłrawozdawczy  1919  r. 

ioszty  handlowe 
tmortyzacja  ruchomości 
)zysty  zysk 

STAN  CZyNNV. 

iotowizna  w  Kasie 
luchomości 
(emanent  towarów  po  cenie 

i  Jdziały  w  Związkach 
i  : 

kosztu 

Mk. 
9651.56 

31.67 
11143.16 

-Zysk  brutto  na  towarach 

Mk.  20826.39 

Mk.  20826.39 

Razem  Mk.  20826.39 

Bilans  na  dz.  1  Stycznia  1920. 

STAN  BIERNy. 
Mk. 15472.50 

275.08 
7144.32 
.2686.10 

Udziały  . 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  rezerwowy 
Należnośai  dostawcom 
Kaucje     .  i 
Inne  rach.  Biblioteka 
Czysty  zysk 

Mk. 

Razem  Mk.  25578. 

3889.03 1195.35 
4523.33 2074.70 

514.40 
2238.05 
11143.16 

Razem  Mk  25578.- 

BILANS  STOWARZYSZENIA  SPOŻyWCZEGO  „PRĄD"  za  1919  ROK. 
STAN'  czyNNy. 

iotowizna  w  Kasie  Mk. 
luchomości 
lemanent 
'dział  w  Związku  Stow.  Spoż. 
me  należn.  ,  , 
;-k.  Przechodni .Społem" 

osity  handlowe 
•mortyzacja  ruchom, 
ine  Straty 
Czysta  nadwyżka 

STAN  BIERNy. 

Mk. 33041.33 
12214.98 

111625.41 
790.28 

10664.53 
161.56 

Mk.  168498.09 

Udziały  . 
Fundusz  zapasowy 

„  społeczny 
„  oświatowy 
,  zapomogowy 

Pożyczki Kaucje 

Inne  zobowiązania 
R-k  Przechodni 
Czysta  nadwyżka 

R-k  Strat  i  Zysków. 

Mk. 82367.48 

1357.22. 3933.  6 
17T13.39 

Nadwyżka  brutto  na  towarach Inne  dochody 

Mk.  104771.55 

Mk. 50807.82 

■3745.70 

14145.57 
1799.11 
1446.11 

1080.— 

3717.40 
56228.37 
18414.62 
17113.39 

Mk.  168498.09 

Mk.  100580.02 
4191.53 

Mk.  104771.55 
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Ogiloszenia. 

JMb  16. 

To\uiirzys!wo  Warszowskle  Oczyszczania  i  Sprzedaży 

Spirytusu  Tow.  Akc/ 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  1919/20  r. 

Przychód 
Rozchód 

Zysk  . 

Mk.  41442197.61 
39334176.94 

Mk.  2108020.67 

Bilans  z  d.  30  czerwca  1920  r. 

STAN  CZyNNY. 

Rektyfikacja  na  Pradze 
Fabryka  wódek,  Dobra  18 
Posesja  w  Libawie 
Plac  w  Odesi*^ 
Beczki 

Kasa  .  .  .  ' 
Papiery  procentowe 
Dłużnicy 
Remanent  kwasów  . 
Sumy  przechodnie  . 

Mk. 1505212.92 
311111.56 
173816.19 
89244.35 

74400.— 
211217.07 
188118.04 

4544227.53 
9794705.83 
4955424.37 

Mk.  21947477.86 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  akcyjny 
•     ,       zasobowy  . 
Amortyzacje 
Rezerwy 
Wierzyciele  . 
Dywidenda  nieodebrana 
Sumy  przechodnie  . 
Zysk  z  lat  poprzedn. 

„    za  rok  1919  :^0 
Mk. 100114.2'3 2103020.67 

Mk.  1944000.— 292195.57 
1036326.41 
335023.52 

„  11122518.89 
56554.20 

„  4955424.37 

„  2208134.90- Mk.  21947477.86 

ZARZĄD 

WARSZAWSKIEJ  KASY  KREDYTOWEJ 

ma  zaszczyt  podać  do  wiadomości,  że  Uł  dniU  1Z-gO  mz 
5ł.  P.  o  godzinie  10-tej  przed  południem^  w  lokalu  Tow 
rzystwa  przy  ulicy  Ś-to  Krzyskiej  L.  20,  odbędzie  się  ogi 
ne  Zebranie  członków  Towarzystwa  z  następującym 

rządkiem  dziennytri: 

1)  Wybór  przewodniczącego, 
2)  Sprawozdanie   Komisji    Rewizyjnej,    Rady    i  Z rządu, 

3)  Zatwierdzenie  sprawozdania  i  bilansu  za  1920  ro 
a  budżetu  na  1921  rok, 

4)  Podział  zysku, 
5)  Sprzedaż — kupno  nieruchomości, 
6)  Wybor,y  członków  do  władz  Towarzystwa, 
7)  Wniosifi  członkó.w  Rady  i  Zarządu. 
W  razie  nieprzybycia  wymaganej  liczby  członków,  Ogc 

ne  Zebranie  odbędzie  się  w  drugim  terminie  prawomocny 
bez  względu  na  liczbę  przybyłych  członków,  w  tymże  dn 
t.  j.  12-go  maja  b.  r.  o  godzinie  5-ej  po  południu  w  tym; lokalu. 

ByreRcia  MM  iyiRonIowep  ̂ Uorszuwskiego 

zawiadamia,  że  zwołane  na  30  KwiBtniS  1921  roku  Zwyczaj 
Walne  Zgromadzenie  Akcjonarjuszów  z  powodu  niezłożer 

wymaganej  liczby  akcji,  odbyć  się  nie  może. 
Niniejszym  oznacza  się  nowy  termin  tego  Zgroir 

dzenia  na  dzień  18  czerwca  1921  r.  o  godz.  4  popoł.  w  s 
posiedzeń  Banku  przy  ulicy  Fredry  8.  Na  Zgromadzer 
tern,  które  będzie  prawomocne  bez  względu  na  licz 
obecnych  akcjonarjuszów,  rozpatrywane  i  decydowane  bę 
sprawy,  objęte  porządkiem  dziennym  niedoszłego  w  pier 
szym  terminie  Walnego  Zgromadzenia.  Akcje  lub  odnoś 
dowody  depozytowe  składać  można  do  dnia  10  czerwca  r, 
w  Warszawie,  w  kasie  głównej  Centrali  Banku  przy  uli 
Fredry  8,  we  Lwowie,  w  Oddziale  Banku  ulica  3  Maja  1 

Znrzdd  Wnrsznwiklel  Kosy  Hnnsllowo- Przemysłowej     irzg  S!nrszyc!i  ̂ romsiilzeiiin  kupców  m.  łodz 
wzywa  członków  na  XIV  nadzwyczajne  zebranie  ogólne, 
odbyć  się  mające  w  I  terminie  dnia  7  unaja  r.  b.  o  godz.  1-ej, 
a  w  razie  niedojścia  w  II  terminie  tegoż  dnia  o  godz.  6-ej 
wiecz.  w  lokalu  kasy,  Ś-to  Krzyska  20.  Porządek  dzienny: 
sprawa  likwidacji  kasy  i  sposób  przeprowadzenia  takowej. 

W  myśl  §  9  „Warunków  emisji  obligacji  Zgromadzei 
Kupców  m.  Łodzi  z  d.  16  czerwca  1905  r."  komunikuje  s że  w  dniu  1  kwietnia  r.  b.  zostały  wylosowane  nastąp 
jące  obligacje  w^ymienionego  Zgromadzenia:  JSTsiSS  67,  1 
3,62,  380,  427,  441,  454  i  493. 

> 

^Joef^no  w  Drufearni  Państwowej,  Miodowa  20.  M  13645,  28.  IV.,  5000 



Mr.  17. Warszawa,  dnia  10  maja  1321  r. Rok  III. 

MINI 

Y 

Cena  niniejszego  numeru  20  mh.  (z  prapsyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  kwartalna  250  mh.  Cena  oglos/.eń 
za  tefestem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  peł;Łem:  100  mk.  Materj^}  i  edahcyjny  oraz  og!oszeni-a,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  ..Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować do  Redakcji,  Leszno  5,  teh  red.  JSi;  512-6%,  tei.  admin.  Na  512-71. 

TMBTiWaMMjawaagiKŁirttMMgiaijfc—nwiiiiBiii  '.a 

■  TREŚĆ:   ̂ 'aillaihi  bezpOŚrBdllie:   1S5,   Okólnik  w  sprawie  usysfemiityzowania  i  zwiększenia  wysilkłi  pracy  władz  skarbowych 
przy  wymiarze  i  poborze  podatków  bezpośrednich. 

PSonopoI  spiryfUSO^y:  1S6.  Okólnik  w  sprawie  sprzedaży  pi  '/a  bez  ograniczeń. 
Sprawy  walutom-.  197.  stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  d.  20  IV  1921  r. 
Przepisy  o  insfyfURjach  bankotitych:  ISB.   Roz\rjr2V!Ć-cr.ic    Miniptra  Skarbu  z  d.  16  grudnia  1920  r.  w  przedmiocie 

uzupełnienia  statutu  Galicyjskiego  Wcicnn^go  Zakładu  Kredytowego. 
Prawo  uS5BZpiEKZ8ni3«JB:  199.  Okólnik  w  sprowie  rozpoczęcia  działalności  tow.  ubezp. 
5pr.gu?y  HafiaUfe.-  ZCO.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i    Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  14llV  1921  r.  w  przed- 

miocie zmiany  cen  ropy  i  przetworów  naftowych. 
rrZGpfsy  G  służbie  panstiJ2GVk!ej:  201.  Rozporządzenie  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiecie  ustalenia  wysokości  djet 

(ila  urzędników  i  funkcjonarjuszów  Kontroli  skarbowej. 

Podatki  bezpośrednie. 

195. 

OKÓLNIK.  L,  1205/21.  S.  V.  5.  . 

i  Do  wszystkich  Dyrektorów  Izb  Skarbowych  i  Prezesa 

Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie. 

Władze  Skarbowe  zaczęły  już  wprov>'adzać  lub 
I  mają'  w  najbliższej  przyszłości  wprowadzić  w  życie 
szereg  uchwalonych  przez  Sejm  Ustawodawczy  po< 
datków  i  opłat.  Nowe  podatki  oparte  są  w  znacznej 
mierze  na  indwidualnem  szacowaniu  dochodu  i  mas 

jątku  jednostek,  wymagąją  więc  większych  niż  do« 
i  tychczas  wysiłków  władz  wymiarowych  i  przezwys 
ciężenia  trudności,  wielkich  zwłaszcza  społeczeń* 

I  stwie,  częściowo  nienawykłem  lub  nawet  odwykłem 
©d  płacenia  podatków. 

O  szczegółach    informują    rozporządzenia  i  in* 
j  strukcje  Ministerstwa  Skarbu.  O.becnie  chcę  zwró* 
cić  uwagę  v/szystkich  urzędników  na  ogólne  zasady, 
któremi  w  pełnieniu  swoich  obowiązków  winni  się 

kierować  i  na  ogromną  doniosłość  ich  pracy  dla  Pań* 
stwa  Polskiego. 

Odbyte  przed  niedawnym  czasem  zjazdy  władz 
wymiarowych  pierwszej  instancji  na  terenie  b.  Kró* 
lestwa  Kongresowego  i  sprawozdania,  nadsyłane  z  b. 

'  Małopolski  wykazują,  że  ogół  urzędników  zdaje  sobie 
i  sprawę  ̂ ze  swych  zadań,   że  stara  się  przezwyciężać 

'  wszelkie  trudności,  nagromadzone  przez  wojnę  braki 
tworzącej  się  dopiero  w  niektórych  dzielnicach  orgas 
nizacji  skarbowej  i  przeszkody  związane  z  wprowas 
dzeniem  nowych  podatków.  Nie  mniej  jednak  dos 
tychczasowe  wyniki  finansowe  są  niezadawalniające, 

daleko  jeszcze  do  tego,  by  społeczeństwo  płaciło  tyle 
podatków,  ile  może  zapłacić  bez  szkody  dla  swego 
gospodarczego  rozwoju. 

Należy  przedewszystkiem  zdać  sobie  sprawę 
z  faktu,  że  marka  polska  straciła  swoją  dawną  siłę 
nabywczą,  odpowiednio  do  tego  wzrosły  dochody 
i  podniosła  się  wartość  majątków.  Z  tem  trzeba  się 
liczyć  zarówno  przy  wymiarze  podatków  jak  i  kar 
skarbowych;  przytem  fakt  zniżki  waluty  polskiej  po* 
winien  być  pobudką  do  wytężenia  szczególnej  energji 
w  tym  kierunku,  by  wymierzone  podatki  jaknajs 
szybciej  wpływały  do  Kas  Skarbowych.  Władze  Skar* 
bowe-  są  po%vołane  przedewszystkiem  do  tego,  by 
przysparzać  dochodów  Skarbowi.  Koszt  ich  utrzyma^ 
nia  powinien  być  tylko  drobną  częścią  wpływów 
finansowych,  przez  nie  uzyskanych.  Przed  wojną  pos 
datki  rrzynosiły  w  normalnie  zorganizowanych  pańs 
stwach  około  dziesięć  razy  tyle,  ile  wynosił  koszt  ich 
wymiaru  i  ściągania.  Nie  wszędzie  oczy.viście  ten 
stosunek  da  się  utrzymać,  gdyż  v/chodzi  tu  w  Urę 
i  mniejsza  zamożność  niektórych  okręgów  skarbo* 
wych,  i  ich  zniszczenie  wojenne.  Ale  w  każdym  razie 
Urzędy  Skarbowe,  które  żyją  z  podatków  przez  sie? 
bie  ściągniętych  a  rnało  Państwu  oddają,  nie  uspras 
wiedliwiają  wogóle  swojego  istnienia.  Częściową 
przyczyną  małej  wydajności  niektórych  Urzędów 
jest  to,  że  zajęte  są  one  dawniejszymi  wymiarami, 
których  rezultat  finansowy  jest  z  konieczności  słaby. 
Otóż  koniecznem  jest,  by  nie  naruszając  porządku 
w  załatwianiu  wymiarów,  ustalonego  już  poprzednio. 
Władze  Skarbowe  skierowały  swoją  uwagę  na  wy* 
miary,  wydatne  dla  Skarbu,  a  później  dopiero  wzięły 
się  do  załatwiania  spraw,  w  których  chodzi  o  drobne 
sumy  wymiarowe. 

Społeczeństwo  zniesie  wzmożone  ciężary  podat* 
kowe,  o  ile  będzie  miało  świadomość,    że .  Władze 



Pozycje  196—198. 

Skarbowe  działają  z  należytą  bezstronnością  i  dążą 
do  równomierności  obciążenia  podatkowego.  Podstas 
wą  wymiarów  może  być  tylko  ustawa.  Urzędnik  skar* 
bowy  przy  jej  stosowaniu  winien  być  ożywiony  tern 
samem  poczuciem  odpowiedzialności,  które  kieruje 
sędzią  przy  wydawaniu  wyroku.  Nie  mpże  ulegać 
żadnym  względom  ubocznym,  politycznym,  społecz^ 
nym  lub  osobistym,  nie  dopuszczać  do  siebie  żadnej 
niepowołanej  interwencji,  z  czyjejkolwiek  by  strony 
ona  pochodziła.  Obowiązany  jest  też  dążyć  do  tego, 
by  nikt  nie  wymykał  się  z  pod  ciężarów  podatkom 
wych  lub  te  ciężary  ponosił  w  niedostatecznej  mierze. 
To  Tteż  urzędnik  skarbowy  musi  dążyć  do  uzyskania 
dokładnej  znajomości  stosunków  gospodarczych  swe? 
go  okręgu,  a  nie  opierać  się  zbyt  pohopnie  na  jedno* 
stronnych,  niedostatecznie  sprawdzonych  informa* 
cjach.  Od  tej  odpowiedzialności  nie  zwalnia  go 
współudział  czynnika  obywatelskiego  w  różnego  ro«> 
dzaju  komisjach  podatkowych.  Komisje  te  są  powo* 
łane  do  pełnienia  funkcji  publicznych,  a  nie  mogą  być 
przedstawicielstwem  jednostronnych  klasowych  inte* 
resów,  ani  też  ochroną  niektórych  jednostek  przed 
ciężarami  podatkowymi.  To  też  przewodniczący  tych 
komisji,  o  ile  zauważą  uchybienia  w  tym  kierunku, 
winni  zastosować  ściśle  środki,  przewidziane  w  usta* 
wie,  a  nisdy  nie  przyjmować  biernie  ich  zdaniem  nie* 
sprawiedliwych  wymiarów. 

Pragnę  w  końcu  zwrócić  uwagę  urzędników  skars 
bowych  na  to,  że  od  wyników  ich  pracy  zależy  dzi? 
siaj  głównie  równowaga  budżetowa  Państwa,  a  więc 
całe  uzdrowienie  stosunków  gospodarczych  Rzeczy? 
pospolitej  i  jej  stanowisko  w  świecie.  Ta  świ;idomość 
wielkiego  państwowego  zadania  winna  być  pobudką 
do  jaknajwiększych  wysiłków,  które  znajdą  pełne 
uznanie  naczelnych  władz  skarbowych.  Społeczeń? 
stwo  oczekuje  wiele  od  Ministerstwa  Skarbu  i  oce= 
niać  je  będzie  według  osiągniętych  wyników  finan? 
sowych.  Tę  samą  miarę  zastosuje  się  do  podległych 
mi  organów  wszystkich  instancji.  Tylko  na  drodze 
wzmożonej  wydajności  skarbowej  możliwa  jest  p  > 
prawa  ciężkiego  bytu  urzędnicżego,  i  tylko  konkretne 
wyniki  pracy  będą  przezemnie  brane  pod  uwagę. 

Warszawa,  dnia  27/IV  !921  r. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Sieczkowski. 

moc  do  2.5  %  alkoholu  jest  zaznaczona,  czyni  się  wy= 
jątek  i  takie  piwo  nie  podlega  ograniczeniom  tej ustawy. 

Z  powyższego  zestawienia  odnośnych  przepisów 
wynika,  że  piwo  o  mocy  do  2  5  %  o  ile  jest  to  zazna= 
czone  na  naklejkach  butelek,  można  sprzedawać  bez 
ograniczenia  a  więc  także  i  do  spożycia  na  miejscu, 
z  zachowaniem  jedynie  obowiązujących  przepisów 
akcyzowych. 

O  powyższem  zawiadamia  się  w  uzupełnieniu  zas 
rządzeń,  jakie  w  tej  materji  dotąd  były  wydane. 

Warszawa,  dnia  25/IV  1921  r. 

za  Ministra  Skarbu: 
Szef  Sekcji: 

(— )  Dr.  Mikulecki.^ 

Sprawy  walutowe. 

197. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  20-go  kwietnia  1921  r. 

Dnia  10-go  kwietnia  1921  r. 
obieg  wynosił  .  .  .  .  Mk.  77.944.872.658.50 

Od    dnia   10/IV    do   20  IV 

r.  b.  wypuszczono  .  .  .  „  5.610.755.776. — 

Do  dnia  20-go  kwietnia  r'.  b. puszczono  w  obieg  Qgółem  Mk.  81.555.628.454.50 

W  tem  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 
ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 

Nr.  31-  poz.  179)  .    .   .    .  Mk.  5.044.171.155.— 
Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 

Zastępca  Głównego  Skarbnika: 

( — )  Orczykowski. 

Monopol  Spirytusowy. 

196. 

OKÓLNIK  L.  3129/21. 

Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1920  (Dz.  Us.  Nr.  37 
poz.  210)  o  ograniczeniach  w  sprzedaży  napojów  al* 
koholowych  stanowi  pewne  ograniczenia  w  sprzeda? 
ży  napojów  zawierających  więcej  niż  2.5  %  alkoholu. 
0  wykluczeniu  od  obrotu  publicznego  napojów  za- 

wierających niższy  procent  alkoholu  rostrzygać  bę* 
dzie  Minister  Zdrowia  Publicznego,  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Skarbu  i  Ministrem  Spraw  Wewn.  Art. 
1  rozporządzenia  wykonawczego  z  dnia  16  września 
1920  (Dz.  Ust.  98  poz.  650)  podciąga  piwo  niezależnie 
od  zawartości  w  nim  alkoholu  pod  wszelkie  rygory 
tej  ustawy,  dla  piwa  zaś  w  butelkach,    na  których 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

193. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  16  grudnia  1920  r. 

w  przedmiocie    uzupełnienia   statutu  Galicyjskiego 

Wojennego  Zakładu  Kredytowego. 

Zatwierdzony  rozporządzeniem  b.  c.  k.  Minister* 
stwa  Skarbu  z  dnia  15  kwietnia  1915  r.  CDz.  P.  P. 
Nr.  100)  statut  Galicyjskiego  Wojennego  Zakładu 
Kredytowego  uzupełnia  się  następującemi  przc» 

pisami: 



§  1.  Aż  do  czasu  utworzenia  przepisanego  usta=. 

wą  z  dnia  18  lipca  1919  r.  (Dz,  Ust.  Rz.  P.  z  r.  1919 

Nr.  63  poz.  368)  zakładu  Kredytowego  dla  realizacji 

pożyczek  na  odbudowę,  rozszerza  się  w  porozumieniu 

z  Głównym  Urzędem  Likwidacyjnym  zakres  działa-: 

.nia  Galicyjskiego  Wojennego  Zakładu  Kredytowego 

na  cały  obszar  Rzeczypospolitej. 

§  2.  Upoważnia  się  Dyrekcję  Galicyjskiego 

Wojennego  Zakładu  Kredytowego  do  utworzenia  filji 
w  Warszawie. 

§  3.  Prawo  udzielania  kredytów,  które  prze^ 

kraczają  łącznie  z  możliwie  już  przedtem  udzielone* 

mi  kredytami  kwotę  50.000  mk.  pol.,  zastrzega  się 
Rad?ie  Administracyjnej. 

§  4.  Rada  Administracyjna  Galicyjskiego  Wo= 

■  jennego  Zakładu  Kredytowego  składa  się  z  9  człon ? 
ków,  których  7  mianuje  Minister  Skarbu  a  2  Tym= 
czasowy  Wydział  Samorządowy. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  36  z  dn.  28  kwietnia  1921  r. 
poz.  216). 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

199. 

OKÓLNIK  Nr.  8.  L.  240/U.  U. 

W  sprawie  rozpoczęcia  działalności  tow.  ifbezp. 

Niektóre  tow^arzystwa  asekuracyjne,  opierając 

się  na  ulegalizowanym  statucie,  lub  t.  z.  exequatuf 

(rozciągnięcie  działalności  na  poszczególne  dzielnice) 

ogłaszają  o  przyjmowaniu  ubezpieczeń  i  ubezpieczeń 

nia  faktycznie  przyjmują,  mimo,  że  nie  otrzymały  od 

Urzędu  zezwolenia  na  działalność  (■zatwierdzenie  was 
runków  polisowych). 

W  związku  z  tem,  Urząd  Nadzoru  komunikuje, 
że  niezależnie  od  odpowiedzialności  odnośnych  osób 

za  przekroczenie  obowiązu]iiCvch  przepisów,  warunki 

polisowe  towarzystw,  które  podjęły  działalność  bez 

zezwolenia  —  nie  będą  zatvvittrdza.ne. 

Warszawa,  dnia  15/IV  1921  r. 

Dyrekror  Urzędu: 

w  z.  ( — )  Gruber. 

Sprawy  naftowe. 

200. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  14  kwietnia  1921  r. 

w  przedmiocie  zmiany  cen  ropy  i  przetworów  nafs towych. 

Na  podstawie  austrjackiego  rozporządzenia  ce< 
sarskiego  z  dnia  10  sierpnia  1915  r.  (austr.  dz.  u.  p. 

Nr.  239),  austriackiej  ustawy  z  dnia  24  lipca  19 17  i. 

(austr.  dz.  u.  p.  Nr.  307),  rozporządzenia  Ministra 

Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  14  sierpnia  1919  r.  w  spra* 
wie  uregulowania  Dbrotu  ropy  naftowej,  podlegającej 

sekwestrowi  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  1919  r.  Nr.  74  poz.  431) 

i  uchwały  Rady  Ministrów  z  dnia  16  września  1919  r. 

(Dz.  U.  z  1920  r.  Nr.  23  poz.  128)  zarządza  się,  co  na? 
stępuje: 

§  1.  Art.  1  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 

z  dnia  31  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  ustalenia  cen 

ropy  i  przetworów  naftowych  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920 

Nr.  82  poz.  551)  otrzymuje  nowe  brzmienie  nastę* 

pujące: Cena  ropy- przypadającej  na  t.  zw.  udziały  netto 

(producentów,  uprawnionych  do  wydobywania),  ozna* 
cza  się,  jak  następuje: 

1)  Dla  ropy  marki  podstawowej  (borysławsko* 

tustanowickiej),  przeznaczonej  do  przeróbki  w  kra* 

jowych  fabrykach  olejów  mineralnych  (rafinerjach), 

oznacza  się  cenę  1.500  marek  za  100  kg.  netto  w  cy= Sternach  loco  stacja  nadawcza. 

2)  We  wszystkich  innych  wypadkach  należy 

zastosować  postanowienia  austrjackiego  rozporząs 
dzenia  cesarskiego  z  dnia  10  sierpnia  1915  r.  austr. 

dz.  u.  p.  Nr.  239. 
§  2.  Art.  2  tegoż  rozporządzenia  z  dnia  31  lipca 1920  r.  uchyla  się. 

§  3.  Art.  3  tegoż  rozporządzenia  z  dnia  31  lipca 
1920  r.  otrzymuje  nowe  brzmienie  następujące: 

Dla  przetworów  ropy  naftowej,  przeznaczonej 
dla  zużycia  w  kraju,  oznacza  się  następujące  ceny 

maksymalne: 
1)  dla  benzyny  o  ciężarze  gatunkowym: 

do  0,700  —  marek  4000, 
od  0,701  do  0,725  —  marek  3800, 

„  0,726  „  0,750  —  marek  3600, 
•     „  0,751  „  0,770  —  marek  3400, 

ponad  0,770  marek  3200; 
2)  dla  nafty: 

rafinowanej  (świetlnej)  —  marek  1300, 

destylowanej  (przemysłowej)— marek  1100. 
Począwszy  od  dnia  1  maja  1921  r.  zabrania  się 

dostarczania  na  cele  świetlne  nafty  nierafinowanej. 

3)  dla  oleju  gazowego  —  marek  2000; 
4)  dla  oleju  smarowego  (destylatu): 

lekkiego  o  smarności  do  4"  E  przy  20"  C  --  ma> rek  2400; 

lekkiego  o  smarności  od  4.1  do  6  przy  20"  C  — marek  2500; 

lekkiego  o  smarności  od  6.1  do  12  przy  20"^  C  — marek  2600; 

średniego  o  smarności  od  3.1  do  4  przy  50"  C  — marek  2800; 
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ciężkiego  o  sniiirności  od  4.1  do  5  przy  50"  C  — 
marek  3200; 

ciężkiego  o  smarności  od  5.1  do  6  przy  50"  C  — 
marek  3400; 

ciężkiego  o  smarności  od  6.1  do  7  przy  50"  C  — 
marek-  3600; 

dodatek  za  rafinację: 

olejów,  lekkich  —  marek  720; 
olejów  średnich  —  marek  750; 
olejów  ciężkich  —  marek  780; 
5)  dla  oleju  automobUov/ego  rafinowanego 

o  smarności  od  8.0  do  10"  E  przy  50"  C  —  marek  4800; 
6)  dla  oleju  lotniczego  rafinowanego  —  ma* 

rek  5800; 

7)  dla  oleju  cylindrowego  o  punkcie  zapłonienia 
220/230"  C  —  marek  4400;  • 

dodatek  za  każde  10"  C  ponad  230"  C  —  ma* 
rek  100; 

8)  dla  oleju  wulkanowego  letniego  —  marek  3400; 
9)  dla  oleju  wulkanowego  zimowego  —  ma* 

rek  3600; 

10)  dla  asfaltu  i  koksu  —  marek  1600, 

11)  dla  parafiny  o  punkcie  topliwości  50  do  52" 
C  —  marek  8000,  dodatek  za  każde  2"  punktu  topli* 
wości  ponad  52"  C  względnie  opust  za  każde  2"  punk* 
tu  topliwości  poniżej  50"  C  —  marek  250,  dodatek  za 
rafinację  parafiny  —  marek  1000, 

12)  dla  wazeliny  surowej  o  punkcie  krzepnięcia 

26/27"  C  —  marek  2600,  dodatek  za  każdy  dalszy  sto# 
pień  punktu  krzepnięcia  ponad  27"  C  —  marek  100, 

dodatek  za  rafinację  wazeliny  —  marek  800. 

§  4.  Art.  4  tegoż  rozporządzenia  z  dnia  31  lipca 
1920  r.  otrzymuje  nowe  brzmienie  następujące: 

Ceny  powyższe  rozumie  się  za  sto  kilogramów 
netto  bez  opakowania,  za  natychmiastową  zapłatą 
gotówką  bez  podatku  spożywczego  oraz  bez  opłat 
skarbowych,  wymienionych  w  art.  8  niniejszego  roz* 
porządzenia  (z  dnia  31  lipca  1920  r.  Dz.  U.  Rz.  P. 
z  r.  1920  Nr.  82,  poz.  551),  według  relacji  (parytetu) 
Drohobycz  tzn.,  że  przy  sprzedażach  loco  rafiner  ja 
fabrykom,  ładującym  produkty  poza  stacją  kolejówą 
w  Drohobyczu,  służy  prawo  liczenia  należytości  prze* 
wozowych  z  Drohobycza  do  stacji  nadawczej  raf  i* 
nerji  za  sto  kilogramów  netto  właściwego  przetworu, 
jeżeli  wysyłka  nastąpi  w  cysternach,  a  sto  dwadzie* 
ścia  pięć  kilogramów  brutto,  jeżeli  wysyłka  nastąpi 
w  beczkach. 

§  5.  Ustaloną  w  art.  5  tegoż  rozporządzenia 
z  dnia  31  lipca  1920  r.  należytość  za  jednorazowe  wy* 
pożyczenie  i  użycie  cysterny  podwyższą  się  na  dzie* 
sięć  tysięcy  marek  bez  względu  na  pojemność  cystcr* 
ny  i  odległość,  należytość  zaś  za  wyczyszczenie  cys* 
terny  na  dwa  tysiące  marek. 

§  6.  Ustaloną  w  art.  6  tegoż  rozporządzenia 
z  dnia  31  lipca  1920  r.  należytość  za  oporządzenie  be* 
czek  oznacza  się  na  kwotę  100  marek. 

§  7.  Ustalone  w  art.  8  tegoż  rozporządzenia 
z  dnia  31  lipca  1920  r.  opłaty  zmienia  się  w  ten  spo* 
sób,  że  będzie  się  pobierać  na  rzecz  Skarbu  Państwa 
przy  wprowadzaniu  wszelkich  przetworów  ropy  naf* 
towej  i  gazu  ziemnego  z  rafinerji  do  obrotu  następu* 

jące  k'.voty  od  100  kg.  wagi  czystej: 

1)  parafiny  i  wazeliny   1600  mk. 

2)  benzyny  do    790"  gęstości  (tysięcz* 

nych  czystej  wody)  przy  +  12"  R 
(+  15"  C)   1000  ,. 

3)  nafty  i  olejów  do  870"  gęstości  (ty* 
sięcznych  czystej  wody)  przy  +  12" 
R  (+  15"  C)     .    .  •   600  „ 

4)  olejów  ponad  870"  gęstości  (tysięcz* 

nych  czystej  wody)  przy  +  12"  R 
(+  15"  C)   800  „ 

5)  asfaltu,  koksu  i  innych  wyżej  nie 
wymienionych  przetworów  .    .    .      400  „ 

Wszystkie  inne  postanowienia  tego  artykułu  po* 
zostają  w  mocy. 

§  8.  Postanowienia  niniejszego  rozporządzenia 
wchodzą  w  życie  z  dniem  ogłoszenia,  z  tern  zastrze* 
żeniem,  że  ceny  wskazane  w  §  3  niniejszego  rozporzą* 
dzenia  mają  zastosowanie  również  w  tych  wypad* 
kach,  w  których  przetwory  po  dniu  15  kwietnia 
1921  r.  zostały  wydane  z  rafinerji  z  zastrzeżeniem 
przewidywanej  zmiany  cen. 

Równocześnie  traci  moc  obowiązującą  rozporzą* 
dzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  27  grudnia  1920  r. 
Nr.  17  (Monitor  Polski  z  dnia  ll*go  stycznia  1921  r. Nr.  7). 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

(— )  S.  Przanowski. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  36  z  dn.  28  kwietnia  1921  r., 

poz.  219). 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

201. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  przedmiocie  ustalenia  wysokości  djet  dla  urzędni* 
ków  i  funkcjonaij uszów  Kontroli  skarbowej. 

W  ślad  rozpo-'-7:\dzeń  z  dnia  14  września  1920 
L.  65935  Dz.  \  Wz.  M.  Sk.  Nr.  37,  poz.  549  i  /  dnia  27 
listopada  1920  L.  6.74S  Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  47  i  48 

poz.  672  dotyci-^cych  kosztów  podróży  słu/b(/\v\th 
i  djet,  tudzież  kos.uów  przeniesienia  urzędników 
i  funkcjonarjuszów  Kontroli  skarbowej  na  obszarach 
b.  Królestwa  Kongresowego  i  Małopolski  Minister* 
swo  Skarbu  zarządza,  że  postanowienia  prf.  1,  rozp. 
Rady  Ministrów  z  dnia  20  grudnia  1920  r.  Dz.  Ust. 
R.  P.  Nr.  5/921,  poz.  26  w  przedmiocie  ustalania  wy* 
sokości  djet  wynagrodzenia  rozjazdowego,  oraz  zwro* 
tu  kosztów  podróży  funkcjonarjuszów  państwowych 
mają  znaleść  analogiczne  zastosowanie  również  do 
urzędników  i  funkcjonarjuszów  Kontroli  skarbowej. 

Wobec  tego  zmienia  się  ustęp  drugi  art.  4  po* 
wyżej  cytowanego  rozp.  z  14  września  1920  L.  65935/20 
(Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  37  poz.  549)  w  następujący 

sposób: 
„W  przyszłości  uzupełnienie  to  będzie  zwiększa* 

ne  lub  zmniejszane  w  myśl  postanowień  o  zmianie 
mnożnika  dla  oznaczenia  dodatku  drożyźnianego,  za* 
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t  wartych  we  wlaściv/ych  ustawach  o  uposażeniu  funk= 
cjonarjuszów  państwowych,  a  równocześnie  ze 
zmianą  tego  mnożnika  dla  miejscowości  na  obszarach 
b.  zaboru  rosyjskiego  i  austrjackiego  zaliczonych  do 

IH  klasy  dodatku  drożyźnianego". 
Celem  uchylenia  wątpliwości  w  jakim  wymiarze 

przyznawać  djety  urzędnikom  i  funkcjonarjuszom 
Kontroli  skarbowej,  a  to  ze  względu  na  zarządsane 
w  międzyczasie  podwyższanie  mnożnika  dodatku  dro« 
żyźnianego  Ministerstwo  Skarbu  wyjaśnia,  że  uzu* 
pełnienie  djet  normalnych  wynosiło: 

1)  za  październik,  listopad  i  grudzień  1920  r. 
200  %,  (art.  1  rozp.  Rady    Ministrów    z  14/10  1920 

Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  99/1920  poz.  659);  i  prf.  3  rozp. 

Rady  Ministróv/  z  20/XII  -  1920  (Dz.  Ust.  R.  i'. 
Nr.  5/921,  poz.  26). 

2)  za  styczeń  1921  r.  320  %  prf.  1  rozp.  Rady 

Ministów  z  ll/I  j921  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  8/921  poz'. 
39)  i 

3)  począwszy  od  dnia  1  marca  1921  r.  420  %  djet 
normalnych  prf.  1  rozp.  Rady  Ministrów  z  23  luteGo 
1921  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  29/921,  poz.  165). 

Warszawa,  dnia  26/IV  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (  -)  Weinfeld. 

GŁOSZENI 

S  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

10  Marca  1921  r,  ' 

STAN  czywNNy. 

(Monety  złote  po  kursie    paryt.    (według    marki  niemieckiej) 
i   Złoto   w   sztabach   i   szt.  a  Nk.  2790  za  Kg.  czystego 

»ui,wo  .» u.;,.^^  złota  ..... 
i    Monety  srebrne  i  iilon  za^r.  po  kursie  par 
'    Bilon  własny  .... 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
Weksle  Żdyskontotvane  ..... 
Banki  „Nostro"  ...... 
Banki  Niemieckie  ...... 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  .... 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POZyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt  . 
Dług  Skarbu  Państwa 

,:  Papiery  własne  .... 
\        MINISTERSTWO  Si^ARBU 

Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 
Różnicę  kursową  kouszcu 

r  Inne  Aktywa  .... 

Mk.  12.952.468,02 

38.583.220.24 
898.093.31 

•  » 

436.173.765.81 
373.1 22.§31 ,56 

.  Mk. 15.486,686,28 
290.137.696,05 

STAN  BIERNy, 

52.433.781,57 
81.207.794,28 

895.6o3.925,33 

809.296.297,37 
991.049.628,29 
25.232.271,71 

4.382.645.306,22 

83.625.000.000,— 230.968.920,64 

305.624.382,33 
8.010.108.285,02 

Razem  Mk.  99.409.230.59^^,76 

Mk. 

Mk.  57.277.262,34 

,  1.671.141.922,35 
„  5.474.856.407,79 
,  13.832.922.484,25 

I^undusz  Rezerwowy         .  ... 
Obieg  Banknotów  ...... 

RACHUNKI  ŻyROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa  .... 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn.  .... 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk.  .... 
d)  Inne  ....... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 

Skarb  Narodowy  ..... 
Inne  Pasywa  ...... 

R  a  z  e  m  Mk.  99.409.250.592,76 

Ilość  rachunków  źyrowych  4353. 

Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  1/1  do  d.  10/111  1921  r.  włącznie  Mk.  5.911.260.767,31. 
,         ,  „  w  Poznaniu     „    „     „        „        „  „  „  2.862.985.768.26. 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  10  marca  1921  r.  wpłynęło  Mk.  109.143.188,64. 

16.383.642,70 

66,655.561.358,— 

21.036.198.076,73 

15.488.482.06 
5.390.307,99 

11.680.208.725,28 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo. Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 
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BILANS  Tow.  Akc.  Fabryki  Cukru  i  Rafinerji  „MICHAŁÓW" 
na  dzień  30  czerwca  1920  roku. 

STAN  CZyNNy  STAN  BIERNY 

a)  Budowle  i  maszyny 
b)  Nowe  urządzenia  . 
c)  Przebudowa  fabryki 
d)  Budowa  kolejki 
e)  Koszta  przekształcenia  Spółk 

Akcyjne 
f)  Budowy  dróg  . 
g)  Roboty  wodne 
h)  Kasa 
i)  Papiery  publiczno  . 
j)  Remanenty 
k)  Dłużnicy  . 
I)  R-k  przechodni 
ł)  Depozyty 
m)  Straty  wojenne 
n)  Różnica  kursu 
o)  Zyski  i  Straty 

Straty  kamp.  ubiegłycłi 

Tow 

Mk. 528996.39 a)  Kapitał  Zakładowy  .       .       .       ,  , Mk. 
1296000  - 

794054.51 
865670.39 b)  Kapitał  Amortyzacyjny  .... 

W 4186.53 1.  Amortyzacja  budowli  i  maszyn  . 
633777.21 

n 19760.11 
114787.32 3'.          „          robót  wodnych 

80931.77 

n 

i, 

131987.88 
57374.03 c)  Rezerwa  na  wątpliwe  należności 

14353.94 

57380.40 d)  Wierzyciele  
6294530.43 

i» 

1773038.99 
4049996.69 e)  Akcepty  

800000.- 
n 378698.12 f)  Depozyty  

6446520.— n 6446520.— 316408.30 
510570.21 

jO  Różnica  kursu  

h)  Straty  i  Zyski  

m 630014.74 

n 512264.72 Zysk  z  kamp.  1919/20  r.  . 
341476.55 

Mk. 
16561694.59 Mk. 16561694.59 

PRZYCHÓD 

Wpływ  za  cukier 
„       „  melas 
„       „  wysłodki 
„    z  gospodarstwa  rolnego 

ROZCHÓD 
Koszta  fabrykacji 
Procenty 

Zy5k  brutto 
ODCHODZĄ 

Amortyzacja  nieruchomości 
Gratyfikacja  dla  urzędników 
Podatek  skarbowy 
Na  kapitał  zasobowy 
Dywidenda  5V2  % 

Do  przeniesienia  na  kamp.  1920/1921 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

Ogółem 

Ogółem 

Mk. 

Mk. 

Mk. 

3428071.14 
23792.32 
40158.15 
?080.71 

Mk.  3495102.32 

2802741.16 
350884.61 

Mk.  3153625.77 
341476.55 

231210.90 
20488.60 
7407.10 
9884.40 

71280.— 

340271. 
1205.55 

BILANS  BANKU  ZIEMIAŃSKIEGO  W  WARSZAWIE 

na  dzień  1  kwietnia  1921  roku. 

STAN  CZYNNY 

Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 

Pożyczkowej  .... 
Pozostałość  w  Pocztowej. Kasi* 

Oszczędności  .       .       .  . 
Pieniądze  zagraniczne  . 
Papiery  procentowe  własne  . 
Weksle  zdyskontowane 
Rachunki  otwartego  kredytu 
Pożyczki  terminowe 
Rachunki  korespondentów  (loro) 
Rachunki  nasze  u  korespondentów 
(nostro)  

Pożyczki  hypoteczne 
Koszty  handlowe  .... 
Inkaso  weksli  
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki  .... 

Mk. 
24,674,327.95 

n 46,085,906.31 

n 1,338,676.20 
223,645.05 

25,489,719.08 

121,613,560.—" 
74.276,310.84 

1,058,757.17 
1,086,:?67.15 

66,208,155.38 
n 

27,850,964.— 14,051,503:63 

97,021.— 
n 28,301,402.54 
n 7,542,356.32 
» 439,938,572.62 

STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy  . 

,      zapasowy  rezerwowy 
Obligacje  Banku 
Wkłady  

Redyskonto  weksli 
Rachunki  korespondentów  (loro) 

Rachunki    nasze    u  korespondentów 
(nostro)  .... 

Procenty  i  prowizje 

Różni  za  inkaso 

Rachunki  z  Oddziałami 

Różne  rachunki 

Mk. 

25,009,000.- 378,617.04 

15,467,024.— 207,195,484.98 

13,871,000.— 105,635,910.61 

27,666,372.15 
10,405,828.05 

124,850. 

28,141,781.65 

6,051,704.14 

439,938,572.62 
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}ilans  Warszawskiego  Akcyjnego  Towarzystwa  Pożyczkowego  na  zastaw  Ruchomość* 

w  dniu  31  Grudnia  1920  roku. 
STAN  czyNNy. 

1.  w  kasach  i  bankach  gotowizną 
2.  W  zaliczeniach.  .... 
3.  Nieruchomość  Ni  10/1369  przy  ul.  Szkol 

nej  w  W-ie  ..... 
54.    Nieruchomość  JSfs  32/40  przy  ul.  Zachód 

niej  w  Łodzi    .       .       .      .  . 
i5.    Urządzenia  (Ruchomości) 
6.  Warsz.  Tow.  Wzajemn.  Kredytu  (Wkład 
członkowski)  

7.  W  papierach  wartościowych  . 
8.  Kaucja  do  lokalu  .... 
9.  Sumy  Przechodnie  .... 
10.  Należytości  czynne. 
11.  Zaliczenia  dywidendowe  na  rok  1920 

STAN  BIERNy. 
Mk.  414610.19 

,  41831218.34 

364048.21 

129107.69 

16035.— 

10800.— Mk.  3323599.63 
1579.18 

339323.06 

66590.- 

31320.— 

1.  Kapitał  akcyjny  .... 
2.  Kapitał  zapasowy  .... 
3.  Fundusz  rezerwowy 
4.  Fundusz  amortyzacyjny  nieruchomoś;^ 
5.  Banki        .       .  ... 
6.  Akcepty  w  obiegu  bankowe  i  osób  pry 

watnych  ..... 
8.    Kaucje  Zarządu  i  Urzędników 
8.  Kasa  Przezorności  i  Pomocy  Pracowni 

ków  ....... 
9.  Depozyła    akcjonarjuszów    w  akcjach 

Towarzystwa  ..... 
10.  Reszty  z  licytacji  dc  wypłaty. 
11.  Dywidenda  nieodebrana  z  lat  poprzed 

nich  ...... 
12.  Należytości  bierne  ... 
13.  Fundusz  gwarancyjny  Taksaforów 
14.  Podatek  od  rzeczy  zbytku  do  wniesienia 
15.  Koszty  Vi  serji  akcji  do  wypłaty  za  druki 
16.  Sumy  przechodnie  .    '  .       .  . 
17.  Rekwizycja  monet,  pozostałość  do  wy 

płaty         ....       .  . 
18.  Rachunek  zysków  za  1920  rok. 

Pozostały  zy.sk  z  roku  1919  . 
Dochód  z  operacji  za  1920  r. 
Dochód  z  nieruchoiności 

Mk. 

6480000.  - 
2160000.- 
444536.88 
133714.32 

16901036.- 

16507168.-- 
203472.P0 

169384.32 .•^08880.- 

1694725.97 

165217.80 
252745.61 
182314.06 

106521.- 
148240.- 
154942.  - 1860.10 

29188.96 
481766.57 

2596.81 
Mk.  46528231.30 Mk.  46528231.30 

WINIEN. 
Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r. 

M  A. 

1,  Procenty  od  pożyczek  wekslowych,  ban 
kowych  ...... 

2.  Wynagrodzenie     Zarządu,  Zastępców 
i  Kom.  Rewizyjnej 

i.    Podatek  dochodowy  za  1919  rok  . 
4.  Danina  Państwowa 
5.  Wydatki  wojenne  .... 

I  6.    Niedobór  na  kosztach  licytacyjnych 
1  7.    Strata  na  rzeczach  uszkodzonzch 
8.  Anonse  i  różne  wydatki  ogólne 
9.  Administracja  i  różne  wydatki 

10.    Dochód  z  operacji  za  1920  rok.  . 

Mk.  1862735.40 

528928.- 60711.78 
88641.40 

145901.30 
16955.90 

7200.— 
292700.18 

239680014 
481766.57 

1.  Opł'>ty  od  zaliczeń  i  na  administrację  Mk.  5654848.04 
2.  „  rzeczy  przyjmow.  na  przechowa- nie  „  4105.17 
3.  Za  kupony  od  papierów  procento- 

wych z  kapitału  zapasowego  i  inne  do- 
chody      ........  223387.46 

Mk.  5882340.67 
Mk.  5882340.fi7 

Podział  zysku, 

zatwierdzone  przez  Walne  Zebranie  dnia  9  kwietnia  1921  r. 

Na  dywidendę  po  Mk.  160 — od  akcji 
Reszta  pozostaje  na  rok  1921 

Mk. 

480000.— 
33472.34 

Mk.  513472.34 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  „Fr.  Karpiński"  w  Warszawie  za  rok  1920. 
STAN  CZyNNy.     _  STAN  BIERNy. 

Kasa| 
Rachunki  przekazowe 
Udziały  . 
Papiery  procentowe 
Weksl^  . 
Dłużnicy  . 
Apteka 
Syfony 
Przyrządy 
Ruchomości 
Samochód 
Konie  i  wozy 
Maszyny 
Sumy  Przechodnie 
Zaliczki  . 
Towary 
Składy  konsygnacyjne 

Mk. 122810.18 
396379.80 

54124.— 
100002.06 

6199.70 
193147.75 

162000.— 43070  50 
12906.58 
31480  25 
9920  36 

14554  68 
59761  07 

346992.30 
16146.85 

447797  35 
107111.10 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  amortyzacyjny  , 
Kapitał  zapasowy 
Specjalny  kapitał  rezerwowy Dostawcy 

Dywidenda  nieodebrana  za  lata  ubiegłe 
Podatki  skarbowe 

Zyski  i  Sfraty: 
Czysty  zysk 

Mk. 

648000.- 

109472.30 
95014.70 
20696.84 

79063860 
5335.20 

24582.78 

430664.11 

Mk.  2124404.53 Mk.  2124404.53 
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Em  llmmiWm  Tow.  mmm  Kredytu  w  Płońsku 

w  dniu  1  stycznia  1921  r. 

Stan  czynny:  Kasa  ml?.  1089901  f.  80,  Polska  Kra- 
jowa Kasa  Pożyczk.  mk.  550.95,  Pocztowa  Kasa  Oszczęd- 
ności mk.  425083.10,  rachunek  w  b.  ros.  Kasie  Powiatowej 

i  Oszczędności  3478.50,  papiery  kapitału  obrotowego 
mk.  76000,  skup  weksH  wk.  1125333.?0,  specjalne  rachunki 
„on  cali"  mk.  85213.60,  korespondenci  C.  Nostro  114350.92' 
nieruchomość  mk.  169650,  koszty  handlowe  mk.  4539,  ru- 

chomości mk.  5285.97.  Razem  mk.  3099397.04. 
Stan  bierny:  udziały  członków  mk.  173284,  kapitał 

zapasowy  mk.  6081.97,  ka'oital  specjalny  rezervvoivy  4544.68, 
spółka  zbożowa  mk.  56517.55,  wkładv  terminowe  mk. 
573682.41,  rachunki  bieżące  mk.  1924118.56,  kasa  przezor- 

ności pracowników  mk.  13455.70,  ,  korespondenci  C.  Loro 
mk.  51634.05,  redyskonto  mk.  37648,  niepodniesione  %%  od 
wkładów  mk.  32429.59,  sumy  przechodnie  mk.  140536.54, 
niepodniesiona  dywidenda  mk.  1164.89,  podatek  skarbowy 
mk.  2311.33,  obciążenia  hipoteczne  nieruchomości  mk.  13759, 
procenty  1921  roku  mk.  8321.79,10%  wnioski  do  zwrotu  mk. 
3138.40,  pozostałość  czystych  zysków  z  lat  od  1915  do  1919 
włącznie  mk.  233S6.60,  zysk  czysty  za  1920  r.  mk.  33381.98. 
Razem  mk.  3099397.04. 

Rathunek  zysków  i  strat  za  1920  r.  Koszty 
administracyjne  i  utrzymanie:  wynagrodzenie  Zarządu,  Kom. 
Rew.  i  Komit.  Dyskont,  mk.  7300,  wynagrodzenie  pracowni- 

ków biura  mk.  97545,  lokal,  opal  i  światło  mk.  6303.85,  kan- 
*  celaryjnc,  druki  i  ogłoszenia  mk.  11132.75,  wydatki  poczto- we mk.  1551.48,  procenty  wypłacone:  od  wkładów  i  rach. 
bież.  mk.  39729.05,  z  rachunków  korespondentów  mk.  692.29, 
z  redyskonta  mk.  10547.70,  inne  wydatki:  podatki  i  patent 
fik.  5835.17,  amortyzacja  ruchomości  mk.  912.16,  cele  do- 

broczynne mk.  16397.50,  wyjazdy  mk.  2850,  wydatki  zwią- 
zane z  utrzymaniem  nieruchomości  mk.  5023,  różne  mk. 

177.34.  Straty  na  kursie  mk.  47982.13.  Zysk  czysty  mk. 
33331.98.    Razem  mk.  287371.40. 

Procenty  pobrane  w-  okresie  sprawozdawczym: 
od  skupionych  weksli  mk.  152004.31,  z  rachunków  „on 
cali"  mk.  1150.87,  z  rach.  korespondentów  mk.  1368.79, 
prowizje  i  komisowe  za  czas  spraw.  mk.  116283.45.  Różne 
zyski  mk.  16563.98.    Razem  mk.  287371.40. 

Prezes  Zarządu:  S.  Sokołowski,  członkowie:  H.  Kar- 
czewski, K.  Żółtowski,  Prezes  Rady:  K.  Swiącki,  członko- 

*vie:  K.  Chamski,  S.  Gutowski,  W.  Zakolski.  Buchalter 
J.  F.  Wiśniewska. 

*    iilfiis  fltisinislradi  l\m.  UMi  i  n.  JlyjslsFśtwo"  tutka  19, 
za  I-szy  rok  Administracji  19J9  r. 

Sfsn  czynny:  Kasa,  gotówka  11555.54.  Ruchomości, 
saldo  12731.20.  Wkład  w  Kasie  Przemysłowej,  saldo  125. 
Towary,  saldo  12374.  Konie,  saldo  21450.  Koszta  Handlo- 

we Przyszł.  Okr.,  saldo  3339.60  =  61575.34. 
Stan  biarny:  Kapitał  Udziałowy  Stow.  778.05.  Kapitał 

Osobisty  J.  Jackowskiego  31793.40.  Wierzyciele  saldo 
12498.04.  Pożyczka  w  Kasie  Przemysł.  7500.  Kaucje  saldo 
6700.    Czysty  zysk  2305.85  =  61575.34. 

f^achunek  ZySkCilU  i  strat:  V,/ pływy  na  nafcie  93917.22, 
na  Towarach  21109.60  =  115026.82.  Wydatki.  Koszta 
handlowe:  wydatki  biurowe,  na  sprzeżaj,  utrzymanie  koni, 
bonifikacje,  tramwaje  i  t  p.  112720.97  czysty  zysk 
2305.85  =  115026.82. 

Urind  Storszych  Zgronin^zenlo  Kupców  ni.  im 

podaje  do  wiadomości,  iż  w  myśl  uchwały^Komitetu  Repre- 
zentantów Zgromadzenia  Kupców  m.  Łodzi  z  dn.  19  kwiet- 

nia 1921  r.,  począwszy  od  dnia  1  sierpnia  1921  r.  Bank 
Handlowy  w  Łodzi  v/ykupu}e  wszystkie  niewylosowane  do 
tej  pory  obligacj:  (z  1905  r.)  Zgromadzenia  Kupców  m.  Ło- 

dzi. Za  czas  od  1  sierpnia  1921  r.  przestają  być  opłacane 
odsetki  od  tych  obligacji. 

ZARZĄD  TOWARZYSTWA  AKCYJNEGO 

buHowy  i  eksploatacji  dróg  Mmm^i  dojazdowych 
w  Królestwie  Polskiem 

zawiadamia  pp.  akcjonarjuszów,  że  Ewyczajne  Walne  Zj^ro- 
madzenie  odbędzie  się  W  fln.  31  lliaja  1921  r.,  o  godz!  5.} 
po  poł.,  w  lokalu  Zarządu   Towarsystwa  w  Warszawie  przy 

ul.  Zielnej  Nr.  45. 
Porządek  dzienny  obejmuje: 

1)  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  za 
rok  1920. 

2)  Zmiana  firmy. 
3)  Zmiana  art.  1  i  20  statutu  i  nadanie  statutowi  no- 

wej redakcji  i  uzgodnienie  go  z  obowiązującemi 

prawami. 4)  Wybór  pisma  do  ogłoszeń  spółki. 
5)  Wybór  1  dyrektora  i  1  kandydata  Zarządu. 
6)  Wnioski  akcjonarjuszów, 
7)  Wnioski  Zarządu. 
PP.  akcjonD.rjusze,  życzący  wziąć  udział  w  Ogólnem 

Zgromadzeniu  obowiązani  są  zadość  uczynić  warunkom 
par.  65  Statutu  Towarzystw  a. 

W  razie  niezgłoszenia  się  wymaganej  par.  67  Statutu 
Towarzystwa  liczby  akcjonarjuszów,  powtórne  Walne  Zgro- 

madzenie odbędzie  się  w  dn.  14  czerwca  1921  roku  o  godz. 
5.-f  po  pol.  w  tymże  lokalu,  bez  względu  na  liczbę  przyby- 

łych akcjonarjuszów.  
^ 

ZARZĄD  TOWARZYSTWA  AKCYJNEGO 

„J.  F.  FRANASZEK",  Warszawa. 
ma   zaszczyt  zawiadomić    pp.   akcjonarjuszów,   że  Kll-t^ 
Zwyczajne  Walne   Zehranie   oiJbędzis  się   w  dniu  28  maja 
1921  r.  o  godz.   11-ej   przed   południem  w  biurze  Zarządu 

Towarzystwa  (Wolska  Nr.  43). 
Porządek  obrad: 

1)  Przejrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  i  bilansu 
za  rok  ubiegły  1920  i  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej. 
2)  Podział  zysków  3)  Zmiana  statutu  4)  Przejrzenie  i  za- 

twierdzenie budżetu  na  rok  1921.  5)  Wybór  członków  Za- 
rządu i  Komisji  Rewizyjnej. 

W  razie,  gdyby  Zebranie  w  dniu  28  maja  r.  b.  do 
skutku  nie  doszło,  to  z  uwagi  na  §  53  statutu  Towarzystwa 
powtórne  Walne  Zebranie  odbędzie  się  w  dniu  11  czerwca 
r.  b.  o  godz.  8-ej  wieczorem  w  tymże  lokalu  i  będzie  pra- 

womocne bez  względu  na  liczbę  obecnych  akcjonarjuszów. 

7  f^dmJtn  zgubione  świadectwo  przemysłowe  2  kategorji &>U9lal1U  iA;ydane  na  1921  r.  Stowarzyszeniu  Spożyw- 

ców „Pszczoła"  w  Jabłonnie  w  dniu  8  stycznia  b.  r.  przez' 
Urząd  Skarbowy  w  Sokołowie. 

Zarząd  Spółki  Akcyjnej 

Tompstoo  DUeipiera  „P!JIST'\ podaje  do  wiadomości  p.p.  Akcjonarjuszów',  że  w  !ln.  31  majS 
19Z1  r.  o  godz.  6  pppołudniu  w  lokalu  Zarządu  Spółki 
w  Warszawie  przy  ul.  Marszałkowskiej  Nr.  124  odbcdzie  się 

ZWYCZAJNE  WALNE  ZGROMADZENIE 

z  następującym  porządkiem  dziennym: 

1.  rozpatrzcie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  i  bi- 
lansu za  ubiegły  pierwszy  rok  operacyjny  oraz  udzielenie 

Zarządowi  i  Radzie  pokwitowania  ze  sprawowanych  czyn- 
ności; 

2.  podział  zysków  za  ubiegły  pierwszy  roit  operacyjny; 
■  3.    rozpatrzenie   i   zatwierdzenie   budżetu   i  planu 

działań  na  rok  operacyjny  1921; 
4.  wybór  członka  Zarządu,  zatwierdzenie  kcoptowa- 

nych  członków  Rady  Nadzorczej  i  wybór  Komisji  Rewi- zyjnej; 
5.  zatwierdzenie  umowy  z  Dyrektorem  Zarządzającym; 

_2  6.    zmiany  i  dopełnienia  statutu  Spółki; 
'HĘl.    wnioski  Akcjonarjuszów. 
*  Właściciele  świadectw  tymczasowych  na  akcje,  posia- 

dający je  z  tytułu  cesji,  nie  zgłoszonych  jeszcze  w  Zarzą- 
dzie Spółki,  otrzymają  prawo  wzięcia  udziału  w  Walnem 

Zgromadzeniu,  o  ile  zgłoszą  swe  świadectwa  tymczasowe 
w  biurze  Zarządu  Spółki  nie  później,  jak  w  dn.  24  b.  iti. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej.  Miodowa  30.  M  13732,  7.  V..  5000, 



Nr.  18—19 Warszawa,  dnia  20  maja  1921  k% Rok  III. 

DZIENNIK 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena   niniejszego  numeru  20  mh,  (z  przesyłką  pocztową  22   mk.).    Prenumerata  kwartalna   250  mh.     Cena  ogłoszeń 
la  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  100  mh.  Materja)  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 

przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowanhj  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
*         do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  Aa  512-6^t,  tel.  adpiin.  m  512-Tl. 

TREŚĆ:   POSfanoWiBnIa  OgdlnB:  ZOZ.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  zadeklarowania  przez  instytucje  :  obywateli 
polskich  zobowiązań  zagranicznych,  zaciągniętych  przed  wojną. 

Podatki  bEZpoSredniC:  Z03.  Okólnik  w  sprawie  zaliczenia  zakładów  handlu  książkami  i  gazetami  w  miejscowościach 
2,  3  i  4  klasy  do  III  kategorji  przedsiębiorstw  handlowych.    Z04.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie 

•  obliczenia  przez  służbodawców  podatku  dochodowego.    Z05.  Sprostowanie  komunikatu  Min.  Skarbu  w  spra- 
wie obliczenia  przez  służbodawcpw  pod.  dochodowego. 

Honopol  spIryfUSOU/y:  Z06.  Zarządzenie  Ministerstwa  Skarbu  w    przedmiocie  cen  na  naczynia  z  wyrobami  rozlewni 
monopolowych. 

nonopol  tytoniowy:  Z07.  Komunikat  Ministerstwa  .Skarbu  w  sprawie  zaprzeczenia  wiadomości  o  rzekomem  zamie- 
rzeniu wydzierżawienia  Monopolu  Tytoniowego. 

-  PrZBpisy  CBlne:  Z08.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w   przedmiocie   opłat   za   czynności   urzędów   celnych  na 
obszarze  b.  zab.  pruskiego,  dokonywane  poza  obrębem  placu  urzędowego  lub    w  czasie  pozaurzędowym. 
Z09.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  utworzenia  urzędów  celnych  w  Baranowiczach  i  Równem, 

Poiyczki  pańStWOU/B:  Z10.  Komunikat  Urzędu  Pożyczek  Państw,  o  przedłużeniu  zapisów  na  5%  długoterminową 
poż.  państw,  do  30  czerwca  1921  r^ 

Sprawy  bUdłEtOWB:  Z11.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  rozpatrzenia  preliminarza  budżetowego  na  po- 
siedzeniu Rady  Finansowej.  ZIZ.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wpływów  skarbowych  za 

1920  r.     ~  / 
Przepisy  o  instytUCjacll  bankauiycll:  Z13.  Ustawa  z  d.  1S/1V  1921  r.  o  zmianie  artykułów  10  i  12  ustawy  Pol.  Kr. 

Kasy  Pożyczkowej. 
Sprawy  SpdIdZiBlCZB:  Ził.  Sprawozdanie  z  pierwszego  posiedzenia  państwowej  Rady  Spółdzielczej.  Z1S.  Komuni- 

kat Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wyznaczenia  przez  Radę  Spółdzielczą  „Dziennika  Urzęd.  Min.  Skarbu" 
do  zamieszczenia  ogłoszeń  rejestrowych  spółdzielni. 

FrZBpisy  o  SłUŻbiB  panstWOWEj:  ZIE.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  21  kwieinia  1921' r.  o  podziale  miejsco- wości w  Państwie  Polskiem  na  klasy  dla  oznaczenia  mnożnika  dodatku  drożyźnianego  do  płacy  zasadniczej 
funkcjonarjuszów  państwowych.  ^ 

Sprawy  BmBryfalnB:  Z17.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wyjaśnienia  zarzutów  z  powodu  niewypłacania 
emerytom  państwowym  dodatku  drożyźnianego. 

Postanowienia  ogólne. 

202. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  wzywa  wszystkie  instytucje 

i  obywateli  polskich,  mających  do  spłacenia  za  granicy, 

wyjąwszy  Rzeszę  Niemiecką,  oraz  Rosję  j  Ukrainę,  zo- 

bowiązania, zaciągnięte  przed  wojną,  do  zadeklarowa- 
nia ich  w  Ministerstwie  Skarbu  w  terminie  do  15  czerw- 

ca r.  b. 

Deklaracje  te  winny  być  możliwie  szczegółowe 
.  i  w  pierwszym  rzędzie  powinny  zawierać  następujące 
dane: 

1)  Inuę  i  nazwisko,  względnie  firmę  dłużnika. 

2)  Imię  i  nazwisko,  względnie  firmę  wierzyciela. 
3)  Kraj,  w  którym  zobowiązanie  jest  jdałne. 

4)  Forma  zobowiązania  (weksle,  rachunki,  otwarte, 

poręczenia,  rembursy  i  t.  p.). 

5)  Kiedy  zobowiązanie  zaciągnięto; 

6)  Suma  i  waluta,  w  jakiej  zobowiązanie  zostało 
zaciągnięte. 

7)  Warimki  zobowiązania  (odsetki,  prowizje  i  t.  p.). 

8)  Czy  dług  lub  zobowiązanie  powstały  bezpośred- 

,  nio  w  kraju  jego  płatności,  czy  za  pośrednictwem  in- 
nego Kraju  i  ewentualnie  jakiego. 

Q)  Czy  przedsiębrane  były  kroki  do  uregulowania 
stosunków  z  \vierzycielem,  bądź  podczas  wojny,  bądź 

po  zawarciu  pokoju,  i  ewentualnie  jakie,  kiedy  i  z  jakim 
rezultatem. 

Deklaracje  powyższe  winny  obejmować  wszystkie 

zobowiązania  powstałe  przed  1  sierpnia  1914  roku.  Na- 
leży je  sporządzić  oddzielnie  dla  każdego  kraju  wierqr- cidskiego. 

V 



JSfe  18-19. 

Wykazy  zagranicznych  zobowiązań  przedwojennych 

winny  być  skierowywane  w  kopertadi  zamkniętych  z  na- 

pisem „poufne"  do  Ministerstwa  Skarbu,  Departament 
Kredytowy,  Wydział  Walutowy,  Referat  Długów  przed- 

wojennych, w  Warszawie,  Rymarska  5. 

Ministerstwo  Skarbu  zapewnia  ze  swej  strony  za- 
chowanie tajemnicy  handlowej. 

(Monitor  Polski  Nr.  104  —  1921  r.). 

Podatki  bezpośrednie. 

203. 

OKÓLNIK  L:  1224/21.  S.  V.  2. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych  i  Departamentowi 

Skarbowości  b.  ziem  etapowych  i  przyfrontowych. 

Na  zasadzie  ustępu  3  art.  10  ustawy  z  dnia  6/7 
1920  r.,  Dz.  U.  R.  P.  Nr.  66,  poz.  437,  w  przedmiocie 
ujednostajnienia  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego 
ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemysłowym,  Mi= 
nisterstwo  Skarbu  zarządza,  że  wszystkie  zakłady 
handlu  książkami,  gazetami  i  innemi  wytworami 
druku  w  miejscowościach  II,  III  i  IV  klasy,  należy 
zaliczyć  do  trzeciej  kategorji  przedsiębiorstw  han= 
dlowych,  o  ile  nie  zachodzą  warunki  opłacania  za= 
sadniczego  podatku  przemysłowego,  w  myśl  ustępu 
11  dodatku  do  art.  371  ustawy. 

O  tern  należy  zawiadomić  wszystkie  podwładne 
Urzędy  Skarbowe  podatków  i  opłat  skarbowych, 

oraz  kasy  skarbowe.  * 
Warszawa,  dnia  30  kwietnia  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

^  Szef  Sekcji: 

( — )  Dt\  Birgfellner. 

'% 

•fc  ■ 204. 
) 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Wprowadzone  ustaw§  z  dnia  16  lipca  1920  o  pań- 
stwowym podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym 

potrącenia  podatku  od  płac  przez  pracodawcę  natrafiły 
w  praktyce  na, trudności,  wobec  czego  Ministerstwo 
Skarbu  czuje  się  zobowiązane  do  udzielenia  następują- 

cych wyjaśnień: 

Potrącenia  te  wprowadzono  wzorem  innych  pa*ństw 
w  interesie  samych  pracowników,  dla  których  zapłata 
jednorazowej  sumy  mogłaby  być  zbyt  ciężką.  Art.  90 
wymienionej  wyżej  ustawy  zakazuje  w  zasadzie  dokony- 

wać tych  potrąceń  wedle  dzisiejszych  bieżących  płac.  Po- 
nieważ jednak  place  te  w  ciągu  ostatnich  kilku  miesięcy 

wzrosły  ogromnie  w  porównaniu  z  płacami  zeszłorocz- 
nemi,  a  podatek,  który  ma  być  zapłacony  w  roku  1921, 

ma  być  wymierzony  według  poborów  z  r.  1920,  Mini- 

sterstwo Skarbu  zgodziło  się  na  to,  by  potrącono  ten 
podatek  od  daleko  niższych  płac  zeszłorocznych.  Jeżeli 
dodamy  do  tego  okoliczność,  że  w  myśl  ustawy  dochód 

z  plac  jest  brany  za  podstawę  podatku  nie  w  ■  całośd, 
lecz  w  7/10,  to  w  stosunku  do  dzisiejszej  skali  płac  prze- 

ciętne obciążenie  robotnika  nie  przekracza  trzech  pro- 
cent jego  płacy.  Jest  więc  obciążeniem  lekkiem,  gdy  np. 

w  innych  państwach  potrąca  się  10%  od  płacy. 

Oczywiście,  dla  podatku  za  rok  1921  r.,  płatnego  w 
roku  1922,  minimum  egzystencji  musi  być  podniesiona 
i  taryfa  podatkowa  odpowiednio  przesunięta  na  korzyść 
faktycznie  niższych  dochodów.  Przewiduje  to  projekt 
ustawy,  który  w  najbliższym  czasie  będzie  wniesiony  do 
Sejmu.  Ale  ta  zmiana,  która  dotyczy  czasu  późniejszego, 
nie  może  wstrzyajywać  wykonanie  ustawy,  przyjętej 
jednomyślnie  przez  Sejm  U&tawodawczy.  JVlinisterstwo 
Skarbu  zarządziło  powołanie  przedstawicieli  pracobior- 
có%-  do  współudziału  w  czuwaniu  nad  tem,  czy  potrą- 

ceń dokonuje  się  prawidłowo  i  czy  pieniądze  uzyskane 
w  ten  sposób  wpływają  wprost  do  Kas  Skarbowych; 
poczyniło  wszelkie  możliwe  ulgi,  które  można  było  zro- 

bić bez  łamania  ustawy,  gdyż  ustawa  nie  może  pozesłać 

martwą  literą.  Obecne  trudności  w  przeprcjwacizeniu  po- 
trąceń w  znacżiiej  mierze  wj^ikły  z  tego  powodu,  iż 

niektórzy  pracodawcy  zaniedbali  swoich  obowiązków, 
m^łożonych  na  nich  przez  ustawę,  z  czego  w};nikła 
nierówn ©mierność  postępowania  w  różnych  przedsię- 

biorstwach i  zakładach  fabrycznych.  Sumy  należne  z  ty- 
tułu potrąceń  będą  w  myśl  art.  92  ustawy  ściągnięte  w 

drodize  egzekucji  razem  z  odsetkami  zwrotu,  na 'co  Mini- 
sterstwo Skarbu  zwraca  uwagę  interesowanych  czyn- 

ników. * 

(Monitor  Polski  Nr.- 101  —  1921  r). 

205. 

«  KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  komunikacie  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  po^ 

trąceń  z  tytułu  ściągania  podatku  dochodowego  i  po- 

datku majątkowego  od  płac  przez  pracodawców  wkra- 

dły się  do  niektórych  pism  omyłki,  któie  niniejszem  pro- 
stuje się,  celem  uniknięcia  niepoiozumien. 

W  ustępie  drugim  komunikatu  należy  czytać:  „Art.  90 

wymienionej  wyżej  ustaw>'  (z  dnia  16  lipca  1920)  naka- 
zuje w  zasadzie  dokonywać  tych  potrąceń  wedle  dzisiej- 

szyćli  bieżących  płac": 

Na  samym  końcu  zaś  należy  czytać:  „Sumy  należne 

z  tytułu  potrąceń  będą  w  myśl  art.  92  ustawy  ściągane 

w  drodze  egzekucji  razem  z  odsetkami  za  czas  zwłoki, 

na  co  MinistersbA'o  Skarbu  zwraca  uwagę  interesowa- 

nych czynników". 
(Moniloi-  Poiski  Nr.  102  -  1921  r.). 

l 
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Monopol  Spirytusowy. 

206. 

ZARZĄDZENIE * 

Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  cen  na  naczynia 

z  wyrobami  rozlewni  monopolowych. 

Z  powodu  podrożenia  wyrobów  szklan^^ch  za= 
twierdza  się  z  dniem  15  maja  1921  r.  następujące  , 

ceny  butelek  przy  sprzedaży  wyrobów  rozlewni  mo= 
nopolowych  i  zwrocie  butelek: 

1.  za  butelkę  o  pojemności  0,6  litra  —  23  mk.," 
przy  zwrocie  próżnej  nieuszkodzonej  butelki  —  18 
mk.  50  fen.;  , 

2.  za  butelkę  o  pojemności  3  lit.  • —  mk.  30,  przy 
zwrocie  próżnej  nieuszkodzonej  butelki  —  24  mk. 

Równocześnie  uchyla  się  zarządzenie  tutejsze  z 
dnia  24  lutego  1921  (Dz.  Urz.  M.  S.  Nr.  10,  poz.  124). 

Warszawa,  dnia  27  kwietnia  1921  r. 

,   Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji* 

(— )  Dr.  Mikułecki. 

Monopol  Tytoniowy. 

207. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ze  wzglgdu  na  powiiarzające  się  w  prasie  pogłoski 
o  rzekomych  deficytach,  jakie  Państwu  ma  przynosić  Mo- 

nopol Tytoniowy,  tudzież  o  rzekomem  zamierzeniu  wy- 
dzierżawienia dochodów  z  tego  Monopolu  jakiemuś  kon- 

sorcjum angiehko-amerykańskiemu  (Le  Journal  de  Po- 
legnę z  29  kwietnia  1921  r.  Nr.  94),  Ministerstwo  Skar- 

bu komunikuje,  że:  , 

1)  „Zarząd  Monopolu  lytoniowego  wykazał  za 
fl  przeciąg  ostatnich  9  miesięcy  roku  1920  czysty  dochód 

'  1.410.248.392.23  Mk.^  W  doęhodach  tycli  jedn§  z  naczel- 
nych pozycji  zajmuje'dochód,  uzyskany  z  w7robów  wła- 

snych fabryk  tytoniowych,  mimo,  że  w  tym  okresie  bud- 
żetowym czynne  były  tylko  fabryki  w  Krakowie  i  nowa 

stosunkowo  mniejszych  rozmiarów  fabryka  w  War- 
szawie. 

2)  Uzyskane  z  właSnej  fabrykacji  dochody  przewyż- 
szyły procentowo  w  stosunku  do  wkładów  znacznie  zy- 

ski, jakie  w  swoim  czasie  otrzymywała  była  Austi-]a 
z  Monopolu  Tytoniowego. 

3)  Na  okres  budżetowy  w  r.  1921  prehminuje  Za- 
rząd Monopolu  Tytoniowego  czysty  dochód,  przekracza- 
jący sumę  sześciu  miljardów  marek. 

4)  Zarząd  Monopolu  spodziewa  sig  jednak  znaczne- 
go zwiększenia  w  roku  bieżącym  produkcji  rodzimej, 

a  skutkiem  tego  również  i  zwiększenia  dochodu  z  tego 
źródła  ponad  preliminowaną  sumę. 

5)  O  konsorcjum  angieIsko>-amerykańskiem,  któreby 
pragnęło  wydzierżawić  dochody  z  Monopolu  Tytonio- 

wego, nic  nie  jest  Ministerstwu  Skarbu  wiadome". 
(Monitor  Polski  iMr.  100  -  1921  r.). 

Przepisy  celne. 

203. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  14  kwietnia  1921  r. 

■  w  przedmiocie  opłat  za  czynności  urzędów  celnych  na 
obszarze  b.  zaboru  pruskiego,  dokonywane  poza  obrę- 

bem placu  urzędowego  lub  w  czasie  pozaurzędowym. 

Na  mocy  art.  15  rozporządzenia  z  dnia  11  czerw- . 

ca  1920  r.  o  taryfie  celnej  (Dz.  U.  R.  P.  z  1920  r.  Nr. 

51,  poz.  314)  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  Moc  obowiązującą  rozporządzeń  z  dnia  10 
maja  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  43,  poz.  262)  i  z  dnia  24 

lutego  1921  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  27,  poz.  158) "w  przed= 
miocie  opłat  za  czynności  urzędów  celnych,  doko= 

nywane  poza  obrębem  placu  urzędowego  lub  w  cza= 
sie  pozaurzędowym,  rozszerzam  na  obszar  b.  zaboru 
pruskiego  z  tą  zmianą,  że  do  udzielania  zezwoleń 

w  myśl  przedostatniego  ustępu  wpierw  powołanego 

rozporządzenia  kompetentna  jest  Dyrekcja  Ceł  w 
Poznaniu. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw. 

Minister  Skarbu:  ^ 

w  z.  ( — )  Rybarski. 
(Dz.  l3staw  Nr.  38  z  dnia  7/V  1921  r.,  poz.  230). 

209. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  zasadzie  układu  o  repatrjacji,  zawartego 

dnia  24  lutego  1921  roku  między  Polską  a  Rosją  i 

Ukrdną,  uruchomione  zostały  urzędy  celńe  na  sta* 

cjach  kolejowych  w  Baranowiczach  i  w  Równem  dla 

dokonywania  czynności  urzędowych,  związanych  z  re- 
patrjacją. 

(Monitor  Polski  Nr.  104  z  dn.  10/V  1921  r.). 
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Pożyczki  państwowe. 

210. 

Z  URZĘDU  POŻYCZEK  PAŃSTWOWYCH. 

Urząd  Pożyczek  Państwowych  podaje  do  wiado# 

mości,  że  termin  przyjmowania  zapisów  na  5%  dłuf 

goterminową  wewnętrzną  pożyczkę  państwową  rof 
ku  1920  został  przedłużony  do  dnia  30  czerwca 
1921  r. 

(Monitor  Polski  Nr.  100  -  1921  r). 

Sprawy  budżetowe. 

211. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  Prasowe  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 
W  sobotę  dnia  7  maja  odbyło  się  w  Minister- 

stwie  Skarbu  posiedzenie  Rady  finansowej,  na  któ» 
rem  omawiano  preliminarz  wydatków  i  dochodów 
na  rok  J921. 

W  przyszłym  tygodniu  preliminarz  będzie  przed* 
łożony  Radzie  Ministrów,  a  następnie  zostanie  wnie« 
siony  pod  obrady  Sejmu. 

(Monitor  Polski  Nr.  103  —  1921  r.). 

212. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  prasie  pojawiły  się  w  dniach  ostatnich  niezupełnie  ścisłe  informacje  o  wpływach  skarbowych  za  rok  1920 
Ministerstwo  Skarbu  podaje  poniżej  odnośne  dane  urzędowe:  • 

Tymczasowe  zestawienie  wpływów  kasowych  za  rok  1920  (byłe  Królestwo  Kongresowe  i  Małopolska^ 

styczeń-marzec 

Mk. 
f. 

kwiecień-czer- wiec 

Mk. 

If. 

lipiec-wrzesień 

Mk. 
październik- 
grudzień 
Mk. 

Wpływy  wogóle za  r.  1920 

Mk. 

Podatek  bezpośredni 
Opłaty  skarbowe 
Podatki  pośrednie 
Cło  . 
Monopole 
Inne  dochody 

Wpływy  wogóle  . 

106.094  465  67 
93.843.33262 
35.137.18514 

122.272.148  04 
212.032.857  82 

2.661 .731 134 

I 
92.048. 

134.845. 
87.S00. 

203.670. 
350.183, 

3.518. 

436:19 

024  51 
347  03 
828  09 
678  29 
155|62 

118  329, 122.644 
136.665, 
139.277 
290  014 

4.868 

490 
891 
724 ,177 

431 
,465 

447.876 
395.505 
438.546.840!60 
188  120.440!03 
983.299 12.174 

1.599  — 

1.73372 

1.86875 

.839161 

•  765.348.! 

746  838.! 
697.950.1 653.340.. 

1.835.530.i 23.223.192155 

1.991 1.982 

1.097 
1.593 
1.836 

41 

73 
85 
91 

02 

572.041.721  63 872.866.469  73 811.800.181  40 2.465.524.321  71 4.722.232.694147 

Uwaga:  Dochody  z  monopoli,  stanowiące  odrębne  jednostki  finansowe  i  operujące  własnemi  funduszami,  zna- 
lazły w  powyższem  zestawieniu  swój  wyraz  tylko  w  takich  kwotach,  jakie  do  Kas  skarbowych  na  rachunek  tych  mo- 

nopoli wpłynęły,  lub  też  przez  nie  przelane  zostały,  np.  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  osiągnęła  w  r.  1920  czysty  zysk 
mk.  1.410.24^392  f.  23,  gdy  do  kas  skarbowych  w  ciągu  tegoż  roku- wpłynęło  tylko  mk.  263.013.247  f.  40  (dalsze  600.000  mk. 
Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  wpłaciła  już  w  r.  1921). 

Warszawa,  dn.  30  kwietnia  1921  r.  „  ^ '  Za  zgodność  cyfr: 
Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego:  Centralna  Księgowość? 

( — )Czauderna.  '  ( — )  Sowiński.  ( — )  Wajda. 
(Monitor  Polski  Nr.  103,  z  dnia  9  maja  1921  r.). 

Przepisy  o  instytucjach; 

*  bankowych. 

213. 

USTAWA 

z  dnia  15  kwietnia  1921  r. 

o  zmianie  artykułów  10  i  12  ustawy  Polskiej  Krajowej 

Kasy  Pożyczkowej  (Dz.  Pr.  z  1918  r.,  Nr.  19,  poz.  56). 

Art.  1.  Artykuły  10  i  12  ustawy  Polskiej  KraDO= 

wej  Kasy  Pożyczkowej  z  dn.  7  grudiiia  1918  r.*)  (Dz. 

*)  Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  1,  z  dn.  31/1  1919  r., 
poz.  11. 

Pr.  Nr.  19,  poz.  56)  otrzymują  brzmienie  następu= 

Dące: 
Art.  10.  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa:  1) 

przyjmuje  wkłady  gotówkowe  na  rachunki:  a)  ter= 
minowe,  b)  bezterminowe  (a  vista)  i  c)  rachunki  prze= 
kazowe;  2)  wydaje:  a)  przekazy  krajowe,  b)  ustalone 
osobną  ustawą^agraniczne  przekazy  kasowe. 

Wkłady  gotówkowe  mogą  być  przyjmowane 
bezprocentowo  lub  na  oprocentowanie,  stosownie  do 
przepisów,  które  wyda  Minister  Skarbu. 

Art.  12.  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  mo= 
że  wydawać  na  zasadzie  uchwał  sejmowych  krótko' 
terminowe,  najwyżej  6'miesięczne  pożyczki  Skarbo= 
wi  Państwa  na  zastaw  zobowiązań  skarbowych 
i  gminom  na  zastaw  ich  obligów. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  może  pobie= 
rać  procenty  jedynie  za  tę  część  pożyczek,  u<ła«slo' 
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nych  Skarbowi  Państwa,  która  przewyższa  sumę  rzc= 
czy  wiście  dokonanej  niepokrytej  emisji  biletów  Pol= 
skiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  obliczoną  bez 
włączenia  emisji,  dokonanych  na  podstawie  art.  2 
z  dnia  26  marca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  31,  poz.  179). 

,  Wysokość  procentu,  przewidzianego  w  ustępie 
poprzednim,  ustala  Rada  Ministrów,  na  wniosek  Mi= 
nistra  Skarbu. 

Wysokość  stopy  procentowej  od  pożyczek,  za= 
ciągniętych  f)rzez  gminy  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 
Pożyczkowej,  ustala  Minister  Skarbu  na  wniosek  dy= 
rekcji  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej. 

Art.  2.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z 
dniem  jej  ogłoszenia. 

Art.  3.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyńskł. 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos.  . 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
(Dz.  Ustaw  Nr.  38  z  dn.  7/V  1921  r.,  poz.  227). 

Sprawy  spółdzielcze. 

214. 

PIERWSZE   POSIEDZENIE  PANJSTWOWEJ 

RADY  SPÓŁDZIELCZEJ. 

W  dniu  9  kwietnia  r.  b.  w  wielkiej  sali  Minisler= 
stwa  Skarbu  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  Rady 
Spółdzielczej,  powołanej  do  życia  przez  Ustawę  z  d. 
29  października  1920  r. 

Posiedzenie  —  w  obecności  22  członków  Rady — 
zagaił  Wiceminister  Skarbu,  p.  R.  Rybarski,  który 
w  dłuższem  przemówieniu  nakreślił  rolę,  jaką  winny 
spełnić  spółdzielnie  w  odrodzeniu  życia  gospodar= 
czego  i  sił  moralnych  społeczeństwa,  w  uzdrowieniu 
stosunków  pieniężnych  i  rozwoju  produkcji  rodzi= 
mej.  Szczególną  uwagę  poświęcił  p.  Wiceminister 
spółc^ielniom  kredytowym,  wskazując  na  oczekuj ą= 
ce  je  wdzięczne  zadanie  wydobycia  od  ludności 
mnóstwa  ukrytych  środków  obiegowych,  i  przyciąg= 
nięcia  ich  na  rynek  pieniężny,  co  jedynie  ożywić 
może  akcję  odbudowy  i  produkcji,  umożliwić  walkę 
z  drożyzną.  Wreszcie  nakreślił  p.  Wiceminister  sto= 
sunek  Rządu  do  Rady  Spółdzielczej  i  najbliższe  jej 
zadania,  jako  organu  społecznego  i  państwowego. 
Za  jedno  z  najważniejszych  zadań  -Rady  uważa 
oczyszczenie  życia  spółdzielczego  od  szkodliwych 
błędów,  jakie  się  w  niem  ostatniemi  czasy  zakorze= 
ńiły;  do  błędów  tych  zaliczyć  należy  w  pierwszym 
rzędzie  zanik  poczucia  samopomocy,  który  stał  się 
przyczyną  ustawicznego  zwracania  się  o  pomoc  pie= 
niężną  do  Skarbu  Państwa. 

Przemówienie  swe  zakończył  p.  Wiceminister 
powitaniem  przybyłych  członków,  zapewnieniem  naj» 

bliższego  spółudziału  Rządu  w  dążeniach  Rady  oraz 
życzeniami  pomyślnych  wyników  wspólnej  pracy. 

Po  objęciu  kierownictwa  obradami  przez  Prze= 
wodnicząc£go  Rady  p.  J.  Kwiecińskiego,  Rada  przy= 
stąpiła  do  rozpatrzenia  spraw,  zamieszczonych  na 
porządku  obrad,  przyczem  powzięto  szereg  uchwał, 
dotyczących: 

1)  przyjęcia  regulaminu  Rady  (zatwierdzonego 
następnie  przez  p.  Ministra  Skarbu),  2)  wyznaczenia 
pisma,  przeznaczonego  do  ogłoszeń  rejestrowych 
spółdzielni,  3)  ustalenia  norm  kosztów  rewizji  spół= 
dzielni  niezwiązkowych,  4)  tymczasowego  przepro= 
wadzenia  rewizji  spółdzielni  niezwiązkowych,  5) 
spraw  podatkowych,  6)  wystąpienia  do  p.  Ministra 
Skarbu  o  wyznaczenie  zastępców  członków  Rady 

z  pośród  przedstawicieli  związków.  Nadto  powo* 
łano  z  pośród  członków  Rady  komisję  do  rozpatrze= 
nia  projektu  ustawy  o  łączeniu  się  spółdzielni  oraz 
komisję  do  opracowania  zasad  rewizji  ustawowej. 

Regulamin  Rady  Spółdzielczej. 

§  1- 

Posiedzenia  Rady  Spółdzielczej  odbywają  się 

w  Warszawie.  Zwołuje  je  Przewodniczący  w  mia= 
rę  potrzeby,  conajmniej  jednak  3  razy  do  roku. 
Prócz  tego  Przewodniczący  winien  zwołać  posiedze= 
nie  na  żądanie  conajmniej  %  części  członków  Rady, 

wyrażone  w  piśmie,  złożonem  na  jego  ręce  i  zawie= 
rającein  cel  posiedzenia  oraz  uzasadnienie  żądania. 
W  tym  wypadku  posiedzenie  winno  być  zwołane 
w  taki  sposób,  ażeby  mogło  się  odbyć  w  ciągu  6  ty= 
godni  od  dnia  otrzymania  żądania. 

§2. 

Zwoływanie  posiedzeń  uskutecznia  się  za  pomo= 
cą  imiennych  zawiadomień,  rozsyłanych  do  człon= 
ków  Rady  pod  wskazanemi  przez  nich  adresami,  co= 
najmniej  na  3  tygodnie  przed  terminem  posiedzenia, 
z  wymienieniem  dnia,  rniejsca  i  godziny  rozpoczęcia 

posiedzenia,  oraz  z  podaniem  porządku  obrad  i  treś= 
ci  przygotowanych  wniosków  wraz  z  uzasadnieniem 
ważniejszych  z  pośród  nich. 

§  3. 

Każdy  członek  Rady  ma  prawo  zgłaszać  na  piś= 
mie  wnioski  na  posiedzenia  Rady.  Wniosek  taki  wi= 
nien  być  zamieszczony  na  porządku  obrad,  o  ile  zło= 
żony  został  conajmaiej  na  6  tygodni  przed  terminem 

posiedzenia. 

§4. 

Do  ważności  posiedzenia  potrzeba,  aby  wszyscy 
członkowie  Rady  zostali  zawiadomieni,  a  conajmniej 

połowa  była  obecna  na  posieęłzeniu  \aTt.  109  Usta= 
wy  o  sp.). 

§  5. 

Obradami  kieruje  Przewodniczący  Rady.  W  ra= 
zie  nieobecności  zastępuje  go  człopek  Rady,  powoła= 
ny  do  tego  przez  obecnych  na  posiedzeniu. 

§6. 

Uchwały  mogą  zapadać  tylko  w  spraw.ach,  obją= 
tych  porządkiem  obrad.   Prócz  tego  Rada  może  roz= 
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strzygąc  sprawy,  zgłoszone  bądź  po  terminie,  wska= 
zanym  w  §  3,  bądź  na  samem  posiedzeniu,  o  ile  obec= 
ni  wyrażą  na  to  zgodę. 

§7. 
Nie  może  brać  udziału  w  głosowaniu  członek 

Rady  w  sprawie,  dotyczącej  bezpośrednio  i  wyłącz= 
nie  tego  związku  rewizyjnego,  który  przedstawił  go 
na  członka  Rady. 

§8. 
O  sposobie  głosowania  decyduje  Przewodniczą' 

cy.  W  sprawacłi,  dotyczących  przyznania  prawa  rc 
wizji  związkom  (art.  68,  Ustawy),  spółdzielniom 
(art.  70)  i  innym  instytucjom  (art.  61.  ust.  3)  albo  też 
pozbawienia  ich  tego  prawa,  winno  się  odbyć  głoso= 
wanie  tajne.  Takież  głosowanie  zarządzi  Przewód^ 
niczący  we  wszelkich  innych  sprawach  na  żądanie 
conajmniej      części  obecnych  członków  i\ady. 

§  9. 
Przeciwko  uchwale  Rady  każdy  członek  tejże 

może  zgłosić  sprzeciw  i  żądać  wciągnięcia  go  do 

protokułu.  Uchwała,*  co  do  której  zgłoszono  sprze= 
eiw  z  powodu  jej  niezgodności  z  prawem,  o  ile  sprze= 
ciw  taki  zgłoszony  został  na  piśmie  wraz  z  odpo= 
Wiedniem  uzasadnieniem,  winna  być  przedstawiona 
do  rozstrzygnięcia  Ministrowi  Skarbu.  Przewodni= 
czący  Rady  może  przedstawić  do  rozstrzygnięcia  Mi= 
nistrowi  Skarbu  każdą  uchwałę  Rady,  niezgodną 
z  pravvem,  chociażby  sprzeciwu  do  protokułu  nie 
zgłosił. 

§  10. Uchwały  Rady  zapis,uje  się  do  osobnej  księgi. 
W  protokule  z  posiedzenia  należy  wymienić  imien= 
nie  obecnych  członków  Rady,  jak  również  zazna= 

czyć,  którzy  członkowie  są  "nieobecni,  i  czy  nieobec= fiość  swą  usprawiedliwili  przyczynami,  uznanemi 
przez  Radę  za  wystarczające-  Do  protokułu  należy 
wciągnąć  również  zgłoszone  przez  członków  Rady 
sprzeciwy  (§  9).  Protokuł  winien  być  odczytany  na 
nasitępnem  posiedzeniu  przed  rozpoczęciem  obrad 
1  podpisany  przez  Przewodniczącego  i  conajmniej 
2  członków  Rady. 

Rada  może  wyłaniać  z  pośród  siebie  bądź  stale, 
bądź  czasowe  komisje  dla  przygotowania  pewnych 
spraw,  powierzonych  im  przez  Radę.  Rada  może 
wyznaczać  zakres  czynności  komisji,  ilość  członków 
i  dokonywa  ich  wyboru. 

Komisje  konstytuują  się  same,  protokułują  swo= 
je  obrady,  a  Sprawozdania  i  wnioski  składają  Radzie 
na  ręce  Przewodniczącego. 

W  posiedzeniach  komisji  mogą  brać  udział  z  gło= 
sem  doradczym  inni  członkowie  Rady  oraz  osoby, 

zaproszone  przez  komisję  w  charakterze  rzeczo= 
znawców.  « 

§  12. Zarządzenia  Rady,  uchwały,  instiukcje  i  komu= 
-nikaty,  wymagające  podania  do  powszechnej  vt'iado= 

mości,  będą  zamieszczane  w  piśmie,  przeznaozonem 
przez  Radę  do  ogłoszeń  rejestrowych  na  podstawie 

^    art.  10  Ustawy  o  spółdzielniach. 

Warszawa,  dnia  19  kwietnia  1921  roku. 
Zatwierdzam. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski 

,  Ogłoszenia  rejestrowe' 

Do  zamieszczenia  przez  sądy  ogłoszeń  rejestro= 
wych  spółdzielni  wyznaczono  „Dziennik  Urzędowy 

Ministerstwa  Skarbu". 

Koszty  rewizji  spółdzielni  ntezwiązkowych, 

~  §  1. 

Z  mocy  art.  62  ust.  3  Ustawy  o  spółdzielniach 
koszty  rewizji  spółdzielni,  nie  należącej  do  związku 
rewizyjnego,  ponosi  spółdzielnia  rewidowana. 

§2. 

Na  koszty  te  składają  się: 

a)  przejazd  rewidenta  koleją  lub  statkiem; 

b)  przejazd  końmi; 
c)  djety  dzienne; 
d)  wynagrodzenie  za  pracę. 

§3. 

Koszty  prztejazdu  koleją  lub  statkiem  oraz  dje= 
ty  dzienne  za  czas,  przebyty  w  podróży  i  przy  rewi- 

zji, obhcza  się  według  zasad  i  norm,  ustalonych  dla 
urzędników  państwowych  V  stopnia  służbowego. 

-Koszty  przejazdu  końmi. oblicza  się  według  rze= 
czywiście  poniesionych  na  ten  ceł  wydatków. 

§4. 

i* 

Wynagrodzenie  dzienne  za  pracę  wynosi  cztero= 
krotną  sumę  djet,  przyęzem  za  podstawę  obliczenia 
przyjmuje  się  7=godzinny  dzień  pracy.  , 

Do  wynagrodzenia  za  pracę  dolicza  się  koszt  po= 
mocniczej  pracy  najemnej,  uiszczony  przez  rewi= 
denta. 

§5. 

Koszty  powyższe  spółdzielnia  rewidowana  win= 
na  uiścić  organowi,  który  wyznaczył  rewidenta, 
w  ciągu  dni  14  od  dnia  wysłania  jej  rachunku. 

§6. 

Uchwała  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 

ogłoszenia  jej  w  Dzienniku  Urzędowym  Minister- stwa  Skarbu. 

Następne  posiedzenie  Rady  ódbędzie  się  20=go 
maja  r.  b.  ■  , 

Przewodniczący  Rady: 

( — )  J.  Kwieciński' 
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215. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  podsiawie  art.  7  ust.  3  Ustawy  o  spółdzielniach 

i  zgodnie  z  wymaganiami  §  6  Rozporządzenia  Mini- 
strów: Sprawiedliwości,  b.  Dzielnicy  Pruskiej  i  Skarbu 

z  dn.  10  marca  1921  r.  na  pismo,  przeznaczone  do  ogło- 
szeń rejestrowych  spółdzielni.  Rada  Spółdzielcza  na  po 

siedzeniu  swem  w  dn.  9  kwietnia  r.  b.  wyznaczyła 

„Dziennik  Urzędowy  Ministerstwa  Skarbu",  którego  re- 
dakqa  mieści  się  przy  ul.  Leszno  Nr.  5. 

W  temże  piśmie  Rada  Spółdzielcza  zamieszczać  bę- 
dzie swe  uchwały,  instrukcje,  komunikaty  i  zarządzenia, 

wymagające  podania  do  powszechnej  wiadomości. 

(Monitor  Polski  Nr.  100  —  1921  r.). 

Przepisy  ̂   służbie  państwowej. 

216. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  21  kwietnia  1921  roku 

0  podziale  miejscowości  w  Państwie  Polskiem  na  klasy 
dla  oznaczenia  mnożnika  dodatku  drożyźnianego  do 

płacy  zasadniczej  fnnkcjonarjuszów  państwowych. 

Na  podstawie  postanowień,  zawartych  w  art.  5 
ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65, 
poz.  429),  art.  5  usta^vy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  430),  art.  5  ustawy  dnia  13  lip= 
ca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  431),  art.  1,  2, 
3  i  4  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  .P. 
Nr.  65,  poz.  432),  art.  3  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r. 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  433),  art.  6  ustawy  z  dnia 
13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.-R»P.  Nr.  65,  poz.  434),  art.  1 
1  2  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65, 

poz.  435),  art.  10  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  * 
U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  436),  art.  57  ustawy  tymczasq= 
wej  z  dnia  29  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P. 
Nr.  106,  poz.  699),  Rada  Ministrów  zarządza,  co  na= 
stępuje: 

§  1.  Od  dnia  1  kwietnia  1921  r.  ustanawia  się 
następującą  tabelę  podziału  miejscowości  w  Państwie 
Polskiem  na  klasy,  dla  oznaczenia  mnożnika  dodatku 
drożyźnianego: 

I   k  1  a  s  a. 

|,    "Warszawa.  ^ 
K  II   k  1  a  s  a. 

Anin,  Biała  Siedlecka,  Białystok.  Będzin,  Bielsk, 
Blizne,  Bródno,  Chełm,  Częstochowa,  Dąbrowa,  Da= 
widówka,  Dęblin,  Gołąbki,  Gołonóg,  Grójec,  Gra= 
nica,  Grodziec,  Grodzisk,  Hrubieszów,  Jabłonna,  Ja= 
nów  Siedlecki,  Kazimierz,  Kielce,  Łapy,  Łazy,  Lublin, 
Łódź,  Łuków,  Lubartów,  Marki,  Milowice,  Mińsk 
Mazowiecki,  Młociny,  ModKn,  Niwka,  Nowy  Dwór, 
Olkusz,  Ołtarzew,  Opoczno,  Ożarów,  Piotrków,  Płu= 
dy.  Pogoń,  Pruszków,  Radom,  Radzymin,  Rember= 
tów,  Siedlce,  Skarżysko,  Skierniewice,  Skorosze,  So» 
chaczew,  Sokółka,  Sosnowiec,  Strzemieszyce,  Suwał' 

ki.  Utrata,  Wawer,  Wilanów,  Włochy,  Ząbki,  Ząbkc 
wice.  Zagórze,  Zagoźdź,  Zamość^  Zawiercie,  Zegrze, 

Żyrardów. 
Poznań. .  •  . 
Biała,  Borysław,  Brzeżany,  Chrzanów,  Droho= 

b^cz,  Gorlice,  Jarosław,  Jaworzno,  Kleparów,  Ko= 
łomyja,  Kraków,  Krosno,  Lipnik,  Lwów,  Nowy=Sącz, 
Oświęcim,  Persenkówka,  Przemyśl,  Rzeszów,  Siersza 
Wodna,  Schodnica,  Stanisławów,  Stryj,  Szczakowa, 
Tarnów,  Tarnopol,  Trzebinia,  Tustanowice,  Zakopa* 
ne,  Zamarstynów,  Zniesienie. 

Bielsko,  Bobrek,  Cieszyn. 

III   k  1  a  s  a. 

Augustów,  Aleksandrów'  Kujawski,  -Aleksandrów 
łęczycki,  Andrzejów,  Barysz,  Biłgoraj,  Błonie, 
Brzeziny,  Brwinów,  Bukowno,  Busk,  Cząstków, 
Chmielnik,  Chęciny,  Ciechanów,  Ciechocinek,  Dębe 
Wielkie,  Palenica,  Falenty,  Gałkówek,  Garwolin, 
Gnaszyn,  Głowno,  Góra,  Góra  Kalwarja,  Góry  Świę= 

tokrzyskie,  Gostynin,  Herby,  „Irena"  (osada  obok 
Dęblina),  Janów  Lubelski,  Jędrzejów,  Jeziorna,  Ka= 
lisz,  Karczew,  Kolno,  Koluszki,  Konstantynów  Łódz= 
ki.  Końskie,  Kozienice,  Krasnystaw,  Kutno,  Lipno, 
Łask,  Łomża,  Łowicz,  Maków,  Małkinia,  Miechów, 

Międzyrzec,  Milanówek,  Miłosna,  Mław^a,  Myszków, 
Nałęczów,  Nieszawa,  Nieporęt,  Nowo=Iwiczna,  Oj= 
ców,  Okuniew,  Opatów,  Ostrów,  Ośtrołęka,  Ostro= 
wy,  Otwock,  Orla,  Osowiec,  Ostrowiec,  Pabjanice, 
Piaseczno,  Pińczów,  Płochocin,  Płock,  Płońsk,  Po= 
miechowo,  Przasnysz,  Puławy,  Pułtusk,  Rabsztyn, 
Radomsk,  Radzyń,  Rawa,  Rejowiec,  Sandomierz,  Sej' 
ny,  Sieradz,  Sierpc,  Skolimów,  Sławków,  Słupce,  So= 
kołów.  Stara  Wieś,  Staszów,  Stopnica,  Stryków, 
Szczypiorno,  Szydłowiec,  Tłuszcz,  Tomaszów  Lubel= 
ski,  Tomaszów  Mazowiecki,  Turek,  Węgrów,  Wierzb- 
nik,  Wiązowna,  Widzew,  Włocławek,  Włodawa, 
Włoszczowa,  Wołomin,  Wolbrom,  Wysokie  Mazo= 
wieckie,  Wyszków,  Zaborów  (koło  Warszawy),  Za= 
kroczym,  Zambrów,  Zduńska  Wola,  Zelów,  Zgierz, 
Zielenice,  Zwoleń,  Żelechów. 

■Biedrusko,  Brodnica,  Bydgoszcz,  Chojnice, 
Czarnków,  Działdowo,  Gdynia,  Główna,  Gniezno, 
Grudziądz,  Inowrocław,  Kępno,  Krotoszyn,  Kwidzyń, 
Ławica,  Leszno,  Lubań,  Ostrów,  Ostrzeszów,  Puck, 
Rawicz,  Starołęka,  Starograd,  Skalmisrzyce,  Tczew, 
Toruń,  Wąbrzeźno,  Wejherowo,  Wieleń,  Wolsztyn, 
Zbąszyń. 

Andrychów,  Bakończyce,  Bochnia,  Bohorodcza' 
ny,  Brody,  Brzeszcze,  Brzezinka,  Brzuchowice,  Bu= 
czacz.  Bursztyn,  Chabówka,  Czortków,  Chodorów, 
Dąbie  pod  Krakowem,  Dębica,  Delatyn,  Derczyce, 
Dolina,  Dunajec  Czarny,  Góry,  Gródek  Jagielloński, 
Halicz,  Horodenka,  Hubicze,  Husiatyn,  Iwonicz,  Ja= 
nów,  Jasłd,  Jaworów,  Jeleń,  Bory  ad  Jeleń,  Kałusz, 

Kamionka  Strumiłowa,  Kęty,  Knihinin,  Kobierzyn,* 
Kosów,  Krościenko,  Krynica,  Kulparków,  Kuty,  Lisz= 
ki,  Łańcut,  Medenice,  Muszyna,  Nadworna,  Nowy 

Targ,  Pilzno,  Podbuż,  Podhajce,  Podwołoczyska,  Po= 
ronin.  Posada  Olchowska,  Przeworsk,  Rabka,  Rawa 
Ruska,  Rohatyn,  Rymanów,  Sambor,  Sanok,  Skawina, 
Skole,  Stary  Sącz,  Stebnik  (koło  Drohobycza),  Sucha, 
Swoszowice,  Szczawnica,  Śniatyn,  Sokal,  Trembowla, 

Tłumacz,  Turka,  Truskawiec,  Tyśmienica,  Wadowi= 
ce,  Wieliczka,  Winniki,  Wygnanka,  Zaleszczyki,  Za= 
błocie  (przedmieście  Żywca),  Zbaraż,  Zborów,  Zło» 
czów,  Żabie,  Żegiestów,  Żółkiew,  Żywiec. 
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Czechowice,  Dziedzice,  Goleszów,  Jaworze,  Mię^ 
dzyświeć,  Skoczów,  Strumień,  Ustroń,  Wisła. 

•         IV  klasa. 

Wszystkie  miejscowości,  licz§ce  ponad  4000  miesz- 
kańców według  ostatnich  urzędowych  spisów  ludności, 

a  nadto,  bez  wzglgdu  na  ilość  mieszkańców,  te  miejsco- 
wości, w  których  mieszczą  się  wJadze  administracyjne 

I-ej  instancji,  oraz  miejscowości,  które  na  terenie  Mało-^ 
polski  i  b.  dzielnicy  pruskiej  są  siedzibą  sądów  powiało- 

*W7ch,  a  na  terenie  b.  Kongresówsi  były  siedzibą  daw- 
nych sądów  pokoju 

Pozatem:  Baby,  .Bakałarzewo,  Bargłów,  Bąkowiec, 
Będków,  Bednaiy,  Blizin,  Błaszki,  Bodzecliów,  Bystrzy- 

ca, Brańsk,  Broszków,  Chmielów,  Chorzele,  Czarna 
Wieś  (stacja  kolejowa),  Czerniewice  (stacja  kolejowa), 
Czyżewo,  Dąbrowa  Grodzieńska,  Filipów,  Drohiczyn 
(nad  Bugiem),  Dziewule,  Garbatka;  Gołąb,  Goniądz, 
Gródek  Białostocki,  Jarosław,  Jedlnica,  Józefów,  Ka- 

mińsk, Knyszyn,  Koniecpol,  Konstantynów  Podlaski, 
Korczew,  Kornica,  Kraśnik,  Krasnosielc,  Kunów,  Kuźni- 

ca, Krzywd*,  Leopoldów,  Łapiguz,  Łaskarzew,  Łochów, 
Łomazy,  Łysów,  Michalin,  Miedzeszyn,  Mielnik,  Mordy, 
Motycz,  Mszczonów,  Nadbrzezie,  Nasielsk,  Nieborów, 
Nieldań,  Nówogród,  Od.oJion,  Olsztyn,  Opatówek,  Par- 

czew, Piaski,  Pilawa,  Piszczac,  Piątnica,  Plyćwia,  Pnie- 
wo, Potok  Złoty,  Raczki,  Radość,  Radziwiłłów,  Rajgród, 

Rogów,  Rokiciny,  Roszki,  Różan,  Ruda  Tulubska,  Rudni- 
ki, Sarnaki,  Sędziszów,  Słotwiny,  Słowiki  Nowe,  Śnia- 

dowo, Sobolew,  Sobienie  Jeziory,  Solec,  Siemiatycze, 
Stawiski,  Stawiszyn,  Sterdyń,  Suchedniów,  Suchowola, 
świder,  świdnik,  Szepietowo,  Tarczyn,  Telakift  Teresin, 
Terespol,  Trawniki,  Suszyn,  Ujazd,  Uściług,  Waganiec, 
Wąwolnica,  Winiary,  Wizna,  Wiżajny,  Wohyń,  Za- 

gnańsk, Zajezierze,  Zaklików,  Zawada,  Zwierzyniec  Lu- 
belski, Żarki,  Życzyn,  Żylin. 

Fordon,  Odolanów,  Skarzewo,  Strzałkowo,  Tu- 
chola. 

Balin,  Bełżec,  Bierzanów,  Bogdanówka,  Bolecho- 
wicze,  Bolęcin,  Borki  Wielkie,  Byczyna,  Brzezinka,  Cheł- 

mek, Chocznia,  Chyr  ów,  Ciężkowice  (koło  Szczakowej), 
Cisną,  Czyżyny,  Czernichów,  Dobrcwlany,  Dora  (obok 
Jaremcza),  Hrebenów,  Inwalid,  Jabłonka  Niżna,  Jawi- 
szoAvice,  Jamna  (obok  Jaremcza),  Jaremcze,  Jasienica, 
Jedlicze,  Jezierna,  Krasne,  Lesienice,  Libiąż,  Lubień,  Łar 
woczne,  Łodygowice,  Łupków,  Łupków  Nowy,  Medyka, 
MikuUczyn,  Olszanica,  Podleśniów,  Posada  Chyrowska, 
Rajcza,  Roczyny,  Różanka,  Rychdce,  Sianki,,  Sichów, 
Sławsko,  Słocinaj  Sobniów,  Sokoliki,  Sporysz,  Stojanów, 
Stróże,  Sułkowice,  Synowódzko  Wyżne,  Synowódzko 
Niżne,  Świątniki,  Szkło,  Tartarów,  Targanice,  Trzciana, 
Tuchla,  Węgierska  Górka,  Wola  Rzędzińska,  Worochta, 
Zabierzów,  Zagómik,  Zagórz,  Zagórzany,  Zełenianka, 
Zwierzyce,  Żurawica. 

Aleksandrowice,  Bielsk  Stary,  Brenna,  Bystra,  Chy- 
bi, Dzięgielów,  Istebna,  Jaworzynka,  Kaczyce,  Kamieni- 
ca, Koniaków,  Leszna  Górna,  Marklowice  Górne,  Mię- 

dzyrzecze, Mnisztwo,  Pastwiska,  Pogwizdów,  Puńców, 
Wapiennica,  Wilamowice,  Zebrzydowice. 

V  klasa. 

Wszystkie  pozostałe  miejscowości. 

§  2.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24-go 
stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  13,  poz.  76), 

w  sprawie  podziału  miejscowości,  dla  oznaczenia  mnoż- 
nika dodatku  drożyźnianego,  na  ziemiach  przyłączo- 
nych do  Rzeczypospolitej  na  zasadzie  umowy  o  prelimi- 

narjach  pokoju  i  rozejmie  w  Rydze,  pozostaje  bez zmiany. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(—)  W.  Kucharski 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  37  z  1921  r.,'poz.  224). 

Sprawy  emerytalne. 

217. 

KOMUNIKAT  MINlSTEfRSTWA  SKARBU. 

W  niektórych  pismach  ukazały  się  zarzuty  pod  adre- 
sem Ministerstwa  Skarbu  z  powodu  niewypłacania  eme- 

rytonj  państwowym  dodatku  drożyźnianego,  przyznane- 
go ustawą  sejmową  z  dnia  17  marca  r.  b.,  ogłoszoną 

dnia  6.IV  b.  r.  w  numerze  31  Dziennika  Ustaw  Rzeczy- 
pospolitej Polskiej.  Nadto  do  Ministerstwa  Skarbu  wpły- 

wają zbiorowe  petycje  i  pojedyncze  prośby  emerytów 

o  przyspieszenie  wypłaty  tego  dodatku.  Wobec  tego  Mi- 
nisterstwo uważa  za  konieczne  wyjaśnić,  że  rozporzą- 

dzeniem, wydanem  dnia  9,  IV  b.  r.,  a  więc  w  trzy  dni 

po  wejściu  w  życie  wspomnianej  ustawy,  zarządziło  na- 
tychmiastową wypłatę  wspomnianego  dodatku  dro- 

żyźnianego. 

Dalsze  zarządzenia  w  tym  przedkniode  należą  do 

władz  skarbowych  drugiej^nśtancji,  względnie  do  Mi- 
nisterstwa^, Kolei  Żelaznych,  Ministerstwa  Wyznań  Reli- 

gijnych i  Oświecenia  Publicznego,  oraz  Ministerstwa 
b.  Dzielnicy  Pruskiej  we  własnym  ich  zakresie  działania. 

W  Małopolsce,  gdzie  wypłata  zaopatrzeń  emerytal- 
nych ze  Skarbu  Państwa  odbywa  się  za  pośrednictwem 

Pocztowej  Kasy  Oszczędności,  przekazanie  dodatku  dro- 
żyźnianego za  miesiące  styczeń  do  końca  maja  r.  b., 

łącznie  z  przekazaniem  zaopatrzenia  za  miesiąc  maj 

1921  r.,  okazało  się,  ze  względów  technicznych,  niemo- 
?:liwe,  gdyż  Dyrekcja  Skarbu  zaopatrzenie  za  maj  już 
przekazała,  przekazanie  zaś  dodatku  drożyźnianego 

osobno  opóźniłoby jirace  przygotowawcze  do  zarządze- 
nia .wypłaty,  a  co  za  tem  idzie  samą  wypłatę  zaopat^z^ 

nia  za  czerwiec  r.  b. 

Wobec  tego  Ministerstwo  Skarbu,  uznając  w  całej 

pełni  trudne  położenie  emerytów,  upoważniło  telegra- 
ficznie Dyrekcję  Skarbu  we  Lwowie  do  przekazania  eme- 
rytury za  czerwiec  1921  r.  wyjątkowo  już  w  ciągu  ma- 

ja, z  równoczesnem  przekazaniem  nowo-przyznanego 
dodatku  drożyźnianego  za  całe  pierwsze  pcMrocze  IWl 
roku.  !  i .  !  i 

(Monitor  Polski  Nr.  102  —  1921  r.). 
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AKTY  W  A 

BILANS  ^Towarzystwa  Kredytowego  miasta  Radomis 
za  1920  rok. 

P  A  s  y  W  A 

Kasa  Towarzystwa  
Rachunki  lokacyjne  
Papiery  procentowe 
Pożyczki  na  nieruchonności  udzielone 
Raty  od  pożyczek  wydanych 

Ko'respondenci   Majątek  ruchomy  Towarzystwa  . 
Podatek  stemplowy  od  arkuszy  kuponowych 
Zaliczenia  na  nieruchomości  poczynione  . 
5%  podatek  od  kuponów      .       .  . 
Zrealizowane   kupony   od   listów  zastawnych 

wylosowanych  ..... 
Niedobór  1920  roku  

Marki  i  fe n. 

23433 69 
310370 

65 

693571 44 
10777479 75 

,  203731 
82 

62732 

16 

22427 

17 

27801 
14 

14418 30 
23287 26 

3'857 

73 

153617 52 

12316728 
63 

Kapitał  zapasowy  
Specjalne  kapitały        .  . 
5'i'  listy,  znajdujące  się  w  obiegu 
5%  listy  zastawne,  podlegające  realizacji 
Kupony  podlegające  opłacie 
Fundusz  na  opłatę  kuponów      .  . 
Raty  przedterminowe  wniesione 
Sumy  przechodnie Fundusz  amortyzacyjny 
Fundusz  na  opłatę  brakujących  kuponów  od 

Listów  zastawnych  wylosowanych 

Marki  i  fen. 

355870 
78111 

10777428 
291168 
486644 
278800 

5527 
34318 
7724 

1135 

43 

79 82 

42 

22 

57 

37 
01 12316728 

63 

BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

19  Marca  1921  r. 

STAN  CZyNNNY. 

Zapas  Kruszcu 
\ 

(Monety  złote  po  kursie  paryt. i   Złoto   w   sztabach  i 
złota  ..... 

j    Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  par. 
'    Bilon  własny  ..... 

.  Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  .  ,  . 
'  Weksle  Zdyskontowane  .  . 
Banki  „Nostro*       .  .  .  .  .     •     .  r 
Banki  Niemieckie  ....... 

I  Pocztowa  Kasa  Oszczędności       .          .  .  .  . 
!  Niemiecka  Komisja  Odszkodq|vań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POZyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  Jtredyt 

i  Dług  Skarbu  Państv;a  ... 
;•  Papiery  własne  .... 
.        MINISTERSTWO  SKARBU 

'  ̂   Za  skupiony  kruszec  po  paryt. i  Różnicę  kursową  kruszcu 
1i{  Inne  Aktywa  .... 

(według  marki  niemieckiej) 
szt.  a  Mk.  2790  ̂ a  Kg.  czystego Mk.  12.979.964,86 

W 38.650.819.27 
n 900.223.81 

490  895.696.90 
n 373.122.531,56 

Mk,  15.584.719,42 
ń  296.719.893,73 

Razem 

.  Mk. 98.950.664,09 
m 1.891.206.529,82 
m 5.294.617.422,23 
w 14.579.709.125,54 

52.531.007,94 
78.508.642,35 

862.187.214,98 

864  018.228,46 
56«.058.524,37 
25.232.271,71 

4.649.616.045.40 

86.625.000  000,— 231.090.668,88 

312.304.613,15 
9.201.383.144,34 

Mk. 
STANBIERNY. 

Fundusz  Rezerwowy  .  ,  . 
Obieg  Banknotów  ... 

RACHUNKI  ŻyROWE 
o)  Centralna  Kasa  Państwowa     .  . 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Z»  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 

Skarb  Narodowy  ..... 
Inne  Pasywa  ..... 

Razem  Mk.  103.467.930.361,58 

Ilość  rachunków  źyrowych  4751.  ^ 

Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  l/I  do  d.  19/III  1921  r.  włącznie  Mk.  8.004  048.100.87. 
»  »  w  Poznaniu     „    »     ,        ,        ,  ,  ,    3.189.166  578.61. 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  19  marca  1921  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212,41. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  (— )  Bigo.  Dyrektor,  Centralnej  Księgowości  p.  o.  (— )  Rybiński. 

16.383.642,70 
69.973.780.716,50 

21.864.483.741,68 

15.585.357  44 
5.575.563,99 

11.592.121.340,27 
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BANK  DYSKONTOWY  WARSZAWSKI 

Instytucja  centralna  ul.  Fredry  8,  dom  własny. 

ODDZIAŁ  MIEJSKI— Nalewki  26.,  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22,  dom  własny. 
ODDZIAŁ  we  LWOWIE,  ul.  3  Maja,  14  dom  własny. 

Stan  rachunków  w  dniu  31  Grudnia  1920  r. 

STAN  CZyNNY 

Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O. 
Skup  weksli 
Weksle  i  fracłita  do  inkasa 
Pożyczki  na  zastaw  pap.  publ. 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  i  monety  zagraniczne 
Korespondenci: 

a)  Loro     .      .  . 
b)  Nosfro  .       .       .       .  I 
c)  Weksle  u  korespondentów 

Wydatki  bieżące  .... 
Nieruchomości  
Różne  ractiunki  .... 

Marki  i  fenigi 

363837616 84 
15928785 54 
21572845 17 
16041802 61 
18691619 

89 
53097313 

55 6751201 25 

938011651 04 
27553003 

93 

56743727 03 
14359330 

60 
1728000 

44867074 56 
1784724307 55 

.     STAN  BIERNY. 
Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy 
Inne  rezerwy  .... 
Wkłady  i  rachunki  przekazowe 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  do  zainkasow  anla 

Procenty  i  komisowe 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

108000000 
54000000 
96000000 
77829164 

1240090760 
130425 

72785529 
26510007 

109878420 

1784724307  55 

73 

07 
08 
64 

91 

12 

Rolniczo  -  Spożywcze  Stowarzyszenie  „ZGODA"  w  Wrocimowicacli 
BILANS  na  d.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  czyNNy 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości         .  .  .  . 
Remanent  towarów  (po  cenis- kupna) 
Dłużnicy  z^towary '  Razem 

Mk.  16704.90 

,  3470.- 
,  31220.— .  „  10850.10 

Mk.  62225.— 

Udziały 

Fundusz  zapasowy 

Długi  Towarzystwa 
Czysty  zysk 

STAN  BIERNy 

Razem 

Mk.  12300.— 

2600.— ,  32740f.— ,  14585. 
Mk.'  62225. 

za  27-my  rok. 
STAN  CZYNNY. 

Grunt  Nr.  1146,  łokci  kwadr.  65,001 
Zabudowania  Nr.  1146  . 
Maszyny 
Utensylja  fabryczne        .  . 
Utensylja  magazynów 
Materjały  opałowe Wozy 

Towary  na  składzie  i  w  robocie 
Różne  metale 
Zapasy  towarów  w  magazynach 
Dłużnicy 
Kaucje       .         .       ̂  . 
Weksle,   zaliczenia    kolejowe,  papier 

publiczne 
Gotówka  w  kasach  i  bankach 

Razem 

Pensje  urzędników  i  administracji 
Utrzymanie  magazynów  i  agenci 
Koszta  handlowe,  ubezpieczenia,  róż- 

nice kursu     .         ,  .  . 
Procenty    .  .  .  .  . 
Doktór,  felczer,  apteka  i  ubezpieczenie 

robotników     .  .  .  . 
Podatki      .  .  .  .  . 
Zysk  .  .  .  .  ^ 

Razem. 

Mk. 

.  [.  Horiilln,  Bracio  Buch  i  T.  Werner  u  Uorszauie, 

operacyjny,  t.  j.  1-go  lipca  1919  r.  do  30-go  czerwca  1920  r. 
STAN  BIERNY. 

Kapitał  akcyjny  .... 

Obligacje  z  1900  r.  (ib.  500,000.—  za- 
rrortyzowane  rb.  219,250. — ) 

Kapitał  amortyzacyjny 

Kapitał  zasobowy. 
Kapitał  renowacyjny       .  , 

Wierzyciele  i  dostawcy  . 
Rachunki  depozytowe 

Zysk  (łącznie  z  pozostałością  z  okresu 
poprzedniego  =  Mk.  13,415.18) 

172,800 
1,843,442 
5,659.264 

40,486 
88,106 

106,718 216 

1,335,589 
2,309,777 
1,031,188 
4,391,119 

34,800 

45 
72 

44 71 
50 

88 
25 16 

32 

499,487 
1.237,082 42 

10 

Mk.  18,750,077  f.  95 Razem. 

Mk.   3,240,000  f. 
606,420  , 

,      2,116,774  ,  99 291,972  »  84 

243,711  ,  50 

„    10,843,852  ,  01 
34,800  ,  Z2 

„     1,372,546  29 
Mk.  18,750,077  f.  95 

R  a  c  h 
WINIE  N. 

Mk. 

unek    Zysków    i  Strat. 

MA. 
Różnica  osiągnięta  z  produkcji  wyro- 

robów  platerowanych  srebrnych, 

blachy  i  drutu 

Różne  drobne  wpływy    .  . 

1,458,857  f.  65 
517,474  ,  63 

173,423  ,  71 
319,221  ,  35 Mk.  4,032,945  f.  66 

7,649  .  60 100,354  „  41 
112,132  „  40 

1,359,131  ,  l  i 
Mk.  4,040,595  f.  26 Razem. 

Mk.  4,040,595  f.  26 
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To(0.  Akc.  Zdkładfiu  Przedznlni;  Mm\m.  IMM  i  BieH  j 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1919  roku 
zatwierdzony  na  Ogólnem  Zebraniu  Akcjonarjuszów  w  dniu  29  maja  1920  roku. 

A       K       T       y       W  A. 
Rub. Grunta  i  place 

5udowle  i  maszyny 
Sprzęty  i  utensylja 
^apiery  procentowe 
Gotowizna  w  kasach  i  bankach. 
Remanenty. 
)óżni  dłużnicy 
^Iależność  za  rekwizycje 
<oszta  uruchomienia  fabryk 
Dbiigacje  niezrealizowane 
Straty  lat  1914/1918 
Strata  roku  1919  . 

Razem 

48250.01 
9292133  45 
141142.22 
50537.32 

220097.03 
16875204.75 
4408127.82 
1416415.57 
808828.31 

661500.— 
1282002.87 
1291827.50 

Rub.  36496066.85 

Mk.  104220.02 

„     20071008  25 304867.20 
109160.61 
475409.58 

.  36450442.26 9521556.09 
3059457.63 
1747069  15 

1428840.— 
2769125.20 

 2790347.40 
Mk.  78831,504739 

W 

'<apitały:  Zakładowy 
Obligacyjny 

,  Amortyzacyjny; 
a)  maszyn  i  budowli 
b)  sprzętów  i  utensyli 

Zasobowy 
'Różni  wierzyciele  .  . 
Rachunek  Rekwizycji 
3ony  własne  w  obiegu 
^liepodniesione  dywidendy 

Rub.  3375000. 

.  1061500. Mk.  7290000.— 

„  2292840.— 

<oszfa  ogólne  i*chrony  fabryk 
^rocenty  od  kapitału  obrotowego 
koszta  handlowe 
Japomogi  i  wsparcia 
\sekuracja. 

!ysk  brutto  na  produkcji 
Saldo  strat  w  roku  1919. 

Razem 

Razem  . 

n 

8264813  40 
52157.67 

376199.63 
20205630.16 
3156019.99 

956.— 3790.— 

n 
n 

17851996.94 
112660.57 
812591.20 

43644.161.15 
6817003.18 2064.95 

8186.40 
Rub. 36495066.85 

Mk. 
78831504.39 y. 

Rub. n 
n 
n 
w 

1481258.21 
252786  20 
373160.01 
231768.90 
17701.17 

Mk. 
3199517.74 
546018.19 
806025.62 
500620.82 

,  38234.53 Rub. 2356674.49 Mk. 5090416.90 

I. 

Rub. 

n 
1064846.99 
1291827.50 

Mk. 2300069.50 
2790347.40 Rub. 

2356674.49 

Mk.  ^ 

509041 6.y0 

Bilans  Spółki  Akcyjnej  Domu  Handlowo- 
STAN  czyNNy. 

(achunek Kasy Mk. 1417284.91 

Rachunek Papierów  Procentowych 1727962.25 

{achunek Nieruchomości  . 1660027.30 

iachunek Ruchomości n 1991'j75.91 
Jachunek Inkasa  (frachty  w  bankach) m 2077843.30 

łachunek Dłużników m 5017477.89 

(achupek Dostawców n 1867956.17 

lachunek Towarów  . n 11689972.21 

Mk.  27450499.94 

Rachunek  Strat  i 

loszty  ogólne          .                             .  Mk.  10418631.21 
rocenty  wypłacone.                             .  205966.25 
trata  na  nieruchomościach  .  .  „  129376.82 
ysk  netto  hurtowy  skład  towarów  kolonj. 

Miodowa  Nr.  16,  przy  obrocie 
Mk.  71582384.87.  ,  3589581.10 

■       »   fabryka  Czekolady,  Topiel  12, 
przy  obrocie  Mk.  35977834.54  „  4707496.15 

,     Sklepy  fabryczne  przy  obrocie 
Mk.  17678910.54                   .  „  1249685.63 

Franciszek  Fnchs  i 

STAN 

m  rok  1920. 

B  I  E  R  N  y. 

Rachunek  Klpifału  Akcyjnego 
Rachunek  Kapitału  Amortyzacyjnego 
Rachunek  Tow.  Kredytowego  Miejskiego 
Rachunek  Reklamacji 
Rachunek  Przechodni 
Rachunek  Wierzycieli 
Rachunek  Dostawców 
Zysk  netto  hurtowy  skład  towarów  kolonj. 

Miodowa  Nr.  16  przy  obrocie 
Mk.  71582384.87 

„  Fabryka  Czekolady,  Topiel  12 
'     przy  obrocie   Mk.  35977834.54 

„       „      Sklepy  fabryczne   przy  obro- cie Mk.  17678910.45  . 

Zysków  za   rok  192  0. 
Zysk  brutto  (na  towarach) 

„    na  różnicy  kursu 

3  milj.  od  15/X  do  31/XIl &%  od 1919  r. 

1 

Mk. 
8C00000.— 162479.10 

54007.69 

977.18 33844.57 
8454543.95 
1197884.57 

3589581.10 

4707496.15 

1249685.63 
Mk,  27450499.94 

Mk.  20300737.16 

Mk.  20159203.41 

104033.75 

37500. 

Mk.  20300737.16 



1 

308 
Ogłoszenia. >&  18—19. 

Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich 

Stan  czynny.  na  31  grudnia  1920  r. 
Stan  bierny. 

Kasa  ...... 
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczk 
n        n       n  Poczfowej  Kasie  Oszczędności 

Skup  weksli ..... 
,     kuponów  i  papierów  wylosowanych 

Papiery  publiczne  własne 
Inkaso         .  ... 
Monety  obce  .... 
Pożyczki  terminowe  na  zastaw  papier.  publi*zn 

,        bezterminowe  (on  cal)  zabezpieczone 
1)  papierami  publicznemi  . 
2)  kaucjami  hypotecznemi 
3)  towarami 
4)  blanco  .... 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro) 
2)  „    na  rach.  Banku  (nostro) 
Nieruchomości  .... 
Urządzenia  i  ruchomości 
Rachunki  przechodnie 

„        Zarządu  z  Oddziałami 
Koszty  Handlowe    .  .  .  . 

Marki  i  fen. 

56,182,598.50 
42,483,633.81 

480,764.95 
104,180,579.85 

37,143,633.62 
3,514.212.55 
1,559,786.59 
779,913.65 

119,336,727.86 

147,757,434.86 
22,841,920.24 
10,793,279.24 
2,284,874.25 

13,156,825.47 
56,533,591.73 
11,044,195.50 

630,113,972.67 

Kapitał  zakładowy  .... 
„       zasobowy ..... 

Wkłady: 

1)  kapitały  na  lokacji  .  40,912,844.10 
2)  na  rachunek  przekazowy       .  244,825,746,35  ♦ 
Kasa  przezorności  i  Pomocy  pracown.  Banku 
WAsle  redyskontowane  .... 

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (loro) 
2)  ,   na  rach.  Banku  (nostro) 
Przekazy  do  zapłacenia  . 
Należności  skarbowe 
Procenty  i  prowizje 
Dywidenda  niepodniesiona 
Rachunki  przechodnie 

,        Oddziałów  z  Zarządem 
Różni  za  inkaso 

Marki  i  fen. 

100,000,000. 

5,000,000. 

285,738,590.4 

37,222,418.9 

45,516.998.2 
41,086,718.2 

11,775,685.1 

43,405,412.7 
56,853,936.2 

3,514,212.; 

630,113,972.5 

Bilans  Ziemiańskiego  Towarzystwa  Wzajemnego  Kredytu  w  Warszawie  za  r.  191S 

STAN  czyNNy 

Kasa  gotowizną 
R-k   warunkowy  w  Rosyjsk.  Banku 
Państwa  .... 

Udziały  i  akcje  imienne  i  pap.  % 
Weksle  zdyskontowane  . 
Należności   wekslowe  zabezpiecz 
hipotecz  

Pożyczki  terminowe  na  ,  zastaw 
R-ki  bież.  specjalne  ,on  cali* 
Sumy  zwrotne  .... 
Ruchomości 
Procenty  zaległe  od  weksli  . 
Straty  do  grudnia  1918  roku 

,      za  1919  rok  . 

Rub. k. Marki 
1  rb.=216 f. 

144630 30 312401 44 

449 02 969 88 
12724 60 27485 

14 
996633 18 2152727 66 

22123 45 47786 65 
12131 88 26204 

86 5077 
01 10966 34 

5959 

05 
12871 55 457 

95 989 17 
207968 

17 
449211 24 

49913 
16 

107812 43 
1352 25 2920 

85 1459420 
02 

3152347 

£1 

STAN  BlERNy 

Kapitał  udziałowy  . 
,      zapasowy  i  rezerwowy 
,      na  lokacie  terminowej 

R-ki  przekazowe  bieżące 
Redyskonto  weksli  . 
R-ki   specjalne  bieżące  w  Rosyj 

skiem  Banku  Państwa 

Sumy  przechodnie  . 
Procenty  niepodniesione  •A  lokat 
Procenty  nieopłacone  od  redysk 

weksli  w  Rosji  ... 
Dywidenda  nieodebrana 
Podatek  skarbowy  .       .  . 
Procenty  przeniesione  na  1920 

Rub? k. 

Marki  {, 

1  rb.=216l 

191454 70 413542  1 

9529 

71 

20584  1 
404468 18 

873651  2 
157886 

65 

341035  1 
365564 

21 

789618  e • 

165470 

50 

357416  2 
72726 

84 

157089  9 
29804 74 64378  2 

55204 

80 

119242  3 
3564 

07 

7698  2 

1339 50 2893  3 
2406 12 

5197  2 

1459420 02 
3152347  i  5 

BILANS  Towarzystwo  ̂ spółdzielczego  Zje(lnoczon9Cli  Ślusarzy  Chrzeiclian  w  Warszawie 

w  dn.  31  grudnia  1919  r. 

STAN  czyNNy 
Kasa  
Towary  

„     komisowe  . 
,     w  drodze  . 

Weksle   .      .      .  . 
Kaucje    .      .      .  . 
Udziały  w  instytucjach  finans. 
Instytucje  finansowe 
Otwarty  kredyt 
Odbiorcy  .... 
Dostawcy  .... 
Ruchomości  .... 
Organizacja    .       .       .  . 
Sumy  Przechodnie 
Waluty  obce  (Mk.  niem.  140.80) 
Wątpliwi  dłużnicy 

Marki  i  fe n. 

956 

38 

521007 

59 712 
87 

231618 
80 

1064 88 
86 40 

324 275 

29 
300000 
190S17 

05 

169390 83 7277 21 
9917 

42 
131 

15 

284 

42 
1634 09 

1135298 
38 

STAN  BIERNy 
Kapitał  Udziałowy 
„  Zapasowy ,  Amortyzacyjny 

amortyzacja  ruchom. 

,  organizacji 
Wpisowe  .... 
Instytucje  finansowe 
Akcepty  
Zabezpieczenie  otw.  kred.  . 
Dostawcy  .... 

,  komisowi Odbiorcy  .... 
Rezerwa  na  towary  w  drodze 

„        „    wpływy  z  otw.  r-ków 
,        „         .z  weksli 
,      procentów  od  akceptów Przewid.  różn.  spad.  cen  na  towar 

Sumy  Przechodnie 
Zysk  do  podziału  za  1919  r. 

Mk. 7277.21 9917.42 

Marki  i  fen 

92652 
47771 

17194 899 

281805 
12676 

300000 
131368 

1223 
46872 

10936 
7348 
1585 

'  1436 

72100 
75825 
33602 

1135898  3 
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BILANS 

Banku  Narodowego  dla  Rozwoju  Polskiego  Przemysłui .  Rzemiosł  i  Handlu 

na  1  kwietnia  1921  r. 

STAN  CZYNNy. 

Kasa   Mk. 
R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Ka- 

sie Pożyczkowej       .      .      ,      .  , 
R-k    bieżący    w    Pocztowej  Kasie 
Oszczędności   ,, 
Papiery  publiczne  własne  .       .       .  „ 
Pieniądze  zagraniczne      .       .       .  , 
Skup  weksli       .       .       .       .       •  , 

,  Otwarte  kredyty  (on  cali)  zabezpie- 
czone papier,  publiczn.  .... 

Pożyczki  terminowe  zabezpieczone 
papier,  publicznemi        .       .       .  .„ 

Korespondenci:  pozostałości  na  ich 
rach.  (Loro)   „ 

Korespondenci:  pozostałości  na  ich 
rach.  Banku  (nostro)  ...» 
Nieruchomości   » 
Koszty  handlowe       .       .       .       .  „ 
Różne  aktywa     .       .       .       ,       .  , 

6511948.56 

10150250.30 

176733.53 
1140§871.45 

67114.50 

35390000.— 

6676073.— 

35i00.  - 
23357348.85 

42421487.05 
6837335.14 
2462714.95 

36916377.98 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  Zakładowy  
Kapitały  n/lokacji  i  rachunki  czekowe 
Weksle  Redyskontowane  .... 
Korespondenci:  pozostałości  na  ich  rach. 
(loro)  

Korespondenci:  pozostałości  rach.  Banku 
(nostro)  ....... Procenty  i  prowizje  r.  b  

Rożne  pasywa  ...... 

Mk. 

50000000.— 
63244813.95 

8000000.— 12760533.50 

1203.— 

3465544.80 
44940160.06 

Mk.  182412255.31 Mk.  182412255.31 

Kooperatywa  w  Łomiankach  „NASZ  SKLEP"  Gminy  Młociny. 
Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  CZYNNY. 

jotowizna  w  kasie  
luchomości  
iemanent    towarów     po    cenie  kosztu 

w  sklepie    .      .   Mk.  48932.15 
iemanent  w  dziale  wytwórczym 

Różni: 
a)  udział  w  Związku  Mk.     2000. — 
b)  inne  należności     Mk.  23990.02 

Mk. 

Mk. 

12317.70 
2996.43 

48932.15 

25990.02 
90230.30 

STAN  BIERNY. 

Udziały       .  ... Różni: 

c)  kaucje 
dj  inne  zobowiązania 

Czysta  nadwyżka 
Fundusz  społeczny 

Mk. 

33980:— 

10800.— 

1850  — 

43842.30 

558.— 

Mk.     ,  90230.30 

BILANS  BANKU  PRZEMYSŁOWCÓW  POLSKICH 

w  dniu  31  Marca  1921  r. 
STAN  CZYNNY.  STAN  BIERNY. 

^[ssa  i  banki 
/lonety  zagraniczne  . 
■*apiery  procentowe  własne 
Weksle  zdyskontowane 
)twarte  Kredyty 
'ożyczki. 
Weksle  protestowane 
'nkaso 
lorespondenci  , Nostro" lieruchomości  własne 
tuchomości 
!-ki  Przechodnie 
loszty  handlowe 
tóżne  rachunki  . 

.  Mk. 22537782.37 Kapitał  Akcyjny  .... .  Mk. 
30000000.— 

1540388.40 Wkłady  terminowe  .... 

•  M 

8625028.88 
•  » 

8183350.85 Wkłady  za  okazaniem 742.S5635.93 
19530132.70 Fundusz  likwidacyjny n 

n 55836753.25 Kasy  Poż.  Przemysł.  Warszawskich  . 10041944.73 
n 7165365.17 Redyskonto  weksli  .... n 7044955.39 71144.38 

Korespondenci  ,Loro" 
n 6740069.27 n 180408.30 Procenty  i  prowizje  .... n 4529051.65 n 2007424.39 Różni  za  inkaso 198194.55 

n 
6570000.— 3076179.46 
1499700.— 

107297.15 
12231419.— n 5136524.86 

m 2128863.34 

Mk. 144619357.01 
Mk. 144619357.01 

Stowarzyszenie  spożywców  p.  n.  „DĄŻNOŚĆ"  w  Wymysłach. 
Bilans  nsi  dn.  1  Stycznia  1921  rok. 

STAN  CZYNNY. 

iotowizna  w  kasie  . 
Ruchomości  ..... 
lemanent  towarów  po  cenie  kosztu 
•łużnicy  
>ine  należności  poż.  państw. 

Mk. 24290.79 

2600.— 47975.36 
4363.25 

1000.— Ogółem  Mk.  80229.40 

STAN  BIERNY. 

Udziały     .      .      .      .      •      •      •      •  Mk.  18214.- 
Pożyczki  •  55000.— 
Czysta  nadwyżka    .      •.   7015.40 

Mk.  8G229.40 



310 Ogłoszenia. M  18—19.  .i 

10M  Afccylnn 
Handlu  Towarami  Ułóhnistemi  „TRAMlBfl"  u 

BILANS  w  dniu  31  grudnia  1920  r.  ' 

STAN  czyNNy 

1.  Kasa 
2.  Instytucje  kredytowe 
3.  Papiery  procentowe 
4.  Nieruchomości  Nr.  805 
5.  Ruchomości  . 
6.  Towary  . 
7.  Rożni  dłużnicy 
8.  Odbiorcy 
9.  Dostawcy 
10.  Sumy  przechodnie 

Marki  i  fe 

n. 

14393 

89 
56500 

308800 
639400 
133854 55 

18129108 85 
201067 95 

1309990 

50 5573789 

45 

28124 

70 

24395029 
89 

STAN  BIERNy 
1.  Kapitał  akcyjny 

2.  Instytucje  kredytowe 
3.  R(5żni  wierzyciele  . 
4.  Odbiorcy  . 
5.  Dostawcy 
6.  Komitanci 

7.  Akcepty    .       .       .  ' 8.  Zadłużenie  hypoteczrie 
9.  Zysk 

RACHUNEK  STRAT  i  ZYSKÓW  w  dniu  31  grudnia  1921  r. 

1.  Koszta  organizacyjne 
2.  „     handlowe  . 
3.  Kapitał  zapasowy  . 
4.  5%  Tantjema  Rady 
5.  10^       ,  Zarządu 
6.  Podatek  skarbowy 
7.  Fundusz  pracowników 
8.  Ofiara  na  plebiscyt  Q.  Śląsisa 
9.  Dywidenda  od  akcji  I  em. 
10.  „  ,      ,     II  em. 
11.  Pozostałość  na  1921  r. 

750000.— 
375000.— 

Marki  i  fen. 

127295 88 
3455625 

38 

275000 122075 
244150 
589501 

50 

150000 
100000 

1125000 

110780 

6299427 76 

1.    Zysk  Brutto  osiągnięty  w  1920  r.* 

Marki  i  fen. 

6000000 
6523773 
328353 5Q 87891 

45 

2950989 13 2000000 

3300000 
487516 31 2716506 

5(1 

24395029 89 

Marki  i  fen. 

6299427  7 

6299427 76 

Sierpskie  Spożywcze  Towarzystwo  Spółdzielcze  „JEDNOŚĆ" 
BILANS  za  czas  od  1511  do  31 /XII  1919  r. 

STAN  czyNNy 
Rachunek  Kasy 

„  Towarów 
„  Ruchomości 
„        Odsetek  . 
„  Dłużników 

Mk. 88802.90 
71474.25 
5779.15 
2912.10 

37400.95 

206369.35 

STAN  BIERNy 

Rachunek  Kapitału  udziałowego 

„        Ke(pitaiu  rezerwowego 
„  Wierzycieli „        Strat  i  Zysków 

Mk.  27400.— 

765.- 

,  158295.- ,  19909.33 

„  206369.35 

Rachunek  Strat  i  Zysków 

Koszta  Handlowe   Mk.  9^215.20  Zysk  na  towarach 
Odsetki  „  7662.20 
Amortyzacja  ruchomości  »  642.10 
Zysk   „  19909.35 

„  126428.85 

Mk.  12^428.85 

126428.85 

Kasa 
Ruchomości 
Towary 
Różni 

BILANS  Rob.  Stow.  Spożywców  w  Piasecznie 

na  dzień  1  stycznia  T921  r. 

AKTyWA 
Mk.  59004.74 

5518.80 

„  29731.30 200.44 ~  94455.28 

Udziały 

Kapitał  rezerwowy 
Różni Inne 

Czysty  zysk 

PASyWA Mk. 
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Bilans  T-wa  Spółdzielczego  „ZGODA"  w  Sierpcu  za  1920  rok. 

Ktsa 
Ruchomości 
Towary  . 
Różni 
Nieruchomość 
Strata  1919  r. 

,     1920  r. 

AKTYWA. 

Razem 

,  60445.70 
402.50 

312993.25 
532.93 

83084.89 
49241.21 
71424.31 

Skradziono  przez  bolszewików  za 
Koszta  handlowe 
Amortyzacja 

Razem 

Mk.  578124.79 

Rachunek  strat 
Mk.  278500.40 

83665.11 

•  44.74 
Mk.  362210.25 

Kapitał  udziałowy 
,  społeczny Różni 

Prowizja  1919  r. 
Zapisy  specjalne 
Kwity  rekwizycyjne 

i  zysków  1920  r. 

Zysk  brutto Strata  1920  r.  . 

PASYWA. 

Razem 

Razem 

Mk.  182344.30 

,  49459.67 •  ,  338747,49 
31.45 

„  ■  7153.33 

388.55- 

Mk.  578124.79 

Mk,  290785.94 
„  71424.31 

Mk.  362210.25 

Bilans  Spółki  Handlowej  Kółka  Rolniczego  w  Głaboszowie, 
za  czas  od  1  stycznia  1920  r.  do  31  grudnia  1920  r. 

STAN    CZYNNY.  I  STAN  CZYNNY 

1)  Gotówka  w  kasie 
2)  Ruchomości 
3)  Nieruchomości 
4)  Towary 
5)  Różni 
6)  Dłużnicy  . 

Mk. 47210.25 

2173.— 
13939.80 

130284.50 
1340.38 
6766.59 

Razem Mk.  201714.52 

1)  Udziałowcy 
2)  Udział  Zw.  St.  Spoż. 
3)  10^  od  udziału 
4)  20;^  dywidendy  . 
5)  Kapitał  zapasowy. 
6)  „  rezerwowy 
7)  Różni  z.  procentów 
8)  10;^  dywidendy  . 
9)  Czysty  zysk 

Razem 

Mk. 

62926.90 

3510.— 
5070.— 12296.— 

9151.58 1280.46 

50004.02 
1927.98 

55547.58 
Mk.  201714.52 

Bilans  Stow.  „OGNISKO"  w  Wiązownie,  za  rok  1920. 
STAN 

Gotowizna  w  kasie 
Remanent  towarów 

CZYNNY. 

Ogółem 

Mk.  6887.— 

.  28987.— 

Mk.  35874. 

^Jdziały  . 
Różni 
Pożyczki. Kaucje  . 

STAN  BIERNY. 

Ogółem 

Mk.  19337. 

.  1341. 

,  4000.- 
,  5000.- 

Mk.  35874. 

I  Stowarzyszenie  Spożywcze  „Jedność  Narodowa"  w  Krubinie  ziemi  Warszawskiej. 
Bilans  na  dzień  1  stycznia  1920  r. 

STAN  CZYNNY. STAN  BIERNY. 

Gotowizna  \^4sasie 
Ruchomością^- 
Remanent  towarów 
Inne  należności 

Ogółem 

Mk.  5316.10 

868.— 

8691.10 

385.— 
Mk.  15260,20 

Udziały  , 
Fundusz  społeczny 

Pożyczki.       '  . Kaucje  . 
Inne  zobowiązania 
Czysta  nadwyżka 

Bilans  na  dzień  1  stycznia  1921  r. 
STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie 
Rachunkowości.          .          .  .  . 
Remanent  w  dziale  wytwórczem 

b)  inne  należności ,  .  .  . 

Ogółem 

Mk.  6241.89 

1833.— „  53174.05 238.06 

Mk.  61487.- 

Udziały  . 
Fundusz  zapasowy 

,  społeczny 
o  specjalny Inne  zobowiązania 

Czysta  nadwyżka 

Ogółem 

STA  BIERNY. 

Ogółem 

Mk.  6325.— 

,  ̂   312.- ,  2400.— 
,  1000.— 

119.50 
5103.70 

Mk.  15260.20 

Mk.  27237.45 510.35 
2630.50 

,  3140.85 735.90 

,  30372.80 

Mk.  61487.— 

Spółdzielnia  Mleczarska  w  Dulsku. 

■-  Sprawozdanie  za  1920  r. 

Bilans.  Aktywa:  Kasa  mk.  9975,58,  nieruchomości 
mk.  1764.50,  ruchomości  mk.  1344.80,  dłużnicy  mk.  50,  za- 

pa,sy  z  kosztów  ruchu  mk.  3360,  strata  mk.  3721.04,  razem 
mk.  20215.92.  Pasywa:  udziały  mk.  1719.36,  wierzyciele 
mk.  16345,  fundusz  zasobowy  mk.  2151.56,  razem  mk, 
20215.92.  Straty  i  z yski:  dochód  z  nabiału  mk.  73188.98 
Wydatki:  koszta  ruchu  mki  65710.02,  kary  mk.  11200. 
strata  mk.  3721.04. 
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Stowarzyszenie  Spożywcze  Pracowników  Huty  Szidanej  Jabłonna  p.  n. 

„POlBOr. 
Bilans  na  I-go  Stycznia  1921  roku. 

Stan  czynny:  Gotówkę  w  kasie:  Mr.  10563.20;  Rucho- 
mości Mr.  2040.  4%  Pożyczka  Państwowa  długoterminowa 

Mr.  200.    Razem  Mr.  12803.20. 
Stan  bierny:  Udziały  Mr.  2700.  Czysta  nadwyżka  Mr. 

10103.20.  •  Razem  Mk.  12803.20. 

Wyciąg  ze  Sprawozdania  Stowarzyszenia  fflieczarsiiiego  w  Krzepicacii 
za  \ń  1919. 

A).  Rachunek  Strat  i  Zysków.  Zyski:  Dochód  brutto 
z  nabiału  14768  Mk.  88  fen  ;  Dochód  z  jaj  662  Mk.  75;  inne 
23  Mk.  85  fen.;  razem  15455  Mk.  48  fen.  Straty:  Koszta 
administracji  14120  Mk.  54  fen.;  Umorzenia  ruchomości 
264  Mk.  32  fen;  Umorzenia  nieruchomości  435  Mk.  27  fen 
Zysk  na  r.  1919  635  Mk.  35  fen.  Razem  15455  Mk.  48  fen. 
B).  Bilans  na  31  grudnia  1919  r.  Stan  czynny:  Gotówka 
w- kasie  1113  Mk.  17  fen.;  nieruchomości  10469  Mk ;  rucho- 

mości 960  Mk.  70  fen.;  dłużnicy  83  Mk.  65  fen.  razem 
12626  Mk.  52  fen.  Stan  bierny:  udziały  1198  Mk.;  wierzy- 

ciele 1198  Mk;  fundusz  zapasowy  853  Mk.  49  fen.;  fundusz 
amortyzacyjny  500  Mk.;  zysk  za  1919  r.  635  Mk.  35  fen.  ra- zem 12626  Mk.  52  fen. 

Sprawozilanie  Spółdzielni  Spożywtzej  Roliofników  [lirześcijańsl(itti 

.W  w  Łodzi  ul.  Przejazd  tir.  3i 

Aktywa:  Kasa  mk.  3932.57,  towary  mk.  227365.73,  różne 
4370. — ,  ruchomości  7916. —  udział  w  centrali  mk.  3650- — 
Razem  mk.  247234.30. 

Pasywa:  Udziały  członków  mk.  24003. — ,  różni  mk 
800(i — ,  fundusz  społeczny,  3650. — ,  wierzyciele  mk.  50000. — 
czysty  zysk  mk.  161581.30,  Razem  mk.  247234.30. 

Straty:  Płace  mk.  144271.—,  patenty  mk.  6517.50, 
procenty  105. — ,  wydatki  ogólne  mk.  20290.70,  Razem  mk. 172064.20. 

Zyski:  Zysk  brutto  na  towarach  mk.  333645.50,  czysty 

'  zysk  mk.  161581.30. 

Towarzystwo  Pożyaliowo  -  Osztz^dnośnowe  w  k\Mm. 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1920. 

Rachunek  zysków  i  strat.  Przychód:  Przeniesiono 
z  roku  poprzedniego  procenty  od  pożyczek,  pobrane  z  gó- 

ry za  rok  sprawozdawczy  4138  mk.  17  f.,  procenty  od  po- 
życzek pobrane  63054  mk.  22  f.,  procenty  od  lokat  109  mk. 

79  f.  procenty  od  papierów  procentowych  615  mk.  zwrotu 
wydatków  egzekucyjnych  2430  mk.  96.  f.  różnych  zysków 
594  mk.  36  f.,  razem  70942  mk.  50  f.  Rozchód:  straty  z  ro- 

ku poprzedniego  3233  mk.  44  f.,  zwrot  %  od  pożyczek, 
spłać,  przed  terminem  630  mk.  37  f.,  procenty  od  pożyczek, 
pobrane  z  góry  w  roku  sprawozdawczym  na  rok  następny 
9644  mk.  34  f.,  procenty  od  wkładów  wypłacone  2532  mk. 
44  f.,  procenty  od  wkładów  dopisane  do  wkładów  16644  mk. 
09  f.,  procenty  od  długów  za  rok  sprawozdawczy  3655  mk. 

44  f.,"  procenty  od  kapitałów  własnych  328  mk.  25  f.,  pokry- to zaległe  %  od  pożyczek  z  lat  poprzednich  23302  mk.  92  f., 
porto  i  inne  2581  mk.  56  f.,  wydatki  na  administrację 
41054  mk.  47  f.,  razem  103607  mk.  32  f. 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 
Stan  bierny.-  Kapitały:  udziałowy  53565  mk.  69  f.,  za- 

pasowy 3341  nk.  38  f.,  rezerwowy  1317  mk.  05  f.,  specjalne 
2422  mh.  17  f.,  wkłady  405066  mk.  34  f.,  długi  34100  mk., 
sumy  przechodnie  11077  mk.  40  f.,  razem  510890  mk.  03  f. 

Stan  czynny:  Lokaty  i  papiery  procentowe  15616  mk., 
pożyczki  442626  mk.  04  f.,  ruchomości  820  mk.  80  f.,  straty 
32664  mk.  82  f.,  gotówka  w  kasie  19162  mk.  37  f.,  razem 
510800  mk.  03  f. 

Zarząd  Stowarzyszenia  „PtUG"  \u  SKomlinle. 
Bilans  za  rok  1919. 

STAN  CZyNNY. 

Gotowizna  w  kasie  ;  Mk.  34045.87 
Ruchomości  ,  592.98 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu    .       .    ,  17923.25 
Dłużnicy  „  6067.48 
Udział  w  Związku    .   670.18 
Różni        .      ,  ,  4052.40 

Mk.  6^352.16 

s  * 

STAN  BIERNY. 

Udziały                                                     .  Mk.  2988.20 
Kapitał  zapasowy     .  ,  14379.52 
Kapitał  rezerwowy                             .       .    ,  25936.iO 
Różni                                                 .       .    ,  292.80 
Pożyczki  „  5000.— 
Inne  rachunki                                          .    „  999.97 
Czysty  zysk      .       .                    .              .    „  11126.07 

Mk.  63352.16 

Wyn^g  ze  sprawozdania  Towarzystwa  Pożyczkowo -Osztziidno^tio- 

'  W80Q  w  Eadoiiu  za  1920  r. 
Przychód  str.  1395377,—  rozchód  Mr.  1381629,65,  razem 

obrót  roczny  Mr.  2777006,65. 
Bilans  za  1920  r.  Stan  czynny:  pożyczki  Mr.  892813,80, 

różne  Mr.  38079,30,  gotówką  Mr.  82254,85,  razem  Mr.  1013147,95. 
Stan  bierny:  udziały  członków  (kapitał  żakładowy)  Mr. 
302998,20,  kapitały  rezerwowy  i  specjalne  Mr.  54686,50  wkła- 

dy Mr.  626652,70,  sumy  przechodnie  Mr.  5573'.40.  różne  Mr. 21957,30,  razem  Mr.  1011868,10.  Na  rachunek  zysków  wpły 
nęlo  procentów  i  innych  Mr.  159655,55  wydatlćowano  za 
Mr.  158375,70,  czysty  zysk-  tedy  z  końcem  roku  wynosi  Mrś 
1279.85,  który  przelany  został  do  kapitału  rezerwowego. 

Bilans  stowarzyszenia  spożywców  JOLHIK"  w  SiiwaU za  czas  od  27/X  1919  r.  do  31/XII  1920  r.  włącznie. 

Aktywa:  Kasa  27969,64.  Towary  33827,68.  Rucho- 
mości 1952.84.  Sumy*  przechodnie  400, — .  Passywa:  Udzia- 

ły 9975,—.    Wierzyciele  2000,—.    Czysty  zysk  52175.16. 

Współdzieicze  Stowarzyszenie  „Odrodzenie"  w  tUIarliatli. Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Stan  czynny.  Gotowizna  w  kasie  mk.  Qj074.46.  Ru- chomości mk.  8354.70.  Nieruchomości:  Remanent  towarów 
po  cenie  kosztu:  w  sklepach  i  magazynach  mk.  71918.80- 
Remanent  w  dziale  wytwórczym  mk.  71918.80.  Dłużnicy  (za 
towary).  Różni:  udział  w  Związku  —  innenależn.  mk., 
33400.00+6  000.00.  Ogółem  mk  210747.96.  Sfan  blsmy.  Udzia- 

ły: mk.  35500. — .  Fundusze:  zapasowy — społeczny  mk.  540.00. 
specjalne  —  wkładki  oszczędnościowe  — .  Różni  naleźn.' 
dostawc.  —  pożyczki  mk.  122500.00,  kaucje  — ,  inne  zobo- 

wiązania — ,  czysta,  nadwyżka  mk.  52207.96.  Ogółem  mk. 210747.96. 

Urzdd  Starszych  Zgromadzenia  Kupców  m.  Łodzi 

podaje  do  wiadomości,  iż  w.myśl  uchwały  Komitetu  Repre- 
zentantów Zgromadzenia  Kupców  m.  Łodzi  z  dn.  19  kwiet- 

nia 1921  r.,  począwszy  od  dnia  1  sierpnia  1921  r.  Bank 
Handlowy  w  Łodzi  wykupuje  wszystkie  niewylośowane  do 
tej  pory  obligacje  (z  1905  r.)  Zgromadzenia  Kupców  m.  Ło- dzi. Za  czas  od  1  sierpnia  1921  r.  przestają  być  opłacane 

odsetki  od  tych  obligacji. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowei.  Miodowr.  20.  f^'  13733,  7,  V.,  500^-. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  20  mh.  (z  przesyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  kwartalna  250  mk.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpailowego  petitem:  100  mk,  Materjat  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  ,, Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.      512-64.  tel.  admin.  JS6  512-71. 

iTREŚĆ: Organizacja  UlładZ:  Z18.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  utworzenia  Izb  skarbowych  -na  obszarze 
ziem,  objętych  umową  o  prelimin.  pokoju  i  rozejmie,  podpisaną  w  Rydze  d.  12  października  1920  r.  Z19. 
Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  przyłączenia  powiatów:  Grodzieńskiego,  Wolkowyskiego 
i  Białowieskiego  do  okręgu  Izby  skarbowej  w  Białymstoku  i  utworzenia  w  nich  urzędów  skarbowych. 

Fodafk!  bezpośrednie:  ZZO.  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  i  Skarbu  z  d.  30/IV  1921  r.  o  dalszych 
ulgach  w  spłacaniu  zaległych  procentów  od  intabulowanych  wierzytelności  tudzież  zaległych  podatków  i  da- 

nin publicznych  w  okręgu  Sądu  Apelacyjnego  we  Lwowie. 
Opłaty  SfentplOUIB:  ZZl.  Okólnik  Ministerstwa  Skarbu  y  sprawie  opłaty  stemplowej  od  pokwitowań,  zamieszczanych 

przez  instytucje  drobnego  kredytu  w  książeczkach  udziałowych  członków.  ZZZ.  Obwieszczenie  Ministerstwa 
Skarbu  w  przedmiocie  marki^  stemplowej  wartości  100  mk. 

Przepisy  celne:  ZZ3.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu,  wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej 
w  przedmiocie  tymczasowego  ustroju  władz  i  urzędów  celnych  na  obszarze  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 
ZZ4.  Uzupełnienie  „Instrukcji  ustalającej  sposób  manipulacji  z  zaśwladczeniaini,  dotyczącemi  przywozu  i  wy- 

wozu towarów",  umieszczonej  w  Nr.  16  „Dz.  Urzę^.  Min.  Skarbu". 
Przepisy  racłlunkOU/e  i  kasowe:  ZZS.  Rozporządzenie  w  przedmiocie  zmiany  §§  46,  49,  50,  53  i  54  „Instrukcji  dla 

Kas  Skarbowych".  ZZ6.  Rozporządzenie  w  przedmiocie  zmiany  §  17  „Tymczasowych  przepisów  o  sposobie 
pobierania  przychodów  i  dokonywania  wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwowe".  ZZ7.  Roporządzenie 
w  przedmiocie  zmiany  §  11  i  14  „Ogólnych  przepisów  dla  specjalnych  kas  poborowych".  ZZ8,  Komunikat  Mini- 

sterstwa Skarbu  w  przedmiocie  dysponowania  funduszami  państwowemi  na  rachunku  bieżącym  w  Polskiej 
Kr.  K.  Poż.  i  jej  Oddziałach. 

Sprawy  walutowe:  ZZO.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  z  d.  30/lV  1921  r.  230.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P. 
z  d.  10/V  1921  r. 

Prawo  ubezpieczeniowe:  Z31.  Okólnik  w  sprawie  nadesłania  danych  statystycznych  o  działalności  Polskich  Zakła- 
dów Ubezpieczeń.  ZSZ.  Okólnik  w  sprawie  przedkładania  kontraktów  reasekuracyjnych,  zawieranych  przez 

Polskie  Zakłady  Ubezpieczeń. 
RUCll  służbowy:  Z33.  Wykaz  ruchu  służbowego  za  m.  kwiecień  1921  r. 
Przepisy  o  służbie  patiltWOWej:  Z34.  Komunikat  o  godzinach  urzędowania  w  Centrali  Min.  Skarbu. 

Organizacja  władz. 

218. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  28  kwietnia  1921  roku 

.V  przedmiocie  utworzenia  Izb  skarbowych  na  obszarze 

nem,  objętych  umową  o  preliminaryjnym  pokoju  i  ro- 
'!ejmie,  podpisaną  w  Rydze  dnia  12  października  1920  r. 

,  Na  zasadzie  art.  3,  14  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca 

■919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów 
■karbowych  (Dz.  Praw  P.  P.  z  1919  r.  Nr.      poz.  391) 
,>raz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  21  marca 
921  r.  w  pizedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej 
istawy  z  dnia  31  lipca  1919  r.  n  tymczasowej  organiza- 
ji  władz  i  urzędów  skarbowych  na  ziemie  przyłączone 

;lo  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  prelimina- 
yjnym  ookoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia 
2  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  35,  poz.  205) 
arządzam,  co  następuje: 

§  1.  Na  obszarze  województw,  utworzonych  w  myśl 
Ą.  3  ustawy  z  doia  4  lutego  1921  r.  o  uaioirmoiwaaliu 

stanu  prawno-politycznego  na  ziemiach  przyłączonych 
do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  pre- 

liminaryjnym pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze 
dnia  12  października  1920  r.  (Dz.  Ustaw  R.  P.  1921  r. 

Nr.  16,  poz.  93),  ~  tworzy  się  dwie  Izby  skarbowe, 
a  mianowicie  jedną  Izbę  skarbową  na  obszary  woje- 

wództw nowogródzkiego  i  poleskiego  i  drugą  Izbę  skar- 
bową na  obszar  województwa  wołyńskiego-. 

Siedzibami  rzeczonych  Izb  skarbowych  są  siedziby 
wojewodów  poleskiego  i  łuckiego. 

§.  2.  Przepisy  §§  4,  6  do  14  włącznie,  §§  17,  27,  28, 

35,  36  i  44  rozporządzenia  wykonawczego  z  dnia  30-go 
stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  15,  poz.  81) 
mają  zastosowanie  do  Izb  skarbowych,  utworzonych  na 
zasadzie  niniejszego  rozporządzenia. 

Tymczasowy  zakres  działania  Izb  skarbowych  nor- 
mują obowiązujące  na  oznaczonych  wyżej  obszarach 

rozporządzenia  b.  Tymczasowego  Zarządu  terenów 
przyfrontowych,  i  etapowych,  względnie  rozporządzenia 
b.  Zarządu  Cywilnego  Ziem  Wschodnicłi  oraz  b.  Zarzą- 

du Ziem  Wołynia  i  Frontu  Podolskiego. 

§  3.  Wydane  w  tym  samym  przedmiocie  rozporzą- 
dzenie z  dnia  20  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r. 

Nr.  5,  poz.  25)  uchyla  się. 
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§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospoliiej 
Polskiej. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Rybarski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  39  z  d.  1Q;V  1921  r.,  poz.  243). 

219. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  25  kwietnia  1921  roku 

w  przedmiocie  przyl§czenia  powiatów:  Grodzieńskiego, 

Wołkowyskiego  i  Białowieskiego  do  okręgu  Izby  skar- 

bowej w  Białymstoku  i  utworzenia  w  nich  urzędów  skar- 
bowych. 

Na  zasadzie  art.  3,  4  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca 
1919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów 
skarbowych  (Dz.  Pr.  P.  P.  z  1919  r.  Nr.  65  poiz.  391) 
oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  21  marca 
1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej 
ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  tymczasowej  organiza- 

cji władz  i  urzędów  skarbowych  na  ziemie  przyłączone 
do  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  prelimina- 
ryjnym  pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia 
12  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  35 
poz.  205),  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  Powiaty:  Grodzieński,  Woikowyski  i  Biało- 
wieski, przyłączone  z  wyjątkiem  gmin  Płowce,  Wierz- 

chowiec, Dmitrowicze  i  Dworce  do  Województwa  Bia- 
łostockiego w  myśl  art.  3  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r. 

o  unormowaniu  stanu  prawnc-politycznego  na  ziemiach, 
przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  podsta- 

wie umowy  o  preliminaiyjnym  pokoju  i  rozejmie,  podpi- 
sanej w  Rydze  dnia  12  października  1920  r.  (Dz.  Ust. 

z  1921  r.  Nr.  16  poz.  93)  —  wciela  się  do  olcręgu  Izby 
skarbowej  w  Białymstoku. 

§  2.  W  powiecie  Grodzieńskim  i  Wołkowyskim 

tworzy  się  urzędy  skarbowe  podatków  i  opłat  skarbo- 
wych oraz  kasy  skarbowe. 

Siedzibami  rzeczonych  urzędów  są  siedziby  Sta- 
rostw. 

§  3.  Dla  powiatów  Grodzieńskiego  i  Wołkowyskie- 
go tworzy  się  jeden  urząd  skarbowy  akcyz  i  monopolóW 

państwowych  v/  mieście  Grodnie. 

§  4.  Powiat  Białowieski  przyłącza  się  tymczasowo 
sprawach  podatków  i  opłat  skarbowych  do  okręgu 

urzędu  skarbowego  podatków  i  opłat  skarbowych 
w  Bielsku,  zaś  w  sprawach  akcyz  i  monopolów  pań- 

stwowych do  okręgu  urzędu  skarbowego  akcyz  i  mono- 
polów państwowych  w  Białymstoku. 

§  5.  Przepisy  §§  55  do  61  włącznie,  §§  64  do  85 
włącznie,  §§  88  do  105  włącznie  i  §§  107  i  108  rozpo- 

rządzenia wykonawczego  z  dnia  30  stycznia  1920  r.  (Dz. 
Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  15  poz.  81)  mają  zastosowanie 
do  urzędów  skarbowych  utworzonych  na  zasadzie  ni- 

niejszego rozporządzenia. 
§  6.  Tymczasowy  zakres  działania  utworzonych  ną 

zasadzie  niniejszego  rozporządzenia  urzędów  skarbo- 

9    220.  jNjł  W  . 

wych  podatków  i  opłat  skarbowych  i  urzędu  skarbowe- 
go akcyz  i  monopolów  państwowych,  tudzież  —  o  ile 

chodzi  o  powiat  Białowieski  —  urzędu  skarbowego  po- 
datków i  opłat  skarbowych  w  Bielsku  i  urzędu  skarbo- 

wego akcyz  i  monopolów  państwowych  w  Białymstoku 
normują  obowiązujące  w  przyłączonych  powiatach  roz- 

porządzenia b.  Tymczasowego  Zarządu  Terenów  Przy- 
frontowych i  Etapowych,  względnie  rozporządzenia 

b.  Zarządu  Cywilnego  Ziem  Wschodnich. 

§  7.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Ryharski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  39  z  d  19/V  1921  r.,  poz.  241). 

Podatki  bezpośrednie. 

220. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministrów  Sprawiedliwości  i  Skarbu 

z  dnia  30  kwietnia  1921  r. 

0  dalszych  ulgach  .w  spłacaniu  zaległych  procentów 
od  intabulowanych  wierzytelności  tudzież  zaległych 

podatków  i  danin  publicznych  w  okrągu  Sądu  Apelas 

cyjnego  we  Lwowie. 

'  Na  zasadzie  art.  10  ustawy  z  dnia  30  czerwca 
1920  r.  (Dz.  U.  Nr.  52  poz.  319)  zarządza  się: 

§  1.  Przedłużając  o  rok  terminy  w  tej  ustawie 
oznaczone  ustanawia  się  następujące  nowe  terminy 1  czasokresy; 

a)  w  art.  1  zamiast  „1  lipca  1921  r."  dzień  „1  łipca 
1922  r.";  zamiast  „8  łat"  —  „9  lat". 

b)  w  art.  2  ust.  1  zamiast  „30  czerwca  1921  r." 
..dzień  30  czerwca  1922*r."  i  w  ust.  2  zamiast  „7  i  K- 

!af  —  „8  i  'A  lat". 

c)  w  art.  4  ust.  1  zamiast  ,,30  czerwca  1921  r." 
dzień  „30  czerv/ca  1922  r.". . 

d)  w  art.  5  zamiast  ,, ośmiokrotnej"  • —  „dziewie* 

ciukrotnej". 
e)  w  art.  9  zamiast  „osiem  laf  '  —  ,, dziewięć  łat" 

i  zamiast  „1  łipca  1921  r."  termin  ,,1  lipca  1922  r.". 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

7  dniem  1  lipca  1921  r. 

Minister  Sprawiedliwości: 

w  z.  (— )  Dr.  Jan  Morawski. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Ryharski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  39  -  1921  r.,  poz.  245). 
  

I 
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Opłaty  stemplowe. 

221. 

Okólnik  L.  534  21.  S.  IV. 

Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  opłaty  stemplowej  od 
)oi{witowań,  zamieszczanych  przez  instytucje  drobne- 
jo  kredytu  (stowarzyszenia  wspóldzielcze)  w  księżecz- 

kach  udziałowych  członków. 

W  celu  usunięcia  wątpliwości  Ministerstwo  Skars 
)u  wyjaśnia,  że  pokwitowania  na  wpłaty  udziałów, 
:aniieszczane  przez  instytucje  drobnego  kredytu  (sto» 
varzyszenia  współdzielcze)  w  książeczkach  wkładko* 

ł'ycłi,  znajdujących  się  w  rękach  członków  instytut 
:ji  (stowarzyszenia),  podlegają  na  obszarze  b.  okupa« 
ji  niemieckiej  b.  zaboru  rosyjskiego  opłacie  stemplo* 
/ej,  przewidzianej  w  poz.  16  ust.  a)  2.  taryfy  stem* 
)lowej,  dołączonej  do  rozp.  z  dnia  19/7  1916,  Dz. 
lozp.  b.  Gen.  Gub.  warsz.  Nr.  40  poz.  126,  w  wyso* 
;ości,  ustanowionej  w  art.  9,  ustęp  a)  ustawy  z  dnia 
6  lipca  1920  (Dz.  U.  Nr.  73  poz.  498)  o  podwyższę* 

liiu  i  zrównaniu  stawek    przy  niektórych  opłatach 
templowych  na  obszarach    b.    zaboru  rosyjskiego 
austrjackiego. 

Warszawa,  d.  14  maja  1921  r. 
»        Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  R.  Rybarski. 

orłem  znajduje  się  biały  napis  „marek"  na  tle  fijole* towym; 

4)  ornamentacja,  otaczająca*  rysunek,  przedsta* 
wia  stylizowane  kłosy,  przeplecione  liściami — wszyst* 
ko  w  kolorze  jasno  s  brązowym; 

5)  w  dolnej  części  marki  na  białym  tle  znajdują 
się  równoległe  linje  poziome,  przecięte  linjami  białe* 
mi,  tworzącemi  pośrodku  romb,  a  z  prawej  i  lewej 
strony  dwa  trójkąty,  przecinające  się  z  rombem  środu 
kowym. 

Pod  opisanemi  linjami  poziomemi  na  samym  do« 
le  marki  znajdują  się  faliste  linje  w  kolorze  jasno* 
brązowym,  stanowiące  dokończenie  ornamentacji 
stylizowanych  kłosów. 

Całość  marki  utrzymana  w  kolorze  fijoletowym. 
Marki  stemplowe  tłoczone  będą  na  papierze 

z  wodnym  znakiem,  składającym  się  z  haczykowato 
zaczepionych,  ale  niepołączonych  z  sobą  falistych 
linji,  idących  w  kierunku  pionowym,  w  kształcie  wy* 

dłużonej  Htery  „S". 
Pomiędzy  linjami  widnieje  liczba  „100",  układa* 

jąca  się  z  sąsiedniemi  w  kierunku  ukośnym. 
Wysokość  każdej  falistej  linji  wynosi  14  mm., 

długość  liczby  „100"  —  6  mm. 
Warszawa,  dnia  17  maja  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Rybarski. 

,  222. 

■  OBWIESZCZENIE 

I  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  marki  siemplos 

■  wej  wartości  100  mk. 

j    Z  dniem  1  czerwca    1921  r.    będzie  puszczona 
[  obieg  nowa  marka  stemplowa  wartości  100  mk. 
!     Marka  stemplowa,  wymiaiu  3,6X2,05  cm.,  przed* 
awia  rysunek  otoczony  ramką  prostokątną  szero* 
DŚci  0.5  mm.    Pomiędzy    ramką  tą,    a  rysunkiem 
idnieje  wązki  pasek  biały;  z  zewnętrznej  strony 
iimki  znajduje  się  równoległa  cienka  linja,  do  któ* 
t:j  odchodzą  ku  środkowi  subtelne  linijki. 

Rysunek  składa  się  z  pięciu  części: 

1)  tarczy  amarantowej  z  pionowemi  linjami  he* 
■Jdycznemi,  otoczonej  białą  obwódką.    Na  tarczy 
rłajduje    się    ustawowy   orzeł    biały    o  wysokości 
!  mm.,  szerokości  10  mm.; 

I  ̂  2)  owalu,  znajdującego  się  pod  tarczą,  pośrodku 
;órego  widnieje  na  tle  białym  gilosz  ornamentalny 
'Cyfrą  „100".  Na  giloszu  znajduje  się  napis  w  dwuch 
ierszach:  w  górnym  „opłata",  w  dolnym  „stemplo* 
a";  wysokość  liter  wynosi  1,5  mm.  Wspomniany val  w  górnej  części  posiada  obwód  niezamknięty, 
jęty  dolną  wygiętą  linją  tarczy,  pod  którą,  już 
.  płaszczyźnie  owalu,  widnieją  części  stylizowanych osów; 

-  3)  nad  tarczą  po  stronie  lewej  i  prawej  znajdują ;  nieforemne  ośmiokąty  fijoletowe  z  białą  obwódką! 
śmiokąty  te  jednym  z  krótszych  boków  zachodzą 
tarczę  i  otaczającą  ją  białą  obwódkę.  W  środku 
miokątów  widnieje  biały  napis  „100",  z  którego »wsza  i  trzecia  cyfra  mają  wysokość  2,5  mm., 
>dkowa  —  3,25  mm.    Między  ośmiokątami  nad 

Przepisy  celne. 

223. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  29  kwietnia  1921  r, 

wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy 

Pruskiej  w  przedmiocie  tymczasowego  ustroju  władz 
i  urzędów  celnych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Na  mocy  art.  3  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919 
r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skar= 
bowych  (Dz.  Pr.  P.  P.  z  1919  Nr.  65,  poz.  391)  art.  6 

punkt  d)  ustawy  z  dnia  1  sierpnia  1919(^  r.  o  tymcza* 
sowej  organizacji  zarządu  b.  dzielnicy  pruskiej  (Dz. 
Pr.  P.  P.  z  1919  r.  Nr.  64,  poz.  385)  oraz  rozporzą* 
dzenia  Rady  Ministrów  z  15  stycznia  1921  r.  w  przed* 
miocie  przekazania  Ministerstwu  Skarbu  zarządu 
spraw  celnych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  (Dz. 
U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  9,  poz.  44)  zarządzam  w  poro* 
zumieniu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej  co  na* 
stępuje: 

§  1.  Aż  do  czasu  ustawowego  przeprowadzenia 
organizacji  władz  i  urzędów  celnych,  jednolitej  dla 
całego  obszaru  Rzeczypospolitej  Polskiej,  pozostają 
w  mocy  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  dotych* 
czasowe  przez  b.  władze  zaborcze  wydane  w  tym 
względzie  przepisy,  o  ile  nie  zostały  uchylone  prze* 
pisami,  wydanemi  przez  władze  polskie  bądź  dla 
obszaru  całego  Państwa,  badź  też  dla  obszari:  b.  dziel- 

nicy pruskiej. 
§  2.  Dotychczasowy  zakres  działania  i  tok  czyn* 

ności  Dyrekcji  Ceł  w  Poznaniu  i  podległych  jej  urzę* 
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dów  celnych  w  zakresie  spraw  czysto  celnych  utrzy? 
mu  je  się  w  mocy  ze  zmianami  wymienionemi  w  na* 
stępujących  paragrafach: 

§  3.  Pod  wyłączną  kompetencję  Ministra  Skar* 
bu  podpadają: 

1)  stawianie  wniosków  do  ciała  ustawodawcze^ 
go  na  wydawanie  nowych  ustaw  lub  zmianę  istnieją* 
cych; 

2)  wydawanie  lub  zmiana  rozporządzeń,  ogóls 
nie  obowiązujących; 

3)  interpretacja  przepisów  ustawowych  i  posta* 
nowień  zawartych  w  rozporządzeniach; 

4)  zatwierdzanie  budżetu  i  zarządzeń  Dyrekcji 
Ceł  w  Poznaniu  w  sprawach  organizacyjnych; 

5)  nadawanie  posad  urzędnikom  celnym  i  urzęd* 
nikom  straży  celnej  od  YIII  stopnia  służbowego 

•\y  górę,  tudzież  przenoszenie  takich  urzędników  do 
innych  miejsc  służbowych; 

6)  przenoszenie  w  stan  spoczynku  urzędników 
celnych  1  urzędników  straży  celnej  od  VIII  stopnia 
służbowego  w  górę; 

7)  zezwalanie  na  pobór  emerytur  i  darów  z  łas» 
ki  za  granicę; 

8)  przyjmowanie  ponowne  do  służby  państwo* 
wej  urzędników,  oddalonych  w  drodze  karnej  lub 
dyscyplinarnej; 

9)  orzecznictwo  taryfowo  *  celne  i  rozstrzyga* 
nie  wszystkich  spraw,  których  orzecznictwo  według 

dotychczasowych  przepisów  należy  do  wl^adzy  cen* tralnej ; 

10)  rozstrzyganie  zażaleń  skierowanych  prze* 
ciw  zarządzeniom  Dyrekcji  Ceł  w  Poznaniu; 

11)  naczelna  kontrola  w  sprawach  celnych:  admi* 
nistracyjnych,  kasowych  i  rachunkowych. 

§  4.  Do  zakresu  działania  Dyrekcji  Ceł  w  Po* 
znaniu  należy: 

1)  bezpośrednie  zwierzchnictwo  i  nadzór  nad 
urzędami  celnemi  i  organami  straży  celnej,,  y/  jej 
okręgu  administracyjnym  położonemi; 

2)  spełnianie  czynności  połączonych  z  wyko* 
naniem  budżetu  państwowego; 

3)  spełnianie  czynności  poruczonych  jej  jako 
asygnującej  władzy  celnej  II  instancji  przez  właś* 
ciwe  przepisy  lub  rozporządzenia  Ministra  Skarbu; 

4)  orzecznictwo  I  instancji  w  sprawach  nie  za= 
strzeżonych  Ministerstwu  Skarbu,  ani  nienależących 
do  zakresu,  działania  urzędów  celnych,  zaś  w  II  in* 
stancji  w  sprawach  wchodzących  w  zakres  działa- 

nia urzędów  celnych; 
5)  składanie  Ministerstwu  Skarbu  wniosków 

w  zakresie  projektów  ustaw  i  przepisów  celnych,  oraz 
spraw  organizacyjnych; 

6)  spełnianie  czynności  administracyjnych, 
związanych  z  ochroną  granic  Państwa,  o  ile  nie  są 
zastrzeżone  Ministerstwu  Skarbu. 

§  5.    Do  urzędów  celnych  należy: 
1)  wymiar  i  pobór  ceł,  jakoteż  spełnianie  wszel* 

kich  związanych  z  tem  czynności,  według  obowiązu* 
jących  w  tym  względzie  szczegółowych  przepisów, 

2)  orzecznictwo  w  sprawach  niezastrzeźonych 
Dyrekcji  Ceł  i  Ministerstwu  Skarbu. 

§  6.  Dotychczasowe  przepisy  kasowo  *  rachun* 
kowe  pozostają  w  mocy  z  tą  zmianą,  że  przekazane 
do  Centralnej  Kasy  Dyrekcji  Ceł  w  Poznaniu  do* 
chody  z  ceł  przelewa  Dyrekcja  Ceł  w  Poznaniu  do 
Centralnej  Kasy  Państwowej  w  Warszawie. 

§  7.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 
w  z.  (— )  Ryharski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej.- 
(— )  W.  Kucharski. 

(Dz  U.  Rz.  P.  z  d.  19/V  r.  1921,  Nr.  39,  poz.  244) 

224. 

UZUPELN  lENIE. 

W  Nr.  16  „Dz.  L^rzęd.  Min.  Skarbu'  z  d.  3{»;iV 
1921  r.  pod  poz.  1S3  unucszczuna  została  „Instrukcja, 
ustalająca  sposób  manipulacji  z  zaświadczeniami, 

dotyczącemi  przywozu  i  wywozu  towarów",  którą w  końcu  tekstu  uzupełnia  się  następującym  pod* 

piscm: „Warszawa,  dnia  18  kwietnia  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

( — )  DzierzgowskC 

Przepisy  rachunkowe  i  hasowe. 

225. 

ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie    zmiany    „Instrukcji  dla  Kas  Skarbo- 
wych"   (Dziennik  Urzędowy  Ministerstwa  Skarbu Nr.  12  z  1920  r.). 

§§  46,  49,  50,  53  i  54  otrzymują    brzmienie  na* 
stępujące: 

§  46. 

Dowody  przychodowe. 

Od  płatników  Kasa  przyjmuje  pieniądze  na  za* 
sadzie  ich  pisemnych  deklaracyj  lub  urzędowych 
nakazów  płatniczych.  W  deklaracji  winno  być  wy* 
mienione:  od  kogo,  ile,  na  jaki  cel,  oraz  ewentualnie 
z  jakiego  rozporządzenia,  wpłacane  są  pieniądze. 

O  ile  są  składane  papiery  procentowe,  to -deklaracja 
winna  zawierać  jeszcze  nazwę  papierów  proccnto* 
wych,  numery  i  rodzaje  odcinków,  oraz  ilość  kupo* 
nów.  Wpłacane  sumy  winny  być  wypisane  w  dekla* 
racji  słownie. 

W  razie  ustnego  zgłoszenia  wpłaty,  wypełnia 

deklarację  z  urzędu  rachmistrz,  w  odpowiednich  ra* 
zach  na  podstawie  rejestrów  bierczych. 

§  49. 

Kontrola  dochodów. 

Dowody  przychodowe  przyjmuje  rachmistrz; 
szczegóły  w  nich  zawarte  sprawdza  w  odpowiednich  i 
razach  z  rejestrami  bierczemi,    w  miarę  potrzeby! 
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uzupełnia,  oblicza  odsetki  za  zwłokę,  zaznacza  na 

j.  dowodzie,  na  jaki  rachunek  powinna    być  zapisana 
•  wpłacona  suma  oraz  cyfruje  dowód  swym  podpisem 
\  i  datą.  Jedocześnie  notuje  w  wykazie  podręcznym, 
I  założonym  umyślnie  na  ten  cel  i  służącym  do  kon* 
[i  troli  rejestru  podręcznego  kasjera,  nazwisko  płatnika, 

f  Nr.  pokwitowania  i  wpłaconą    kwotę,  ewentualnie 
•  także  stronicę  i  pozycję  rejestru  bier czego.  Następ* 
nie  wypełnia  blankiet  pokwitowania  wszystkicrtii 
szczegółami  oprócz  pozycji    dziennika  przychodo* 

I  wego,  podpisuje  go  i  wraz  z  dowodem  przychodom 

f  wym  oddaje  kasjerowi,  płatnikowi  zaś  oznajmia  wy« 
sokość  należytości, 

§  50. 

Pobór  pieniędzy. 

Kasjer,  po  otrzymaniu  dowodu  przychodowego 
j-j  wraz  z  wypełnionym  i  przez  rachmistrza  podpisanym 
■■  blankietem  pokwitowania,  wywołuje  imiennie  płat* 
nika,  przelicza  otrzymane  pieniądze,  zapisuje  je  do 
podręcznego  rejestru,  wystawia  na  dowodzie  przy* 
chodowym  i  na  pokwitowaniu  numer  kolejny  rejestru 

1  podręcznego,  odpowiadający  pozycji  dziennika  przy* 
chodowego;  oprócz  tego  wypisuje  na  dowodzie  przy» 
chodowym  pobraną  sumę  i  datę  pobrania  oraz  ziia» 
czy  deklarację  skróconym  podpisem,  pokwitowanie 
zaś  zaopatruje  pełnym  podpisem  i  pieczęcią  urzędo* 

fi  wą,  poczem  wręcza  pokwitowanie  płatnikowi,  dowód 
'  zaś    zwraca     rachmistrzowi     celem  zarachowania 
,  wpływu. 

•  §53. 

Blankiety  pokwitowań    otrzymują  rachmistrze 
codziennie  od  skarbnika  w  potrzebnej  ilości  i  pod 
rachunek,    a  po  skończeniu    czynności  dziennych 

j(  2wracają  mu  niezużyte  blankiety. I' 

§  54. 
i        Po  otrzymaniu  od  kasjera  zacyfrowanego  przez 
|i  niego  dowodu  przychodowego,  rachmistrz  lub  jego 
pomocnik  zapisuje  wpłaconą    sumę    do  dziennika 
przychodu  (§  171)  pod  kolejną  pozycję,  oupowiada; 

I  jącą  pozycji  podręcznego  rejestru  kasjera,  a  nadto 

[  w  odpowiednich  razach  pod  odnośną  pozycję  re* 
fj  jestru  bierczego  (§  187),  następnie  sv  razie  potrzfehy 
wypełnia  zawiadorńienie  (wzór  Nr.  6 -a)  z  wymienię^ 

,  mem:  od  kogo,  ile,  na  jaki  rachunek    pobrano  pies 
[  niądze,  podpisuje  je  i  oddaje  skarbnikowi  do  pod^ 
!  pisu.  Na  dowodzie  przychodowyn;  winna  być  uc/ys 
jil  n'onj  y&notacja,  do  jakiego  urzę-ju,  kie&y  i  za  jiikim 
'  Nr  ̂ ostało  wysłane  zawiadomienie. 

Warszawa,  d.  28  maja  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

226. 

ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie  zmiany  „Tymczasowych  przepisów 
o  sposobie  pobierania  przychodów  i  dokonywania 

wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwowe". 
(Dziennik  Urzędowy  Ministerstwa  Skarbu  Nr.  5 
z  1920  r.;  „Monitor  Polski  NNr.  59  —  64  z  1920  r.). 

§  17  otrzymuje  brzmienie  następujące: 

§  17. 

Płatnicy  wnoszą  do  kas  sumy  przychodowe,  bądź 
na  zasadzie  nakazu  płatniczego,  bądź  za  złożeniem 
d6klaracji  płatniczej,  w  której  winno  być  wskazane, 

kto,  ile,  na  .^jaki  cel,  oraz  ewentualnie  z  jakiego  roz» 
porządzenia  wpłaca.  W  razie  ustnego  zgłoszenia  wpłas 
ty,  wypełnia  deklarację  z  urzędu  kasa,  w  odpowied* 
nich  razach  na  podstawie  rejestrów  bierczych.  Urzę» 
dy  państwowe  wnoszą  pieniądze  przy  deklaracjach, 
pismach  lub  wykazach.  Przy  składaniu  papierów 
proeentowych  należy  podać  w  deklaracji  nazwę  pas 
pierów,  numery  f  sumy  poszcżególnych  sztuk  oraz 

ilość  kuponów.  Wpłacone  sumy  wypisuje  się  w  de' 
klaraeji  słownie. 

Warszawa,  d.  28  maja  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (  -)  Weinfeld. 

227. 

ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie  zmiany    „Ogólnych    przepisów  dla 

specjalnych  kas  jJoborowych".  (Dziennik  Urzędowy 
Ministerstwa  Skarbu  Nr.  14  i  37  z  r.  1920). 

I.  §  II  otrzymuje  brzmienie  następujące; 

Specjalne  Kasy  poborowe  i  specjalni  poborcy, 
w  których  siedzibie  niema  Kasy  skarbowej,  a  w  wy« 
jątkowych  wypadkach  nawet  tam  gdzie  się  znajdują 
Kasy  skarbowe,  mogą  przyjmować  sumy  depozyto? 
we,  jedynie  chwilowo,  celem  bezzwłocznego  przesłas 
nia  wraz  z  deklaracjami  płatniczemi  do  Kasy  skars 
bow'ej  co  winno  nastąpić  najpóźniej  dnia  następs 
nego. 

Wyjątki  od  tego  postanowienia  mogą  być  usta* 
nawiane  przez  właściwe  Ministerstwa  jedynie  za 
zgodą  Ministerstwa  Skarbu  i  Najwyższej  Izby  Kon* 
troli  Państwa. 

Na  pobrane  depozyty  kasy  specjalne  i  specjalni 

poborcy  wydają  pokwitowania,  narówni  z  pokwito* 
Waniami  na  inne  wpływy. 

II.  §  14  br;;mieć  będzie: 

Wypłaty,  które  zgodnie  z  §  12  mogą  uskutecz^ 
niać  specjalne  kasy  poborowe,  są  następujące: 

1)  pensje,  djety  i  koszty  podróży  urzędników 
i  pracowników  urzędu,  przy  którym  kasa  istnieje; 

2)  wydatki  gospodarcze  tegoż  urzędu; 
3)  wypłaty  z  asygnacji,  na  których  uczynione 

będzie  przez  właściwą  Kasę  skarbową  upoważnienie 
do  dokonania  wypłaty; 
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4)  wreszcie  wypJaty,  co  do  których,  na  pod* 
stawie  wniosku  paszczególnych  Ministerstw,  będzie 
uzyskana  zgoda  Ministerstwa  Skarbu  i  Najwyższej 
Izby  Kontroli  Państwa. 

Warszawa,  d.  U  maja  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

228. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU, 

Doszło  do  wiadomości  Ministerstwa  Skarbu,  że 

w  wielu  wypadkach  Urzędy  i  Kasy  Państwowe  dys« 
ponują  funduszami  państwowemi,  złożonemi  na  włas* 
nym  rachunku  bieżącym  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 

Pożyczkowej  i  jej  Oddziałach,  i  to  na  podstawie  pod« 

pisu  jednej  tylko  osoby,  a  nie  dwóch,  oraz,  że  ras 
chunki  bieżące  otwierane  bjn,vają  nie  na  imię  danego 
Urzędu  lub  Instytucji  lecz  na  nazwisko  osoby,  która 

pełni  wprawdzie  czynności  urzędowe,  lecz  nie  jest 

właścicielem  wykonawczym  funduszów,  gdyż  fun« 
dusze  te  są  bezsprzeczną  własnością  Państwa. 

Z  uv,'af!i  na  to,  że  podpis  jednej  tvlko  osoby  nie 
odpowiada  warunkom  kontroli  niezbędnej  w  gospo« 
darce  tak  bankowej  jako  też  państwowej,  lokowanie 

zaś  funduszów  państwowych  na  nazwisko  osoby,  nie 

zaś  na  właściwy  Urząd,  czy  Instytucję  jest  absolut* 
nie  niedopuszczalne.  Ministerstwo  Skarbu  zwracając 

uwagę  Naczelnych  (Centralnych)  Władz  na  te  ra« 

żące  nieprawidłowości,  uprasza 'o  spieszne  ich  usu* 
nięcie  i  o  wydanie  wszystkim  podległym  Władzom 

i  Urzędom  odpowiednich  zarządzeń. 

Przy  dysponowaniu  wzmiankowanemi  fundusza* 
im  kietować  się  należy  zasadą,  że  analogicznie  do  wy» 

stawiania  asygnacji  na  Kasy  Skarbowe  —  czeki 
i  kwity  winny  być  zaopatrzone  w  podpisy  kierów? 

nika  danego  Urzędu  (Władzy,  Instytucji,  Kasy)  fun* 

duszem  dysponującego  lub  jego  zastępcy  i  funkcjo* 
narjusza,  prowadzącego  kontrolę  rachunków  łub  jego 
zastępcy,  oraz  w  pieczęcie  urzędowe. 

Wzory  podpisów  funkcjonarjuszów,  upraw* 

nionych  do  podpisywania  wspomnianych  dokumen* 
tów  winny  być  uprzednio  zakorrainikowane  Polskiej 

Krajowej  Kasie  Pożyczkowej,  względnie  odnośnemu 

jej  Oddziałowi. 

Warszawa,  d.  17  maja  1921  r. 

za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu 

w  z.  ( — )  MińkowskL 

Sprawy  walutowe. 

229. 

STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ   KRAJOWEJ    KASY  POŻYCZKOWE. 

z  dnia  30-go  kwietnia  1921  r! 
Dnia   20/IV   b.   r.   obieg  wy- 

nosił  .  Mk.81.555.628.434.5i 
Od  dnia  20  IV  do  30/ !V  b.  r. 

wypuszczono  ....  .  „  5. 199.71 1.284.5( 

Do  dnia  30-go  kwietnia  1921  r. 
puszczono  w  obieg  ogółem  Mk.  86.755.359.719. 

W  tern  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26/3—920  r.  ~ (Dziennik   Ustaw    Ks  31 

poz.  179)   Mk.  5,857.887.464.- 
Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 
Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego: 

Mar  fan  Karpus. 

230. 
STAN  EMISJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ    KASY  POŻYCZKOWE 

dnia  10-go  maja  1921  r. 

Dnia   30  IV   b.   r.  obieg  wy- 
nosił  Mk.  86.755.339.719.- 

Od  dnia  30/1 V  do  10/V  b.  r. 

wypuszczono  „  3394.959.458.- 
Do  dnia  10-go  maja  r.  b.  pu- 

szczono w  obieg  ogółem  Mk.  90.150.229.177.- 
W  tem  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go 
marca  1920  r.  (Dziennik 

Ustaw  Ns  31  poz.  179)    .  M.     6  552.920.553.- 
Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  ( — )  Bigo. 
Dyrektor  Skarbca  Emisyjnego. 

( — )  Mar  fan  Karpus. 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

251. 
OKÓLNIK  Nr.  9. 

Do  Polskich  Zakładów  Ubezpieczeń. 

W  Sprawie  nadesłania  dajiych  statystycznych  o  dzi 
łalności  Polskich  akładów  Ubezpieczeń. 

Przystępując  do  statystycznego  opracowania  rc 
woju  ubezpieczeń  v.'  Państwie  Polskiem  w  ciąj 
dwóch  lat  ostatnich  i  mając  na  celu  zebranie  jedni 
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kowych  danych,  dotyczących  stanu  i  ruchu  ubezpie* 
czeń  w  Polskich  Zakładach,  co  dotychczas  było  unie* 

,  możHwione  przez  różnorodność  przepisanych  wzo* 
rów  dhi  składania  sprawozdań  rocznych  w  b.  3?ch 
naborach,  Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpie* 
czcń  rozesłał  7  wzorów  wykazów  dla  poszczególnych 

,  działów  ubezpieczeń  z  prośbą  o  możliwie  rychle  na* 
'  dcsłanie  danych  statystycznych,  zestawionych  według 
tych  wzorów. 

Urząd  Nadzoru  zaznacza  przytcm,  że  złożenie 
tych  wykazów  w  niczem  nie  zmienia  dotychczasos 
wych  przepisów  o  sporządzaniu  i  składaniu  sprawo* 

j  adań  rocznych  (p.  Okólnik  Nr.  6). 

Przy  sporządzaniu  wykazo>v  należy  mieć  nastc,* 
pujące  uwagi  na  względzie: 

1.  Wykazy  powiny  być  sporządzone  oddzielnie 
dla  lat  sprawozdawczych  1919  i  1920;  zakłady  ubez* 
pieczeń,  które  liczą  rok  sprawozdawczy  od  Isgo  lips 
ca,  powinny  sporządzić  je  dla  lat  sprawozdawczych 

1918/19  i  1919/20,  zakłady  ubezpieczeń,  które  rozp'o« 
częły  działalność  swą  w  i*oku  1919,  lecz  sporządzają 
sprawozdania  roczne  po  raz  pierwszy  za  rok  1920, 
powinny  sporządzić  wykazy  tylko  dla  roku  1920, 
obejmując  w  nich  cały  interes  od  chwili  rozpoczęcia 
działalności. 

2.  Wykazy  Nr.  Nr.  1.  Z.,  2.  Z.,  i  3.  Z.,  dotyczą 
działu  życiowego;  należy  je  sporządzić  oddzielnie  dla 
ubezpieczeń  z  udziałem  i  bez  udziału  ubezpieczonych 
w  zysku. 

3.  Wykazy  Nr.  Nr.  1.  W.,  2.  W.  i  3.  W.,  dotyczą 
działu  wypadkowego. 

4.  Wykaz  Nr.  1  E.  dotyczy  działów  elementarz 
n>ch;  należy  go  sporządzić  dla  każdego  z  tych  dzias 

łów  oddzielnie,  uwzględniając  v'  dziale  ogniowym 
.  dalszy  podział  na  ubezpieczenia  nieruchomości  i  rw 
'  chomości. 

Pozatem,  w  celu  zobrazowania  działalności  Pol* 
skich  Zakładów  Ubezpieczeń  po  za  granicami  Pań« 

■  stwa,  te  zakłady  ubezpieczeń,  które  prowadziły  bez» 
pośrednią  działalność  swą  w  państwach  zagranicz* 
nych,  powinny  sporządzić  wykaz  tych  państv/  oraz 
podać  liczby  polis  i  odnośne  sumy  ubezpieczenia 
(przy  końcu  lat  1919  i  1920),  przypadające  na  bezpos 

'  średni  interes  zakładu  w  poszczególnych  państwach, 
dla  każdego  z  działów,  względnie  rodzajów  ubezpies 
czeń,  uwzględnionych  w  załączonych  7  wykazach, 
oddzielnie;  dla  działów  elementarnych  należy  podać 
oprócz  tego  przypadające  na  interes  zakładu  w  pos 
szczególnych  państwach  wpływy  ze  składek  (składki 

I  taryl©we,  zarachowane  w  roku  sprawozdawczym) 
i  wydatki  (łącznie  z  sumami  pozostałemi  do  uregus 
łowania)  z  tytułu  szkód  zaszłych  (zameldowanych) 
w  roku  sprawozdawczym  dla  lat  1919  i  1920  oddziel* 
nie.  Wszystkie  pozycje  powyższe  powinny  być  po* 
dane  zarówno  łącznie  z  udziałem  reasekurantów,  jak 

,  też  bez  niego. 

W  końcu,  tc  zakłady  ubezpieczeń,  które  odda* 

wały  swe  ryzyka  do  reasekuracji,  sporządzić  powin- 
|!  ny  wykaz  zakładów  reasekurujących,  z  podaniem  dla 
p  każdego  działu  ubezpieczeń  z  osobna  sum  reaseku* 
rowanych  w  poszczególnych  zakładach,  według  sta* 

'  nu  przy  końcu  roku  sprawozdawczego  oraz  rezerw 
ł  przeniesień  składek,  przypadających  na  te  reaseku* 

i  racje,  dla  lat  1919  i  1920  (względnie  1918/19  i  1919/20) 
oddzielnie. 

Wszystkie  wykazy  powinny  być  podpisane  przez 
Zarząd  Zakładu  i  przedłożone  Urzędowi  Nadzoru 
w  2  egzemplarzach. 

Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  ko* 
muniku^e  przytem,  że  statystyka  Polskich  Zakładów 
Ubezpieczeń  będzie  pomieszona  w.  pierwszym  Nr. 
„Rocznego  Sprawozdania  Urzędu  Nadzoru  nad  Za* 

kładami  Ubezpieczeń".  Rocznik  ten  ukaże  się  przy* 
puszczalnic  na  początku  roku  1922  i  oprócz  statysty* 
ki,  zawierać  będzie  historję  rozv/oju  asekuracji 
w  Polsce  i  kompletny  zbiór  praw,  rozporządzeń 

i  przepisów  obowiązujących  w  zakresie  ubezpieczeń 
na  ziemiach  polskich.  Ze  względu  na  ograniczony 
nakład,  Zakłady  Ubezpieczeń,  które  chciałyby  nabyć 
rocznik,  proszone  są  o  wczesne  zawiadomienie  o  tem 
Urzędu  Nadzoru  z  podaniem  liczby  potrzebnych 
egzemplarzy. 

Po  ustaleniu  ilości  nakładu,  wypośrodkowaną 
będzie  cena  pojedynczych  egzemplarzy.  Cena  ta  nie 
będzie  przekraczać  rzeczywistych  kosztów  druku 

i  papieru. 
Warszawa  ,dnia  9  maja  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu:  ' 
w  z. '  ( — )  Gruber. 

232* 

Okóhtik  Nr.  10.  L.  420/U.  U. 

W  sprawie  przedkładania  kontraktów  reasekuracyj* 
nych,  zawieranych  przez  Polskie  Zakłady  Ubezpie* 

czeń. 

Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń 
uprasza  o  nadesłanie  do  dnia  15  czerwca  r.  b.  odpi* 
sów  wszystkich  obowiązujących  Towarzystwo  kon* 
traktów  reasekuracyjnych.  Odpisy  te  powinny  być 
uwierzytelnione  przez  Zarząd  Towarzystwa. 

Jednocześnie  z  tem,  zarządza  się  bezzwłoczne 
składnice  nadal  Urzędowi  Nadzoru  uwierzytelnio* 
nych  odpisów  wszystkich  nowo  *  zawieranych  przez 
Towarzystwo  umów  reasekuracyjnych. 

Warszawa,  d.  10  maja  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.. (  Gruber. 

Ruch  służbowy. 

233. 

WYKAZ 

ruchu  siużbov7ego  w  Ministerstwie  Skarbu  za  miesiąc 
kwiecień  1921  roku. 

Głównemu  kontrolerowi  Urzędu  Pożyczek  Pan* 
stwowych  zTygmuniowi  Rządkowskiemu  powierzono 
kierownictwo  tegoż  Urzędu  z  dniem  22  kwietnia 
1921  roku. 

Zwolnieni  zostali: 

Próbny  Starzy ckl  Bolesław  z  dniem  U)  lutego 
1921  r. 
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Dyr.  U.  P.  P.  P.  Chorzewski  Stanisław,  z  dniem 
9  kwietnia  1921  r. 

Gener.  Sekret.  Kom.  Ek.  Min.  Kauzik  Stanisław, 
z  dniem  15  kwietnia  1921  r. 

Nieetat.  Ledóchowski  Franciszek,  z  dniem  15 
kwietnia  1921  r. 

Próbna  Burdynowiczówna  Henryka,  z  dniem 
23  kwietnia  1921  r. 

Próbny  Massalski  Witold,  z  dniem  30  kwietnia 
1921  r. 

Radca  Min.  Konkolniak  Włodzimierz  (do  Mini*, 
sterstwa  Spraw  \Vewnętrznvch)  z  dniem  30  kwiet* 
nia  1921  r. 

Próbny  Ciechanowicz  Marceli,  z  dniem  30  kN^iets 

nia  1921  r.' Próbny  Galof  Ludwik,  z  dniem  30  kwietnia 
1921  r. 

Próbny  Tyszkiewicz  Jerzy,  z  dniem  30  kwiet^ 
nia  1921  r. 

.  Próbny  Lewandowski  Andrzej,  z  dniem  30  kwiets 

ma  1921  r." Próbny  Neuman  Karol,  z  dniem  30  kwietnia 
1921  r. 

Próbna  Słonecka  Zofja,  z  dniem  30  kwietnia 
]92i  r. 

Próbna  Arendtówna  Helena,  z  dniem  30  kwict* 
nia  1921  r. 

Próbna  Kowalska  Waada,  z  dniem  30  kwietnia 
1921  r. 

Próbna  Windyżanka  Eugenja,  z  dniem  30  2921  r. 

Próbna  Sawicka  Eugenja,  z  dniem  30  kwietnia 
1021  r. 

Próbna  Chudzyńska  Józefa,  z  dniem  30  kwiet-- 
nia  1921  r. 

Próbna  Niepołomska  Janina,  z  dniem  30  kwiet* 
nia  1921  r. 

Próbna  Lisowska  Janina,  z  dniem  30  kwietnia 
1921  r. 

Próbna  Smoleńska  Jadwiga,  z  dniem  31  maja 
1921  r. 

Otrzymali  zawiadom  ienieozwolnieniu 

Kontroler  rach.  Landau  Kazimierz,  z  dniem  30 
czerwca  1921  r. 

Pom.  Sekr.  Kanc.  Ciołek  Ludwik,  z  dniem  30 
czerwca  1921  r. 

Pom.  Sekr.  Kanc.  Piwowarczyk  Jan,  z  dniem  30 
czerwca  1921  r. 

P  r  z  en  i  c  s  i  e  n  i  zostali: 

Naczelnik  Wydziału  Starzewski  Jan  do  Dy« 
rekcji  Okręgu  Skarbowego  w  Krakowie  w  charakte* 
rze  starszego  Radcy  Skarbu  z  dniem  9  kwietnia  1921  r. 

Sekretarz  Min.  Niziołowski  Zygmunt  —  do  Ges 
neralnej  Dyrekcji  Monopolu  Tytuniowego  w  tym  sas 
mym  charakterze  służbowYm  z  dniem  8  kwietnia 

1921  r. 

Pom.  Referenta  Rutkowski  Jerzy  —  do  Izby 
Skarbowej  w  Warszawie  z  dniem  19  kwietnia  1921  r, 

St.  Referent  Szczelik  Witold  —  na  takież  stano* 
wisko  do  Urzędu  Pożyczek  Państwowych  z  dn.  23 
kwietnia  1921  r. 

Urzędnicy'  nowoprzyjęci: 
Tytułem  próby: 

Komornicka  Janitó  (powtórnie)  z  dniem  I  maja 
1921  r. 

Lasocki  Kazimierz,  z  dnicjn  1  maja  1921  r. 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

234. 

K.OMUNIKAT. 

Prezydjum  Ministerstwa  Skarbu  zawiadamia,  że 
od  dnia  23  maja  r.  b.  wprowadzone  zostały  w  Cen= 
trali  Ministerstwa  Skarbu  i  podległych  Urzędach  nu 
czas  letni  do  dn.  30  września  1921  r,  godziny  urzę« 
dowania  od  godziny  8sej  rano  do  3*ej  ,po  południu. 

Warszawa,  dnia  27  maja  1921  r. 

OGŁOSZENIA. 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  w  Trusitawiu  Gminy  Zaborów  Powiatu  Warszawskiego 

za  czas  od  d.  1  stycznia  1920  r.  do  d.  31  Grudnia  1920  r. 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  Mk.  9495.70 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu,  w  skle- 

pach i  magazynach  ..... 
Remanent  w  dziale  wytwórczym  .       .       .    »  14121.05 
Inne  należności   4120.44 

Ogółem  Mk.  27757.19 

STAN  BIERNY. 

Udziały   Mk. 
Różni: 
Kaucje   „ 
Inne  zobowiązania   .       .       .       .       .       .  „ 
Czysta  nadwyżka   - 9266.- 

27737.19 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

31  Marca  1921  r. 

STAN  CZyNNY. 

I Monety  złote  po  kursie    paryt.    (według    marki  niemieckiej) i   Złoto   w   sztabach   i   szt.  a  Mk.  2790  za  Kg.  czystego 
złota  ..... 

Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  par 
Bilon  własny  ..... 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
Weksle  Zdyskontowane  ...... 
Banki  „Nostro" Banki  Niemieckie  ....... 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  .  .  . 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne  .  .  . 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 
Różnicę  kursową  kruszcu 

I  nne  Aktywa  .  .  . 

Mk.  13.134.561,80 

38.937.732,08 
894.563,22  Mk. 

908.454.355.78 
373.122.531,56 

52.966.857,10 
74.328.846,15 

781.038.111,58 

1.281.576.887,34 
980.897.015,40 
25.232.271,71 

4.745.651.193,76 

93.625.000.000,— 231.380.632,58 

Mk. 
15.762.753,28 

315.138.385,36 330.901.138,64 
7.602.374.543,76 

Razem  Mk.  109.731.347.498,02 

STAN  BIERNy. 

Fundusz  Rezerwowy 
iObieg  Banknotów  ..... 

RACHUNKI ŹyROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryf. 

Skarb  Narodowy  s         .         .  . 
Inne  Pasywa  ..... 

Mk.  16.383.642,70 

,  74.087.403.316,— 

Mk 

1.375.952.053.66 
2.521.256  759,13 
6.575.292.216,12 

14.574.414.092,46 

  25.046.915.124,37 

,  15.761.652,55 5.691.674,92 

.  10.559.192.087,48 
Razem  Mk.  109.731.347.498,02 

Ilość  rachunków  żyro  wy  ch  4791. 

Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  1/1  do  d.  31/111  1921  r.  włącznie* Mi?.  9.292  955.240.35. 
„         t,  »  w  Poznaniu     „    n      v         »  '      »  »  ,.    3.495.499  934,35. 

Na  poczet  poŁyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  31  marca  1921  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212,41. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  (- 

)  Rybiński. 

BANK  DYSKONTOWY  WARSZAWSKI 

instytucja  centralna  ui.  Fredry  8,  dom  własny. 

ODDZIAŁ  MIEJSKI— Nalewki  26,  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22,  dom  własny. 
ODDZIAŁ  we  LWOWIE,  ul.  3  Maja,  14  dom  własny. 

Stan  rachunków  w  dniu  31  Stycznia  i  w  d.  28  Lutego  1921  r. 

w  d.  31  stycznia W  d.  28  lutegt) w  d.  31  stycznia w  d.  28  lutego 
1921  r. 1921  r. 1921  r. 1921  r. 

STAN  czyNNy. Narki  i  fenigi Marki  i  fenigi STAN  BIERNy. 
Marki  i  fenigi_ 

Marki  i  fenigi 

Gotowizna  w  kasie 173693715 75 196740010 03 Kapitał  zakładowy. 108000000 108000000 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P.  . 332720163 

73 
664399369 86 Kapitał  zapasowy  , 54000000 54000000 

Pozostałość  w  P.  K.  0. 32221666 12 30648806 27 Inne  rezerwy  .... 96000000 96000000 
Skup  weksli  .... 39656451 70 31932320 98 Wkłady    i    rachunki  prze- 

Weksle i  frachta  do  inkasa. 20100087 
91 

16090649 

93 

kazowe  .... 103208140 67 120628529 12 
Pożyczki  na  zastaw  pap.  publ. 19692703 44 16001896 

73 
Korespondenci: 

U05l4b229 Papiery  publiczne  własne  . 51915660 
65 

50036008 
55 

a)  Loro  .... 

03 

1134973755 

08 

Weksle  i  monety  zagraniczne 4294089 
05 

4531417 10 
b)  Nosfro 

258624 07 187063 30 
Korespondenci: c)  Weksle  do  zainkaso- 

a)  Loro  .... 832993496 99 681699019 
97 

wania  .... 100131300 28 94765262 32 
b)  Nostro 4064671 84 20578069 39 Procenty  i  komisowe  . 30351463 

95 

32703070 82 
c)  Weksle  u  korespond. 80031212 37 78674612 39 Różne  rachunki  . 53311447 

11 

191413872 

63 

Wydatki  bieżące  . 16111192 03 19075019 58 
Nieruchomości    ■  . 1728000 1728000 
Różne  rachunki 41778093 53 20536352 

49 

16510D1205 11 1.^32571553 
27 

1651001205 11 1832671553 

27 

1 1  i 
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B  I     A  N  3 majątkowy  Banku  Towarzystw  Spółdzielczych 
dnia  31  !j;rudnia  1920  roku. 

AKTYWA 

Gof(5wka  w  skarbcu  .... 
„  „  Krajowej  Ka.sie  Pożyczkowej 
,  „  Pocztowej  Kosie  O.szczędn 
„        „   i  ankach  miejscow  ych 

pieniądze  zagraniozne 
Papiery  pi-ocenfowe  własne 
Udział^Banku  w  przedsiębiorstwach 
Weksle  zdyskontowane 
Otwarty  kredyt  .... 
Zastawy  terminowo 
Rachunki  korespon  ienfów: 

a)  tow.  wzajemnego  kredytu 
b)  „     drobnego  „ 
c)  różne  .spótki 
d)  różni  korespondenci 
e)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
w  bankacli  krajowych 
B       „  zagranicznych 

Weksle  u  korespondentów 
Weksle  inkasowe 
Nieruchomości  . 
Należności  odpisane  na  straty 
Różne  rachunki  .  , 

M  a 

r  k  i" 

31130999 
16199705 
4409851 
3928276 55668831 

ó^ooŁ  ly) 
7951413 
6044252 

26683016 
47066549 
3991316 

7780574 
13025839 
lo6o58ol 

/li  Of\  1 fil  noi  ^r* 

4628054 
0 /zybUi 1 103/800 

1769591 
455534 

8817504 127 

4687706 

239654120 

PASyWA 
Kapitał  zakładowy 

„  zapasowy 
Rezerwa  specjalna 
Wkłady  tenninowe 
„  czekowe 
„  oszczędno:-cio  we 

Weksle  zredyskontowane 
Rachunki  korespondentów 

a)  t  w.  wzajemnego  kredytu 
b)  ,     drobnego  kredytu 
c)  różne  spółki 
d)  różni  korespondenci 
e)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
Wierzyciele  hypoteczni 
Weksle  korespondentów  . 
Dywidenda  niepodniesiona 
Podatek  procentowy  . 
Procenty  dotyczące  1921  r. 
Oddział  w  Wilnie 
Różne  rachunki  . 
Zysk  za  rok  1920 

Rachunek  zysków  t  strat  za  1920  r. 

WINIEN 

Procenty  zapłacone: 
redyskonto  weksli  . 
wkłady  terminowe  . 
rachunki  czekowe 
wkłady  oszczędnościowe 
korespondenci  . 

Koszty  handlowe: 
wynagrodzenie  pracowników 

„  Zarządu  . 
»  Rady 
„  Kom.  Rewizyjne*) mieszkanie 

koszty  prawne 
opłaty  ł  podatki  .  . 
druki  i  mat.  piśmienne  . 
ogłoszenia,  pisma  i  książki 
telefony     .  . 
składki  i  ofiary 
Związek  Rewizyjny  Spółek 
różne  wydatki  . 

Podatek  przemysłowy  za  r.  1919; 
od  kapitału  .... 
„   dochodu  .... 

Am.ortyzacja  nieruchomości 
5%  od  Mk.  9281583 

Od,'isano  na  straty: 
w  Centrali  .... 
„  Oddziale  Wileńskim  . 

Zysk  czysty   

Marki  i  fenigi 

216116 
348027 

116836821 
175862 
804016 

5800318 
388750 
57980 7480 

293450 

'.'9553 

714678 
847130 

554' 

39254140 3'i5702!84 

23907520 
1901541 

8026 
174246 

500.387 
4221805 

73 

3012391il0 

9337817 

182273 

464079 

4722192 

7808847 

25527600 

25 

73 08 

MA 

Pozostałość  zysku  z  r.  1919: 
Procenty  pobrane: 

dyskonto  weksli 
korespondenci otwarty  kredyt 

pożyczki  terminowi^ Prowizja 

rachunki  bieżące  . 
|jr'ckazy  , 

pożyczka  państwowa depozyty 

kredyt  weljslowy  . 
różne  operacje  .  . 

Papiery  procentowe 
zysk  ... 

Operacje  zagraniczne 

zysk 
Odzyskane  straty 

 V 

i  1  o 
r   W  i 

20000000 6155340 
170000 

18132098 
139812208 

7740197 
7966305 

3478605 
1586236 
7414711 
6462680 
409992 19352224 

2271128 
544375 

1904837 
98352 

148189 

cinnnn 

0  JUUUl' 3167416 
3872604 7808847 

239654120 

Marki  i  fenigi 

135870183 
367514264 1440499187 

308731142 

2081002 
359575 

1119836 
98134 

377369 366213 

3717492 

67830757'i 

4402292 

1883902 

122673311 
15382302 

2552760008 

Stowarzyszenie  Spółdzielcze  „Sona"  w  Nowym-!VSieścle  Starostwa  Płońskiego 
BILANS  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Gotowizna 
Ruchomości 
Towary 
Różni 

STAN  czyNNy 

Ogółem 

Mk. 987.19 
1660.50 

168243.33 

9806.40 

180697.42 

Udziały  . 
Zapasowy 
Społeczny 
Różni 
Czysty  zysk 

STAN  BlERNy 

Ogółem 

Mk.  43622.75 2164.2^ 

,  16132.9! 
„  32489.7; 
,  86287.6* „  180697.41 
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Francusko  -  iłosyjski©  Towarzystwo  Górnics:®  w  Dąbrowie  (Polska). 

BILANS  na  31  stycznia  1921  r. 
AKTyWA. 

I.    N  i  e  r  u  c  h  o  m  o  ś  cfi. 

Majątek  przejęty  od  dzierżawców,  P.  P. 
von  Derwiz,  A.  A.  Pomeranców  i  Sukce- 

sorów N.  M.  Szewcowa. 

Budowle,  urządzenia  kamienne,  koncesje 
i  roboty  kopalniane      ....  5% 

Budowle  i  urządzenia  z  drzewa,  maszyny, 
materjały,  narzędzia  i  ruchomości     .  10^ 

Nowe    roboty   i    urządzenia   w  końcu 
stycznia  1920  r. 

Kopalnie  węgla. 
Budowle,  urządzenia  kamienne,  koncesje 

i  roboty  kopalniane  .  .  .  -5% 
Budowle  i  urządzenia  z  drzewa,  maszyny, 

materjały,  narzędzia  i  ruchomości     .  10?, 

Kopalnie  galmanu. 
Budowle,  urządzenia  kamienne,  koncesje 

i  roboty  kopalnianie  .  .  .  ■  5;^ 
Budowle  i  urządzenia  z  drzewa,  maszyny, 

materjały,  narzędzia  i  ruchomości  .  10^ 
Roboty   poszukiwawcze    na  kopalniach 
galmanu  10^ 

Hutycynkowe.  ' 
Budowle  i  urządzenia  kamienne  .  5% 
Budowle  i  urządzenia  z  drzewa,  maszyny, 

materjały,  narzędzia  i  ruchomości     .  10^ 

Roboty  dla  ogólnego  pożytku,  dotyczące 
hut  cynkowych  i  kopalń  węgla. 

Budowle  i  urządzenia  kamienne    .       .  5?, 
Budowle  i  urządzenia  z  drzew  a,  maszyny, 

meferjały,  narzędzia  i  ruchomości     .  10? 

Razem:  Roboty  i  urządzenia  . 

Razem:  Nieruchomości 

II.    Kapitał  obrotowy. 

Gotówka  do  dyspozycji  ̂   ganki 
Deponowane    papiery   procentowe  40/ Renta  Państwowa 
Kaucja  wpłacona  Rządowi 
Dłużnicy  za  towary  i  dłużnicy  różni 
Zapasy  maferjałów  i  towarów 

III.    Zyski   i  straty. 
Zyski  i  straty  od  1914'1915  do  1919/1920 
włącznie  

Marek        .       .       .  . 

Od.^zkodowania  za  straty  wojenne 

na  31  stycznia 
1920  r. 

Marki  polskie 

3264014,80 

14235985,20 
17500000,00 

6510287,09 

13209084,09 

3708867,61 

4369466,04 

177936,00 

3433883,03 

4220586,46 

879925,98 

649150,13 

37159786,43 

54659786,43 

734354,81 
24291,42 

45752,84 
69737,76 

1130664,37 
10726465,72 

5830415,08 
18561682,00 
73221468,43 

D 

I.    Kapitał  rezerwy. 

Kapitał  zakładowy: 

12000  akcji  po  125  Rb.  w  złocie 
każda     .       .       .    =  Rb.  1500000,- 
lub  Rb.  187,50  w  banknotach: 

2250000  Rb.  po  2,16  Mk.    =  4860000,00 
Dodając: 

powiększenie  się  kapitału  wsku- 
tek oszacowania  nieruchomości 

w  rublach,  licząc  po  Mk.  10,00 
za  rubla,  czyli: 

Rb.  5299095,65  a  10,00=Mk.  52990956.30 

zamiast 
Rb. 5299095,63  a  2,1 6=^Mk.  11446046,56 

Suma  powiększenia  się  kapitału  41544909,74 

Kapitał  zapasowy  ustawowy  
Kapitał  amortyzacyjny  
Amortyzacja  kapitału  zakładowego 

II.  Wierzyciele. 

Dostawcy  
Robocizna  i  różni  wierzyciele 

PASyWA. 

na  31  stycznia 
1920  r. 

Marki  polskie 

46404909,74 
612317,45 

8076172,82 
291600,00 

3028375,48 
14808092,94 

Marek 

Straty  wojenne 

Zyski  i  straty  . 

17836468,42 

j  73221468,45 
I  M. 

!D-(n+5830415.D8) 

Przewodniczący  w  Zarządzie  ( — )  Józef  Cf}anove. Dąbrowa,  d.  51  stycznia  1820  r. 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „ZAGRODA"  w  Miedniewicach 
BILANS  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  czyNNy 
Gotowizna  w  kasie  
Ruchomości  .       .  . 
Remanent  w  dziale  wytwdrczzm 

Różni: 
a)  udział  w  Związku  .     Mk.  4525. 
b)  inne  należności    ...»  1000.- 

Mk. 4809.34 
2303.41 

34436.17 

5525. 

Udziały 

Fundusze: 
e)  zapasowy 

b)  społeczny 
Różni: 

a)  pożyczki Czysta  nadwy?ka 

STAN  BIERNy 

Mk.  595.63 

,  2006.27 

47073.92 

Mk.  16278.95 

2601.90 

7540.— 

20653.07 

47073.92 
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Bilans  Towarzystwa  nkcyjnego  MMm  nschaiiicziiych  „08Ri1l)l1,  SZUEDT  i  S-ka. 

STAN  CZYNNy. 
w  dniu  1  Listopada  1920  roku. 

STAN  BIERNY. 

Kasa — gotowizną  w  Warszawie 
Place  w  Warszawie  .... 

,      w  Aleksandrowsku 
Budynki  w  Warszawie  .... 

„        w  Aleksandrowsku  . 
Maszyny,  narzędzia  i  urządzenia  w  Warsza 

wie  ....... 
Maszyny,  narzędzia  i  urządzenia  w  Aleksan 
drowsku  

Modele  w  Warszawie  .... 
Modele  w  Aleksandrowsku 
Rysunki  i  Archiwum  w  Warszawie 
Ruchomości  biurowe  i  wozy  w  Warszawie 
»  w     w  Aleksandrowsku 

Udziały  i  papiery  procertfowe  w  Warszawie 
«  n  .w  Aleksandrowsku 

Kaucje  w  instytucjach  na  zabezpieczenia 
Weksle  obce  i  przekazy  w  Warszawie 

s         «  ,         w  Aleksandrowsku 

Zaliczenia'  kolejowe  .... Zapasy  fabryczne  w  Warszawie 
m  „W  Aleksandrowsku  . 

Dłużnicy  w  Warszawie    .       .  . 
n         W  Aleksandrowsku  . 

W  Bankach   do   dyspozycji  Warszawakich 
Fabry  k   

W  Banka  ch  do  dyspozycji  Aleksandrowskie 
Fabryki   

Depozyty  Zarządu   .  . 
Straty  Wojenne  Zarejestrowane 

Mk. 94104.68 
971928.13 
513593.13 

1115828.05 
1205108.93 

2569305.60 

2656381.76 

50766.— 
21600.— 
43200.— 40226.52 

31536.— 
2201238.77 

97286.40 
555459.03 
84.208.68 

62640,— 
366.08 

8361944  85 
1615663.84 
6374946.87 
765521.75 

20427.24 

947505.60 

108000,— 381389.58 

Kapitał  Zakładowy  .  .< 
,  Zapasowy „  Amortyzacyjny 

Wierzyciele  w  Warszawie "  w  Aleksandrowsku 
Weksle  wystawione  w  Warszawie 
,  „w  Aleksandrowsku 

Rachunki  przechodnie   dostawców  w  War 
szawie 

Kaucje  Zarządu       .  '. Rachunki  nieodebranej  dywidendy: 
Za  rok  operacyjny  1912/1915 
„     „  „  1913/19i4 
„     „  „  1914/1915 
n     „  „  1915/1916 
„     .,  „  1916/1917 
„     .  ,  1917/1918 
„     ,  „  1918/1919 Zysk  za  rok  operacyjny 

Mk.  3888000.— „  -  408979.04 
„  3274396.55 
„  12098375.39 

„  1836000.— 
„  1554827.— 

432000.— „  6062018.84 

108000.— 

216.— 

302.40 

21222.— 

51969.60 
30315.60 
38977.20 
18405.90 

„  1066165.97 

Mk.  30890171.49 Mk.  30890171.49 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  operacyjny  1919/1920. 

W  ciągu  1919/1920  r.  wykonano  i  sprzedano  w  Warszawie  za  sumę  (dochód  brutto)  .... 
Wydatkowano  w  Warszawie  

Zysk  za  rok  operacyjny 

Mk. 17689103.66 
16622937.69 

Mk. 1066165,97 

Stosownie  do  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  z  dn,  18  Kwietnia  r.  b.  wypłata  dywidendy  w  sumie  mk.  97.20  od 
akcji  dokonywana  będzie  od  dn.  1  Maja  r,  b.  w  kasie  T-wa  w  Warszawie,  ul.  Srebrna  Nr.  16,  przy  okazaniu  akcji 
za  ostemplowaniem. 

BILANS  STOWARZySZENIA  „SPOŁEM"  w  PIASECZNIE. 
na  dn.  1  stycznia  1921  roku. 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie         ,       .       .  . 
Ruchomości  
Nieruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu  w  skip 

pie  i  magazynie  .... 
Dłużnicy  (za  towary)  .       .  . 

Różni: 
a)  udział  w  Związku 
b)  inne  należności 

Mk, 

Mk. 20009.25 

2010.- 

14571.55 

20000.— 

180441.— 

22019.25 

Ogółem  Mk.  237031.80 

STAN-BIERNY. 

Udziały   Mk. 
Fundusze: 

a)  zapasowy 
b)  społeczny 
c)  specjalne Różni: 

a)  należności  dostawcom 

b)  pożyczki c)  kaucje 
d)  inne  zobowiązania  . 

Czysta  nadwyżka 

Mk.  54581.19 

Mk. 

73813.50 

54581.19 

15104.55 

93532.5Ó 
Ogółem  Mk.  237051.80 

Bilans  na  1  Mim  1921  r.  Stowarzyszenia  Soożywczego  Fortuna  u;  Hotomowie. 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizną  w  Kasie. 
Ruchomości 
W  towarze 
Różni  dłużnicy, 

Ogółem 

Mk.  157.201  f.  84 
744 

128,881 

8,525 

07 45 

Mk,  295,352  f,  36 

STAN  BIERNY. 

Udziały  
Społeczny        .       .       .  .. 
Różne  wlsłady  oszczędnościowe 
Czysta  nadwyżka 

Ogółem 

Mk. 63,010  f,  94 
3,689  ,  77 221,268  „  45 

7,383  „  20 
Mk.  295,352  f.  36 
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Polskie  Towarzystwo  Przedsiębiorstw 
Bilans  w  dniu 

STAN  czyNNy. 
1.  Kasa  . 
2.  Inwentarz:    urządzenia  elektrom 

,  w  elekfrown.,  ruchomości,  inwent 
żywy,  zapasy,  maferj^  instalacyjn 
i  eksploatacyjn. 

3.  Odbiorcy  . 
4.  Dostawcy  . 
5.  Różni  dłużnicy. 
6.  Kaucje  Spółki  Akc. 
7.  Koncesje  . 
8.  Banki 
9.  Udziały  . 

10.  Pożyczki  Państwowe 
11.  Straty  wojenne 
12.  Organizacja  Tow.  Akc 
13.  Sumy  Przechodnie 

Razem  Stan  Czynny 

Mk.     50,925  f.  03 

0 2,880,699 n 

82 

1,566,482 V 16 
» 3,988,492 tt 

99 

n 

"  269,971 
25 

n 13,625 » 97 
n 78,438 V 

12 

1,926,067 
68 

n 
2,032 

n 33 
M 100,637 w 

23 i* 

3,115 

I) 

63 
n 13,49? 15 
m 159,333 m 

29 

Elektrycznych  Spółka  Akcyjna  w  Warszawie, 
30  czerwca  1920  roku. 

STAN  BIERNy. 

1.  Kapitał  zakładowy       .              .  Mk.  7,000,000  f  — 
2.  .    „       Zapasowy       ...  „  402,151  „  60 
3.  ,       Amortyzacyjny       .       .  „  18,455  „  — 
4.  Akcepty   ,  1,059,525  ,  10 
5.  Kaucje  odbiorców       .       .       .  »  13,091  „  88 
6.  Odbiorcy  w  Warszawie       .       .  „  632,958  „  19 
7.  Różni  wierzyciele.       ...  „  551,621  „  09 
8.  Kasa  Przezorn.  Pracown.    .       .  „  12,060  „  — 
9.  Sumy  Przechodnie      ...  „  396,290  „  36 

10.    Zysk    .       .       .       .       .       .  „  967,165  „  43 

Mk.  11,053,318  f.  65 Razem  Stan  Bierny Mk.  11,053,318  f.  65 

Bilans  w  dniu  30  czerwca  1919  roku. 
STAN  czyNNy. 

Kasa 
inwentarz  urządzeń  elektromechanicz- 

nych w  elektrowniach  i  zapasów 
materjałów 

Odbiorcy  .... 
Dostawcy  .... 
Różni  dłużnicy 
Kaucje  Spółki  Akcyjnej 
Koncesje  .... 
Udziały  w  Aprowiz.  Robotniczej  i  T-wie 

Wzajem.  Kredytu  w  Kielcach 
Pożyczka  wojenna 
Straty  wojenne  .... 
Organizacja  Spółki  Akcyjnej 

Koron     .  , 

Kor. 35052 h 
92 

1638032 n 07 
417905 

07 

n 359295 0 03 
67227 n 77 
25679 n 96 

112054 47 

n 2903 33 910 
n 33 

4450 n 90 
19198 n 07 

Kor. 2712709  h. 92 

STAN 

Kapitał  zakładowy 

,  zapasowy. 
„  amortyzacyjny. 

Akcepty   

Kaucje  odbiorców. 
Bank  dla  Handlu  i  Przemysłu  w 

szawić  .... 

Różni  Wierzyciele. 

Sumy  Przechodnie 

BIERNy. 

Wai 

Kor. 
2000000  h.  — 3073  „  81 

26364  „  29 
13464  „  3« 

15445  „  14 

398595  „  07 
228883  „  98 

26883  „  33 

Kor.  2712709  h.  92 

Bilans  na  31  Grudnia  1920  r. 

Domu  Handlowego  Front,  Fiszerów  i  Szporn,  Sp.  z  ogr.  odp. 
STAN  czyNNy.  STAN  BIERNy. 

Urządzenie  sklepu 
Kaucja 
Dłużnicy 
Weksle 
Kasa 
Towary 
Marki  stempl. 

Mk. 

51147.— 

700.— 
135500.— 
40000.— 18628.45 

1548239.50 

2587.— 

Kapitał Wierzyciele 
M.  B.  Front 
W.  Fiszerów 
A.  Szporn 

Mk. 1796801.95 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

ROZCHÓD. 

Urządzenie  sklepu  20^  amortyz.  . 
Koszty  handlowe  .... 
Komorne  do  1/7  1921  r.  Mk. 
Dopł.  do    patentu  i  zmiana 
adr   29922.50 

Różne     ,       .       ,       .       .  „  72038.10 

PRZyCHÓD. 

7695.- 

Koszty  podróży 
Bonifikacja 
Pensje 
Prowizje 
Opłaty  stemplowe 
M.  B.  Front,  45^  zysku  netto  Mk. 
W.  Fiszerów,  30^    »         »  » 
A.  Szporn,  25%       »        »  „ 

.  Mk.  12800.- 

109655.60 

36698.— 
13196.65 

102100.— 
51921.— 
33823.— 

Prowizje  ze  sprzed,  komis.  . 
Waluty  zagraniczne,  różnice  kursu 
Zysk  towarów  brutto 

217682.75 
145121.85 
120934.85 483739.45 

Mk.  600000.— 
„  1052902.50 112182.75 

23281.85 
8434.85 

Mk.  1796801.95 

Mk. 

119552.— 

1205.05 

723176.65 

Mk.  843933.70 Mk.  843933.70 

\ 
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Stowarzyszenie  Spółdzielcze  Pracowników  Żeglugi  Państwowej  w  Warszawie. 

Bilans  sporządzony  na  dzień  31  Grudnia  1919  r. 

STAN  CZYNNy.  STAN  BIERNY. 

1.  Kasa. 
Gotówka  .... 

2.  R-k  bieżący  w  Banku  Handl. 
Pozostałość  w/g  wykazu 

3.  Składnica. 
Towar  w/g  remanentu 

4.  Art.  Kontygensowe 
w/g.  remanerttu  . 

5.  Dłużnicy 
w/g.  księgi  kontowej  . 

6.  Inwentarz. 
w/g  remanentu  . 

Mk 7356.25 

5770.05 

24431.76 

6595.10 

33235.70 

5973.20 
Mk.  83362.06 

1.  Udziały  (kapitał  obrotowyj 

w/g  księgi  udziałów  . 2.  Wierzycieli 
w/g.  księgi  kontowej  . Zysk  czysty 

Mk. 

18557,— 

45710.35 
19094.71 

83362.06 

Na  d.  1  stycznia  1921  r. 

Stan  czynny 
Kasa 
Towary 
Rucłiomości 
Dłużnicy 
Papiery  procentowe 

Mk. 212018.05 
653376.65 

9537.— 282300.— 13091.70 

Mk.  1170323.40 

STAN  BIERNY 
Kapitał  udziałowy 
»  zapasowy 

„  specjalne Wierzyciele 
Nadwyżka 

Mk. 304246.50 
99060;71 
27791.50 

629266.85 
109957.84 

Mk.  1170323.40 

Kooperatywa  „EZRA"  w  Białymstoku  przy  ul.  Suraskiej  Nr.  2.  ̂ 
Bilans  na  dzień  31  Grudnia  1920  r. 

•      STAN  CZYNNY.  STAN  BIERNY: 

Kasy  w  gotowiznie  Mk,      10879.89  R-k  Udziałów  (1024)  Mk.  9826.— 
Remanent  towarów  obliczony  po  cenie  kosztu    „      111945.23  „    Wierzycieli  „  103940.94 
Kaucji  w  Magistracie      .       .       .       .       .    ,        10000.—  „    Poożyczek  „  15000.— 
Inwentarz  „         5355.79  „    Zysków  i  strat,  czysta  nadwyżka  .       .  j,  7415.97 

Mk.    136180.91  Razem  Mk.  136180.91 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

DEBET.  KREDYT. 

Koszta  tiandlowe  Mk.      23214.32  .       Obrót  towarów  wydał  zysk  brutto       .       .  Mk.  59027.75 
Personel   „  6929- 
i,  pożyczek  1920  r.   „  15000.— 
Remont  lokalu  „  6470.21 
Czysta  nadwyżka  „  7413.97 

Razem  Mk.     59027.75  '  Mk.  59027.75 

Bilans  Warszawskiej  Warrantowej  Spółki  Akcyjnej  na  31  Grudnia  1919  roku. 

STAN  CZYNNY.  •  STAN  BIERNY. 

Kasa  gotówką  Rb).  57.29  a  2.16  Mk.  123.75 
„         ,  43274.08  Mk. 

Nierucłłomości  w  Warszawie 
Pożyczki  pod  zastaw  towarów 
Papiery  procentowe 
Weksle  . 
Dłużnicy  . 
Korespendenci 
Ruchomości 
Towary 
Sumy  przecłiodnie 

43397  83 

878205.30 
2555394.60 

32417.— 
n 19661.83 

•                ■                •  M 698573.81 
•  n 

8868.94 
6163.90 
3053.25 
5582.55 

"MkT 

4251319.01 

Kapitał  zakładowy 
400  sztuk  akcji  a  250  rb.  Rbl.  100000 

Długi  łiypoteczne Wierzyciele 
Różni  za  weksle 
Różni  za  inkaso 
Zastawione  papiery 

Sumy  przeclłodnie  . 
Pozostałość  z  R-ku  zysków  i  'strat 

21600.— 

55621.21 
3881440.04 

19661.83 
8868.94 

18500.— 

6639.58 
44587.41 

Mk.  4251319.01 
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BILANS  WARSZAWSKiEO  LOMBARDU  WSPÓLDZIELCZEGO 

na  1  lipca  1920  roku  zatwierdzony  przez  Zgromadzenie  Walne  W.  L.  W.   w  dniu  22  stycznia  1921  r. 

A  K  T  y  W  A 
Kasa   Mk. 
Rachunki  bieżące  w  Bankach        .  .  „ 
Zastawy:  w  Skarbcu .  .  5606721.— 

w   Bankach,  jako 
zabezpiecz,  otwart. 
kredyt        .  .      7574900.—  „ 

Towary  własne  .  .  » 
Ruchomości  .         .  .  , 
Kaucje  .  , 
Wydatki  przyszłego  okresu  obrachunkowego  „ 
Dłużnicy  .  .  , 

465530.80 

600808.— 

1.3181621.— 

174400.— 

75490.— 
6514.55 

92948.20 
2562176.50 

17159489.05 

Kapitał  zakładowy  .          .          .  . 
„      rezerwowy  .          .          .  . 

Otwarte  kredyty  w  Bankach 

Wierzyciele     .  .      ̂   . 
„  za  sprzedane  towaiy  komisowe Akcepty 

Zysk  do  podziału  .          .          .  . 

p  A  s  y  W  A 

.  Mk.  10000000.- 

.     ,  337630.- 

3960085.45  • 

31300.— 
135746.— 

2200000.— 494727.60 

17159489.05 

Członkowie  Zarządu;    ( — )  S.  Koimiński,  W.  Frąckiewicz,  S.  Wrefowski,   K.  Zambrzycki,  J.  Prószyński,  L.  Dzięgielewski. 

Dyrektor  zarządzający.-    Stanisław  Wretcwski.  '  Buchalter:    Władysław  Jałozo. 

Zestawienie  Rachunków  Zysków  i  Strat. 
DEBET 

Amortyzacja  10%  rucho 
mości  . 

Amortyzacja  kosztów 
organizacyjnych  . 

Procenty  i  prowizje  wy 
płacono 

Koszty  handlowe 
Odszkodowanie  za  rze 

czy  uszkodzone  . 
Dpstawa  towasów  wła 
snych  . 

Dostawa  towarów  korni 
sowych 

Skradziony  przedmiot 
komisowy 

Czysty  zysk 

Dzial 
lombardowy 

nzial 
komisowy 

0  g  ó  !  e  V, 

8203.05 

176.— 

8379.05 

68299.15 15453.20 83752.35 

545190.02 
490649.16 133682,55 

545190.02 
624331.71 

167.— 

167.— 

62.-- 
62.— 147.-- 147.— 

240499.60 

400.— 254228.— 

400.— 

494727.60 

1353007.98 
M— ■■■IMIIillH 

404148.75 1757156.73 

Opłaty  od  zaliczeń 
Pozostałość  wpłacona 

członk.  na  akwiz. 
Procenty  od  Rachunków 

bież.  w  Bankach    ■  . 
Zysk  na  towarach  wła- 

snych .... 
Komisowe  od  sprzedaży 
towarów  komisów. 

Dział 
lombardowy 

1170944.02 

177671.— 4302.96 

CREDIT 

Uziai 
komisowy 

149075.50 

255073,35 

Ogółem 
1170944.02 

177671.— 4392.96 

149075.50 

255073.25 

1353007.98      404148.75     1757156  73 

Podział  Zysków 

lOO/o  na  kapitał  rezerwowy      ....  .Mk.  49472.75 
200/0  na  tantjemą  dla  Zarządu  i  pracowników  ,  98945.50 
120/0  dywidendy   ,  253232.— 
Indemnizacja  założycielom  .  .  .  .  „  60000. — 

Podatek  dochodowy  (50'o  Dz.  Rozp.  Nr.  38, str.  5  §  9)   ,  29736.40 
Pozostałość  do  dyspozycji  Ogólnego  Zebrania  „  3340.95 

Ogółem       ....  494727.60 

Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej 

Komisja  Rewizyjna  sprawdziła  przedstawione  przez 
Radę  i  Zarząd  sprawozdanie  z  działalności  Warszawskiego 
Lombardu  Współdzielczego,  za  czas  od  1-go  lutego  1919  r. 
do  1  lipca  1920  r.  i  znalazła  wszelkie  dane  cyfrowe  zgodne 
z  księgami. 

Pozatym,  sprawdzono  kasę  i  zawartość  skarbca  i  usta- 
lono, że  gotówka  oraz  zastawy  są  zgodne  z  pozostałościami, 

wykazanemi  w  księgach. 
Warszawa,  dnia  29  września  1920  roku. 

Podpisali:  Józef  Błeszyński,  Jan  Kolany,  Adam  Starzeński 

B    i    L   A  *N  S 
Towarzystwa  Akcyjnego  Warszawskiej  Fabryki  Konserw  JÓZEF  WERNER,  CYRAŃS?<i  i  S-ka 

rok  oper.  1919/20. 
STAN  BIERNy 

Kapitał  akcyjny 

„  zapasowy 
'  „      amort.  budowle 
,  „  maszyny Wierzyciele 

Niepodniesiona  dywidenda 

STAN  czyNNy 
Budowle 
Maszyny  i  urządzenia 
Kasa  . 
Dłużnicy 
Materjały  surowe 
Konserwy  . 
Puszki  i  etykiety 
Opakowanie 
Węgiel 
Papiery  procentowe 

za 

Mk.  43579.47 

„  147144.05 
6684.15 

„  187895.34 
„  128280.90 

„  54760.— 52169.85 

58500.— 
10000.  - 

9194.— 

iumy  przechodnie  . 
Pozostałość  zysku  1918/19 
Zysk  za  rok  sprawozdawczy 

„  698207.76 

rftc-,  432000.— 
„  14391.39 

„  15267.58 
^  73655.02 3917.63 

5011.79 

1500.— 

2881.09 

„  149583.26 

,  698207.76 
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BILANS  Administracji  Siaw.  Współd.  p.  n. ,  Jydlarstwo"  w  Warszawie 
ul.  łucka  19.  Za  ii-gi  \ń  Admlnistracii  19Z0  r. 

Sfan  Czynny:  Kasa^  gotówką  w  kasie  47434.70. 
Ruchomości,  saldo  14611.20  Kasa  Przemysł.  Warszawskicti 
1  udział  125. — .  Towary,  pozostałość  11000.—.  Konie  war- 

tość 6  koni  168750. — .  Koszta  Handlowe  Przyszł  Okresu, 
pozostała  pasza  3339.60  =  245260.50. 

Stan  Bierny:  Kapitał  Śtow.  saldo  778.05.  Wierzy- 
ciele, saldo  12498.04.  Kaucje,  salio  18250.—.  Sum  Prze- 

chodnicli,  saldo  1418. — .  Kapitał  Osobisty  W.  P.  Jana  Jackow- 
skiego, saldo  134099.25.    Czysty  zysk  78217.16  =  245260.50. 

Racłłunek  Sfrat  i  Zysków.  Koszta  Handlo- 
we; utrzymanie  koni,  wozgw,  sprzęźaju,  pensje  pracowni- 

ków, marki  stempl.  drobne  wydatki  748284.45.  Czysty 
zysk  78217.16  =  826501.61. 

Towary:  zysk  16618.45.  Nafta  zysk  809883.16=826501.61. 
Buchalter:  Ryszard  Stanik.  Administrator:  Jackowski  Jan 
Komisja   Rewizyjna:    Wałkowski    Piotr,  Jankowski  Juljan 

Sławarzysienie  Spożywcze  JOSPODURZ"  w  LhlfDwie sf.  p.  biskduf  g.  Kaliska. 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  1920  rok. 

Bilans.  Aktywa:  kasa  mk.  24800.89,  ruchomości  mk« 
6fl00. — ,  nieruchomości  mk.  11400. — ,  towary  mk.  183715. — , 
różni  mk.  161492.53.  Razem  mk.  443508.42.  P  a  s  s  y  w  a 
udziały  mk.  149213,59,  fund.  zapasowy  mk.  3280. — ,  fund. 
rezerwowy  mk.  8932.88,  fund.  specjalne  mk.  14161.40,  wie- 

rzyciele mk.  204949.36,  nadwyżka  mk.  62971.19.  Razem 
mk.  443508.42. 

Rachunek  strat  i  zysków.  Żyski:  dochód  na 
towarach  mk.  328791.32,  na  nieruchomości  mk.  1686.60,  na 
procentach  mk.  900. — ,  razem  mk.  331377.92.  Straty:  koszta 
handlowe  mk.  256265.98,  amorfyz.  ruch.  mk.  7668.80,  amort. 
nieruchomości  mk.  700. —  strata  na  karetce  mk.  3771.95, 
nadwyżka  mk.  62971.19.    Razem  mk.  331377.92. 

Podział  zysku:  na  kapitał  społeczny  (zapasowy) 
mk.  20075.43,  na  dywidendę  od  udziałów  mk.  3183.92,  na 
zwroty  członkom  od  zakupów  mk.  39711.84,  razem  mk. 
62971.19. 

Towarzystwo  PoźyczHowo-Oszcz^dnościowe  w  Liskowie 
Wyciąg  ze  sprawozdania  Tow.  Poź.-Oszcz. 

w  Liskowie  za  1920  r. 

Bilans.  Aktywa:  kasa  mk.  288.51,  obca  waluta  mk. 
1282.96,  pożyczki  terminowe  mk.  723837.08,  rach.  bieżące 
loro  mk.  861856.75.—,  rach.  bież.  nostro  mk.  641104.27, 
papiery  %%  i  akcje  mk.  366715. — ,  nieruchomości  mk. 
15732. — ,  ruchomości  mk.  1500. — ,  wydatki  zwrotne 
mk.  6787.11.  Razem  mk.  2619643.68.  Pasywa:  udziały  mk, 
60154.57,  fund.  zasobowy  mk.  14893.96,  fund.  specjalne  mk. 
9364.34,  wkłady  mk.  1959970.71,  rach.  bieżące  loro  mk. 
59384.25,  długi  mk.  475949.31,  sumy  przechodnie  mk. 
34099.78,  zysk  mk.  5826.76.  Razem  mk.  2619643.68.  Ra- 

chunek Strat  i  Zysków.  Zyski:  %%  od  pożyczek 
mk.  124675.81,  %%  od  lokat  i  papierów  %%-ych  mk.  17911.75, 
prowizje  i  zwroty  mk.  5559.85,  dochód  z  domów  mk. 
22927.—,  razem  mk.  171074.41.  Straty:  koszta  handlowe 
mk.  52312.85,  procenty  od  wkładów  mk.  43866.51,  procenty 
od  długów  mk.  25977.5Ś,  oprocent.  fund.  'własnych  mk. 
1336.86,  zwroty  %t  i  prowizji  mk.  10471.61,  dopł.  za  kupony 
mk.  1867.62,  straty  na  papierach  %%  mk.  5300. — ,  podatki 
mk.  14175.07,  reperacje  budynków  mk.  9939.55,  zysk  mk. 
5826.76,  razem  mk.  171074.41  P  o  d  z  i  a  ł  z  y  s  k  u:  na  dy- 

widendę 8%  mk.  2932.99,  na  fund.  zasobowy  mk.  1106.04, 
na  fundusz  nieruchomości  mk.  787.73,  na  fund.  stypen- 

djalny  dla  ̂ mnazjum  mk.  1000.—,  razem  mk.  5826.76. 

Urzq(i  Starszych  Zgromadzenia  Kudców  m.  łodzi 

podaje  do  wiadomości,  iż  w  myśl  uchwały  Komitetu  Repre- 
zentantów Zgromadzenia  Kupców  m.  Łodzi  z  dn.  19  kwiet- 

nia 1921  r.,  począwszy  od  dnia  1  sierpnia  1921  r.  Bank 
Handlowy  w  Łodzi  wykupuje  wszystkie  niewylosowane  do 
tej  pory  obligacja  (z  1905  r.)  Zgromadzenia  Kupców  m.  Ło- 

dzi. Za  czas  od  1  sierpnia  1921  r.  przestają  być  opłacane odsetki  od  tych  obligacji. 

ZARZĄD 

WARSZAWSKIEGO  TOWARZYSTWA  AKCYJNEGO 

„M  O  T  O  R" 
w  Warszawie,  Marszałkowska  23. 

w  myśl  §  49  Ustawy   podaje   do  wiadomości  pp.  Akcjonar- 
iuszów,  że  XX  Ogólne  roczne  zebranie  odbędzie  się  w  dniu 
ZS  CZBIUItfCa   1921    r.   w   lokalu   Zarządu,  o  godzinie  4-tej 
V  po  południu. 

Porządek  dzienny: 

1.  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  z  dzia- 
łalności Towarzystwa,  oraz  projektu  podziału  zysków  za 

rok  1920  i  projektu  budżetu  na  rok  1921.' 2.  .Zmiana  niektórych  §§,  Ustawy, 
3.  Upoważnienie  Zarządu  do  obciążenia  nierucłw- 

mości  Towarzystwa  długami  hipotecznymi.  ' 
4.  Wybory  1  czlonlo  Zarządu,  1  zastępcy  i  5  człon- 
ków Komisji  Rewizyjnej. 
5.  Wnioski  Zarządu  i  pp.  Akcjonarjuszów  (§  59). 
Na  zasadzie  §  56  Ustawy  pp.  Akcjonarjusze,  życzący 

sobie  przyjąć  udział  w  Ogólnem  Zebraniu,  obowiązani  są 
przedstawić  Zarządowi  swoje  akcje  lub  kwity  depozytowe 
nie  później,  jak  na  15  dni,  przed  terminem  Ogólnego 
Zebrania. 

Bilans  lim.  Spożywczego  w  Radzyniu  zu  1920  rok. 

Stan  czynny:  Gotowizna  w  kasie  806890.59,  rucho- 
mości 8513.50,  remanent  towarów  968942.83,  inne  należ- 

ności 74848.01.    Razem  1859194.93. 

Stan  bierny:  Kapitały  179168.58,  pożyczki  882953.92, 
inne  zobowiązania  258655.58,  czysta  nadwyżka  538416.85,' Razem  1859194.93. 

Rachunek  Zyskiiuf  i  Strat. 
Rachur.  ek  zysków:  nadwyżka  brutto  na  towa- 
rach 824265.78,  zwrot  od  zakupów  w  Związku  769.43,  inne 

dochody  56843.83,    Razem  881879.04. 
Rachunek  strat:  Koszty  handlowe  334281.58 

amortyzacja  ruchomości  946. — ,  inne  8234.61,  czysta  nad- 
wyżka 538416.85.    Razem  881879.04. 

Stowarzyszenie  IMMm  „Przyszłość"  w  Olinojetlio.  p.  [iectianów. A  k  t  y  w  a. P  a 
s  y  w  a. Kasa  .          .  . Mk.  5194.57 Towary 

Udziałowcy  . 
Różni 

„  246519.60 

Mk. 

74877.53 
181041.07 

Ruchomości. 
Fundusz  społeczny. Dłużnicy 

Inne  rachunki 
Straty  . 

4432.85 

'.         „  281.79 

„  13149.48 

•1 

n 
7383.50 

6276.19 
Razem. Mk.  269578.29 Mk. 269578.29 

Tloccono  w  Drukarni  Państwowej.  Miodows  20.  M  13939,  7.  V.,  5000. 



!^r.  21 Warszawa*  dnia  10  czerwca  1921  r. Rok  III. 

I  DZIENNIK  URZĘ0OWY 
MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ceiia  niniejszego  numeru  20  mfe.  (z  przesyłką  pocztową  22  mh.).  Prenumerata  hwartaina  250  mh.  Cene  ogłoszeń 
jsa  tehstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  100  inh.  MaSerja}  redahc-yjny  oraz  ogłoszenia,  htóre  na  mocy 
■jprzepisów  obowiąziijących  podlegają  opublikowaniu  w  ,, Dzień:. ihu  Urzędowym   Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redahcii,  Leszno  5,  fel.  red.  j\2  5V2.-%h,  tel.  admin.  J"'^!  512-?1. 

TREŚĆ.  POSfanauriBIlia  agiSIne:  235.  Okólnik  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwa  w  przedmiocie  zmiany  punktów  §  8  Tym- 
czasowej Instrukcji  o  zastosowaniu  i  zakresie  kontroli. 

Organizacja  u;ładZ:  236.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27/IV — 1921  r.  w  przedmiocie  utworzenia  Izb  skar- 
bowych na  obszarze  województw:  Krakowskiego,  Lwowskiego,  Stanisławowskiego  i  Tarnopolskiego.  237.  Komu- 

nikat Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  powstania  Izb  sk.  rbowych  w  Krakowie  i  LwOwie. 
Fadafki  iJSZpoSrBCiniE:  238.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  urządzenia  bezpłatnych  kursów  praktyczno- 

naukowych  o  podatkach  bezpośrednich  i  opłatach  skarbowych. 
POdajki  honsumcyjnE:  239.  Ustawa  z  d.  10  maja  1921  r..  o  regulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie 

produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej.  24B.  Rozporządzenie  Rady  .Mnistrów  z  d.  22  kwietnia  1921  r. 
w  sprawie  rozciągnięcia  na  ziemie,  przyłączone  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  prelimi- 
naryjnym  pokoju  i  rozejmie  podpisanej  w  Rydze  d.  12  października  1920  r.,  mocy  obowiązujących  ustaw 
i  przepisów  o  opodatkowaniu  wódki.  ^ 

noiicpol  lytanlDWy:  241.  Sprostowanie  okólnika  w  sprawie  uprawy  tytoniu  w  1921  r. 
PrzBpisy  celnB  2?2.  Okólnik  w  sprawie  nadania  Bankowi  Powszechnemu  prawa  Banku  Dewizowego.  243.  Okólnik 

w  sprawie  postępowania  z  towarami,  niewymienionemi  w  pozwoleniu  na  przewóz.    244.    Okólnik  w  sprawie 
,^  postępowania  z  przedmiotami  chwilowo  deponowanemi  przez  podróżnych.    245.  Okólnik  w  sprawie  otwarcia 

Kyrsu  Celnego. 
Pożyczki  Panstu;0WB  29B.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d,  30/IV  1921  r.  w  przedmiocie  przedłużenia  zapisów  na 

5'i  długoterminową  wewjietrzną  pożyczkę  państwową  z  1920  r. 
Sprat^jy  bUdŹEfOWB:  247.  Okólnik  w  sprawie  należytego  w  konania  bu:'żetu  i  zasady  gospo'darki  skarbowej  w  1921  r. 248.  Okólnik  w  sprawie  kompetencji  wojewódzkich  Komisji  Oszczędnościowych.  249.  Okólnik  w  sprawie 

należenia  Komisji  Oszczędnościowych  do  zakresu  działania  Departamentu  Budżetowego.  250.  Komunikat 
Ministerst  "a  Skarbu  w  sprawie  sprostowania  podanych  w  prasie  mylnych  cyfr  prelimin.  budżetowego  na  1921  r. 

Przepisy  rachunkowe  i  kaSOWB:  251.  Rozporządzenie  w  przedmiocie  zmiany  §§  51  i  94  „Tymczasowych  przepi- 
sów o  sposobie  pobierania  przychodów  i  dokonywania  wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwowe". 

252.  Okólnik  w  przedmiocie  odpowiedzialności  urzędników  kasowych  za  niedobory  oraz  sposobu  pokrywania 
i  zarachowywania  tych  niedoborów.  2S3.  Okólnik  w  sprawie  zmiany  dotychczasowych  wzorów  druków  na 
wykazy  przychodu  i  rozchodu  sum  depozytowych  i  komunalnych. 

Sprauty  walufau/e:    254.    Ustawa  z  d.  10  maja  1921  r.  o  wypuszczeniu  serji  II  biletów  skarbowych. 

OD  ADEVIIf«SSTRACJI. 

Celem  uniknięcia  przerwy  w  dostar- 

czaniu „Dz.  Urzęd.",  Administracja  przy- 
pomina, iź  czas  odnowić  prenumeratę 

na  kwartał  III  1921  r.,  która  wynosi 

250  mk.  p. 

Postanowienia  ogólne. 

235. 
OKÓLNIK  L.  5464  506. 

Do  Kancelarji  Cywilnej  Pana  Naczelnika  Państwa, 
Biura  Sejmu  Ustawodawczego,  Pana  Prezydenta  Mis 
nistrów,  wszystkich  Panów  Ministrów,  Panów  Pres 
zesów:  Głównego  Urzędu  Ziemskiego,  Głównego 
Urządu  Likwidacyjnego,  Pocztowej  Kasy  Oszcząds 

ności  i  Okręgowych  Izb  Kontroli  Państwa. 

Wychodząc  z  założenia,  że  wskazane  w  p.  p.2 — 4 
§  8  Tymczasowej  Instrukcji  o  zastosowaniu  i  zakre> 
sie  kontroli  kwoty  pieniężne,  ponad  które  zamierzę* 

r.ia  państwowych  Władz  i  urzędów  podlegają  kon* 
troll  wstępnej,  wobec  znacznego  wzrostu  cen  nie  od» 
powiadają  warunkom  obecnej  chwili.  Najwyższa 
izba  Kontroli  Państwa  uchwałą  kolegjum  z  dn.  22*go 
kwietnia  b.  r.  postanowiła  zmienić  wspomniane 
punkty  §  8  Tymczasowej  Instrukcji,  określając  od* nośne  kwoty: 

1)  dla  inwestycji  (p.  2  §  8)  na  500.000  Mk.  sło* 
wami;    pięćset  tysięcy  marek, 

2)  dla  dzierżaw  i  najmu  (p.  3  §  8)  na  150.000  mk. 
słowami:  sto  pięćdziesiąt  tysięcy  marek  i 

3)  dla  kupna,  sprzedaży  lub  zamiany  ruchomości 
(p.  4  §  8)  na  1.090.000  mk.  słowami:  jeden  miljon marek. 

Warszawa,  d.  1 1  maja  1921  r. 

Prezes: 

( — )  Higersbei-ger. 
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ROZPORZĄDŹ  E  N ! L 
Ministra  Skarbu 

z  dnia  27  kwietnia  1921  r. 

w  przedmiocie  utworzenia  Izb  skarbowych  na  obszas 
rze  województw:    Krakowskiego,  Lwowskiego,  Sta» 

nislawowskiego  i  Tarnopolskiego. 

Na  zasadzie  art^  3,  14  i  15  ustawy  z  dnia  31?go 
lipca  1919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzę* 
dów  skarbowych  (Dz.  Praw  P,  P.  z  r.  1919  Nr.  65 
poz.  391),  art.  7  i  8  ustawy  z  dnia  8  kwietnia  1919  r. 
w  przedmiocie  objtjcia  przez  Ministerstwo  Skarbu 
administracji  skarbowej  na  ziemiach  polskich,  które 
wchodziły  w  skład  b.  monarchji  austrjacko?  węgier* 
skiej  (Dz.  Praw  P.  P.  z  r.  1919  Nr.  31  poz.  261)  i  ustę* 
pu  1  §  13  austr.  ustawy  z  dnia  25  października  1896  r. 
o  bezpośrednich  podatkach  osobistych  (austr.  Dz. 
U.  P.  Nr.  220)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Na  obszarze  województw,  utworzonych 
V/  myśl  ustawy  z  dnia  3  grudnia  1920  r.  o  tymcza* 
sowej  organizacji  władz  administracyjnych  drugiej 
instancji  (województw),  na  obszarze  b.  Królestwa 
Galicji  i  Lodomerji  z  W.  Ks.  Krakowskiem  oraz  na 
wchodzących  w  skład  Rzeczypospolitej  Polskiej  ob* 
szarach  Spiszą  i  Orawy  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r. 
Nr.  117  poz.  768)  tworzy  się  dwie  izby  skarbowe, 
a  mianowicie:  izbę  skarbową  w  Krakowie  na  obszar 
województwa  Krakowskiego  i  izbę  skarbową  we 
Lwowie  na  obszary  województw:  Lwowskiego,  Sta* 
nislawowskiego  i  Tarnopolskiego. 

§  2.  Przepisy  §§  4,  6  do  15  włącznie,  26,  27, 
36  i  43  rozporządzenia  wykonawczego  z  dnia  30»go 
stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  15 
poz.  81)  mają  zastosowanie  do  izb  skarbowych, 
utworzonych  na  zasadzie  niniejszego  rozporządzenia 
z  następuj ącemi  zmianami; 

L  Dyrektor  izby  skarbowej  mianuje  i  przenosi 
w  obrębie  swego  okręgu  urzędników  czterech  naj» 
niższych  stopni  służbowych: 

TL  Każda  z  oznaczonych  wyżej  izb  skarbowych 
dzieli  się  na  sześć  wydziałów: 

1)  I  ogólny; 
2)  II  podatków  bezpośrednich; 
3)  III  kasowy; 
4)  IV  podatków  pośrednich  i  monopolów  pań* 

stwowych; 
5)  V  należytości  stemplowych  i  bezpośrednich; 
6)  VI  celny. 
III.  Wydział  II  ma  nadzór  nad  prawidłowym 

wymiarem  podatków  bezpośrednich  i  nad  sprawnem 
ściąganiem  tych  podatków. 

Wydzia!  V  ma  nadzór  nad  prawidłowym  wys 
miarem  należytości  stemplowych  i  bezpośrednich 
(opłat  skarbowych)  oraz  ich  sprawnem  ściąganiem. 

Do  wydziału  VI  należy  bezpośrednia  adminis 
stracja  ceł  w  zakresie  ustalonym  w  ustępie  l«ym 
§  4sgo  niniejszego  rozporządzenia,  a  nadto  ochrona 
granic  i  bezpośrednie  zwierzchnictwo  nad  organami 
straży  celnej. 

§  3.  Poszczególne  działy  czynności  w  każdym 
z  wydziałów  prowadzą  kierownicy  oddziałów.  Po« 
dział  czynności  między  poszczególne  oddziały  i  zmia* 
ny  w  podziale  zarządza  Dyrektor  izby  skarbowej 
na  -.'.-niosek  właściwego  naczelnika  wydziału. 

Ilość  kierowników  i  pomocniczych  urzędników 
oddziałów  określa  etat. 

§  4.  Tymczasowy  zakres  działania  izb  skarbo; 
wych,  utworzonych  na  zasadzie  niniejszego  rozpo* 
rządzenia,  normują  dotychczasowe  przepisy  o  zakrc; 
sie  działania  Dyrekcji  skarbu  we  Lwowie. 

Z  zakresu  działania  izby  skarbowej  w  Krakowie 
wyłącza  się  jednak  czasowo  następujące  sprawy, 
które  przekazuje  się  izbie  skarbowej  we  Lwowie 
także  na  całym  obszarze  izby  skarbowej  w  Kra? 
kouie: 

1)  zarząd  gospodarki  spirytusowej,  przyczem 
izba  skarbowa  wc  Lwowie*obowiązana  będzie  zasięg 
tjać  opinji  izby  skarbowej  w  Krakowie,  o  ile  chodzić 
będzie  o  rozdział  spirytusu  na  różne  cele  w  obrębie tcjż^  izby; 

2)  likwidowanie  i  przekazywanie  do  \vypłaty 
wszysfkich  w  chwili  wejścia  w  życie  niniejszego  roz; 
porządzenia  w  Dyfekcji  skarbu  we  Lwowie  na  przy^ 
)>isie  pozostających  emerytur  i  zaopatrzeń  pensyj= nych; 

3)  sprawy  dotyczące  Archiwum  map  katastral= 
aych  i  Oddziałów  dla  rekonstrukcji  operatów  kata:= 
stralnych; 

4)  dostarczanie  druków,  c.az  przyrządów  mierni- 
czych Ewidencjom  katastru  podatku  gruntowego; 

5)  sprawy  dotyczące  zmiany  taryi  ewidencyjnych,  in- 
strukcji pomiarowych,  tudzież  ustaw  i  przepisów,  odno- 
szących się  do  wykonywania  służby  ewidencyjnej; 

6)  sprawy  kontroli  i  uzupełnienia  map  i  operatów, 
pochodzących  ze  zdjęcia  poligonalnego; 

7)  sprawy  osobowe  urzędników  miernictwa. 
§  5.  Dotychczasowy  ustrój  władz  skarbowych 

pierwszej  instancji  i  urzędów  skarbowych  na  obszarze, 
województw;  wyliczonych  w  §  1  niniejszego  rozporzą- 

dzenia, oraz  ich  przedmiotowy  zakres  działania  utrzy- 
muje się  w  mocy  aż  do  dalszego  zarządzenia. 

Pod  względem  terytorjalnym  zarządza  się  następu- 

jące zmiany: 
a)  Powiat  polityczny  Ropczycki  wydziela  się  z  Rze 

szewskiego  okręgu  skarbowego,  a  przydziela  się  do 
Tarnowskiego  okręgu  skarbowego; 

b)  Powiat  polityczny  Jasielski  wydziela  się  z  Sa- 
nockiego okręgu  skarbowego,  a  przydziela  się  do  No- 

wosądeckiego okręgu  skarbowego; 
c)  Powiat  polityczny  Spisko-Orawski  przydziela  się 

odnośnie  do  spraw  podatków  pośrednich,  monopolów 
państwowych  i  należytości  bezpośrednich  i  stemplowych 
do  Nowosądeckiego  okręgu  sk?rbowego,  zaś  odnośnie 

do  spraw  podatków  bezpośrednich  d'o  inspektoratu 
5-karbowego  w  Nowym  Targu. 

Urzędem  podatkowym  dla  gmin  Spiszą  będzie 

urząd  podatkowy  w  Nowym  Targu  zaś  dla  gmin  Ora- 
wy urząd  podatkowy  w  Czarnym  Dunajcu.  W  ten  spo- 
sób określa  się  kompetencję  terytorjalną  Ewidencji  ka- 

tastru podatku  gruntowego  dla  Spiszą  i  Orawy. 

§  6.  Powiaty  polityczne:  Kolbuszowski,  Łańcucki, 

•Niski,  Przeworski,  Rzeszowski,  Strżyżowski  i  Tarno- 
brzeski wydziela  się  z  okręgu  izby  handlowej  i  prze- 

mysłowej w  Krakowie  i  tworzy  się  z  nich  odrębny 
okrąg  wymiarowy  pierwszej  i  drugiej  klasy  podatku 
zarobkowego. 

§  7.  Wymieniony  w  §  6  niniejszego  rozporządze- 
nia nowoutworzony  okrąg  wymiarowy  pierwszej  i  dru- 
giej klasy  poddaje  się  pod  kompetencję  komisji  podatku 

zarobkowego  dla  Towarzystw  podatkowych  I  i  II  klasyl 
we  Lwowie. 
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§  8.    W  celu  rozstrzygania  odwołań,  wniesionych 
,  przeciw  wymiarom  powszechnego  podaŁliu  z^nrobkowe- 
go,  uskutecznionym  w  obrębie  izby  skarbowej  w  Kra- 

1.  kowie  na  zasadzie  postanowień  działu  I  austr.  ustawy 
[  o  bezpośrednich  podatkach  osobistych  z  dnia  25  paź- 

dziernika 1896  r.  austr.  Dz.  U.  P.  Nr.  220  w  brzmieniu 
ii  noweli  z  dnia  23  stycznia  1914   r.  austr.    Dz.  U.  P. 

[  Nr.  13  —  o  ile  do  tego  nie  są  kompetentne  Władze  i  Ko- 
:  misje  podatkowe  I  instancji  po  myśli  §  61  tejże  ustawy, 
względnie  art.  5  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia 

I  26  maja  1920  r.  w  przedmiocie  zmiany  M^zgłędnie  ogra- 
l.niczenia  teku  instancji  i  zakresu  działania  władz  i  urzę- 
.dów  podległych  Dyrełtoji  skarbu    we    Lwowie  (Dz. 
Ustaw  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  60  poz.  373)  —  tworzy  się 

'drugą  krajową  komisję  podątku  zarobkowego  z  siedzibą :  n  Krakowie,  i 

§  9.  Zmieniając  postanowienia  art.  6  rozporządze- 
nia Ministra  Skarbu  z  dnia  26  maja  1920  r.  w  przedmio- 

cie 'zmiany  względnie  ograniczenia  toku  instancji  i  za- 
kresu działania  władz  i  urzędów,  podległych  Dyrekcji 

skarbu  we  Lv/owie  (Dz.  U.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  60,  poz. 
373),  przel<azuje  się  wymierzanie  podatku  zarobkowego 
od  przedsiębiorstw,  obowiązanych  dc  publicznego  slda- 
idania  rachunków  dla  kontrybuentów,  którzy  mają  siedzi- 

bę w  okręgu  izby  skarbowej  w  Krakowie,  administracji 
podatków  w  Krakowie,  a  dła  kontrybuentóvy,  którzy 

MTiają  siedzibę  v.'-  okręgu,  izby  skarbowej  we  Lwowie,  — 
;  .-ędniinistracji  podatkóv>-  vvc  Lwowie. 

§  10.   Zmieniając        częściowo  postanowienia 
obwieszczenia  b.  austrackiego    ministerstwa    skarbu  z 
dnia  30  sierpnia  1916  r.  ausbjacki  Dz.  U.  P.  iNir.  291 

'm  przedmiocie  delegacji  A\'ładz  podatkowych  do  w)'m:a- 
\(v.  podati^óvv  od  zysklw  wojennych  i  podatku  zarobko- 

'  wego  towarzystw,  oraz  rozporządzenia  b.  aust;  jackiego 
I  ministerstwa  skarl^u  z  dnia  6  lipca  1918  r.  austr.  Dz.  U. 
P.  Nr.  254  V.'  przedmiocie  v/yl{onania  ustaw  z  dnia  16 
.lufego  1918   V.  austr    !)z.  V.    P.  Nr  60  i  z  dnia  17 
kvvietnia  1918  r.  austrjacki  Dz.  ['.  P.  Nr.  160  o  podatku 
Jwojennym  za  lata  1916,  1917  i  1918  (do  §  38  L  A.  art. 
rl2  ustęp  2),  prMkazuje  się   v.  ymierzanie   p^datkii  od 
i  zysków  wojennymi  i  podatku  wojennego  dla  towarzystw 
li  instytucji,  które  mają  siedzibę  w  ołcręgu  izby  skarbo- 

wej w  Krakowie,  —  administiacji  podatków  w  Kralco- 
:wie,  zaś  dla  towarzystw  i  instytucji,  które  mają  siedzi- 
';bę  w  okręgu  izby  skarbowej  we  Lv/owie,  —  aciministra- 
Lcji  podatków  v/e  Lwowie. 

\  §  11-  Zmieniając  częściowo  postanowienia  rozpo- 
rządzenia b.  austrjackiego  ministerstwa  skarbu  z  dnia 

;28  września  1917  austrjacki  Dz.  U.  P.  Nr.  398  o  utwo- 
'  rżeniu  okręgów  pcdatkowo-karnych,  wyłącza  się  powia- 
,,ty  polityczne  Gorlicki  i  Jasielski  z  okręgu  -podatkowo- 
•:':arnego  Rzeszowskiego  i  przydziela  się  je  do  okręgu 
j,nodatkowc-karnego  Tarnowskiego. 
(  Do  okręgu  podatkowo-karnego  Tarnowskiego  przy- 
jiącza  się  również  powiat  polityczny  Spisko-Orawski. 

§  12.  Dła  okręgu  izby  skarbowej  w  Krakowie 
i  worzy  się  Sąd  wyższy  dla  spraw  skarbowych  z  siedzi- 

;'.3ą  w  Krakowie. 
i  ..  §  13.  Rozporządzenie  niniejsze  v/chodzi  w  życie 
'^i  dniem  1  czerwca  1921  r. 

Mi^-iister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

1     (i^z.  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  41  z  19^1  r.,  poz.  254). 

257. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 
powstają  na  obszarze  Małopolski  dwife  Izby  Skarbo= 
we,  a  mianowicie  Izba  Skarbowa  w  Krakowie,  na  ob= 
szar  Województwa  Krakowskiego,  oraz  Izba  Skar- 

bowa we  Lv/ov/ie,  na  obszar  Województ^wa  Lwow- 
skiego, Tarnopolskiego  i  Stanisławowskiego. 

Izby  Skarbowe  w  Krakowie  i  v/e  Lwowie  rozpo= 
czną  swą  działalność  z  dniem  1  czerwca  1921  r.,  jako 
władze  skarbowe  II  instancji,  w  dotyczących  okrę= 
iłach  terytorjalnych.  Tem  samem  ulega  rozwiązaniu 
7.  dniem  31  maja  1921  r.  dotychczasowa  Dyrekcja 
Skarbu  dla  Małopolski  we  Lwowie. 

Terytorialny  zakres  działania  Izby  Skarbowej 
w  Krakowie  obejmuje  miasto  Kralców  i  powiaty  poli= 
tyczne:  Biała,  Bochnia,  Brzeslco,  Chrzanów,  Dąbro= 
wa,  Gorlice,  Grybów,  Jasło,  Kraków,  Limanowa, 
Mielec,  Myślenice,  Nowy  Sącz,  Nowy  Targ,  Oświę= 
cim,  Pilzno,  Podgórze  —  Obszar  Wiejski,  Ropczyce, 
Tarnów,  Wadowice,  Wieliczka  i  Żywiec,  jako  też  po- 

wiat Spisko  =  Orawski. 

Wskutek  tego  przejdzie  powiat  polityczny  Rop= 
czyce  z  Rzeszowskiego  do  Tarnowskiego,  a  powiat 
polityczny  Jasło  z  Sanockiego  do  Nowosądeckiego  , 
Okręgu  SkarboY/ego.  Zresztą  w  organizacji  Władz 
i  Urzędów  Skarbowych  I  instancji  w  Małopolsce 
nie  następuje  żadna  zmiana. 

Przedmiotowy  zakres  działania  każdej  z  Izb 
Skarbowych  na  jej  terytorjum  odpowiada  naogól 
zakresowi  działania  dotychczasowej  Dyrekcji  Skar= 
bu  dla  Małopolski  z  pewnemi  wyjątkami..  W  szcze- 

*  gólności  do  Izby  Skarbowej  we  Lv/owie  będą^  nale= 
żeć  aż  do  dalszego  zarządzenia  także  niektóre  spra= 
wy  z  okręgu  Krakowskiej  Izby  Skarbowej,  a  miano= 
wicie:  zarząd  gospodarki  spirytusowej,  dalej  likwido= 
wanie  i  przekazywanie  do  v,'ypłaty  wszystkich  w  dn. 
1  czerwca  1921  r.  w  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie 
na  przypisie  pozostających  emerytur  i  zaopatrzeń 
pensyjnych,  wreszcie  pewne  sprawy,  dotyczące  ewi= 
dencji  katastru  podatku  gruntowego. 

Bliższe  szczegóły  zawarte  są  w  rozporządzeniu 
Ministra  Skarbu  z  dnia  27  kwietnia  1921  roku, 
1^.  1623/D.  A.,  które  umieszczone  jest  pod  poz.  236 
mniejszego  numeru. 

(Monitor  Polski  Ni.  120  —  1921  r.). 

Podatki  bezpośrednie. 

235. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  urządza  bezpłatne  kursy  prak- 
tyczno-naukowe  o  podatkach  bezpośrednich  i  opłatach 
skarbowych  dla  kandydatóv/,  którzyby  mieli  zamiar 
wsaąpić  do  służby  w  urzędach  skarbowych  na  obszarze 
b.  zaboru  rosyjskiego.  Kursy  będą  mniej  -  więcej  dwu- 

miesięczne i  mają  się  rozpocząć  z  końcem  maja  b.  r. 
Prośby,  wolne  od  opłaty  stemplowej,  własnoręcznie  pi- 

sane, wnosić  należy  albo  do  Izby  Skarbowej,  albo  leż 
bezpc-średnio  do  Ministerstwa  Skarbu,  sekcja  podatków 
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bezpośrednich,  Warszawa,  Nowy-świat  69,  Il-gie  piftro. 
Do  próśb  dołączyć  należy  dowód  obywatelstwa  polskie- 

go, metrykę  chrztu  i  świadecwa  na  odbyte  słudja  oraz 
praktyczne  wiadomości  (zaświadczenie  służbowe  i  t.  p.). 
Demobolizowani  oficerowie  winni  wykazać  się  zaświad- 

czeniem przełożonej  komendy  co  do  swej  konduity.  Kan- 
dydatom zamiejscowym,  niezamożnym  a  nie  pobierają- 

cym żadnego  wynagrodzenia  z  funduszów  państwowych 
udzieli  Ministerstwo  Skarbu  na  prośbę  zasiłek  na  koszly 
utrzymania  w  Warszawie. 

Bliższych  informacji  udziela  p.  Antoni  Wojdal,  re- 
ferent Ministerstwa  Skarbu,  Warszawa,  Nowy-Świat  69, 

!I-gie  piętro. 

Podatki  honsumcyjne. 

239. 

USTAWA 

z  dnia  10  maja  1921  roku 
o    regulowaniu    podatków    od    spożycia,  zużycia, 
względnie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Radę  Ministrów  do  re« 
gulowania  podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie 
produkcji,  w  spu.iób,  o^aiaczony  w  art.  2  amiejszej 
ustawy,  o  ile  te  podatki  zaprowadzone  zostały  na 
obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  przez  b.  rządy 
zaborcze  w  drodze  ustawodawczej. 

Art.  2.  Regulacja,  wymieniona  w  art.  1,  ma 
obejmować:  1)  zrównanie  stawek  na  całym  obszarze 
Rzeczypospolitej,  2)  rozszerzenie  ustaw,  obowiązus  ̂  
jących  w  poszczególnych  dzielnicach,  w  miarę  pos 
trzeby  również  i  na  inne  dzielnice  Rzeczypospolitej, 
3)  uchylenie  obowiązujących  w  poszczególnych  dziel? 
tiicach  ustaw  i  rozporządzeń,  4)  podwyższanie  obce? 
nych  stawek  do  wysokości,  odpowiadającej  stosun* 
kowi  procentowemu  podatku  z  lat  1912  —  1913  i  1914 
do  ówczesnej  ceny  sprzedażnej  odnośnego  artykułu, 
oraz  odpowiednie  podwyższenie  grzywien  i  kar  pie«  • 
nięźnych,  przewidzianych  w  odnośnych  ustawach. 

Art.  3.  "Wprowadzope  w  życie  na  mocy  niniej« 
szego  upoważnienia  zmiany  w  opodatkowaniu  win* 
ny  być  przedłożone  Sejmowi  do  zatwierdzenia  w  prze» 
ciągu  trzech  miesięcy  od  daty  danego  rozporzą* 
dzenia. 

Art.  4.  Przeprowadzenie  niniejszej  ustawy  pos 
rucza  się  Ministrowi  Skarbu,  zaś  na  obszarze  b.  dziels 

nicy  pruskiej  —  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 
Art.  5.  Niniejsza  ustawa  wchodzi  w  życie 

z  dniem  jej  ogłoszenia  i  traci  moc  obowiązującą 
z  dniem  31  grudnia  1921  roku. 

Marszalek: 

( — )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(-  -)  Witos. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Sieczkowski. 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

{  -)  W.  KucherskL 
(Dz.  Ustaw  Nr.  41  z  d.  28/V— 1921  r.,  poz.  24S). 

240. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  22  kwietnia  1921  r. 

w  sprawie  rozciągnięcia  na  ziemie,  przyłfczone  do  ob- 

szaru Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  prelimina- 
ryjnym  pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia 
.12  października  1920  r.,  mocy  obowijzujfcych  ustaw 

i  przepisów  o  opodatkowaniu  wódki. 

Na  mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r.  (Dz. 

U.  R.  P.  Nr.  16,  poz.  93)  o  unormowaniu  stanu  prawno- 
politycznego na  ziemiach,  przyłączonych  do  obszaru 

Rzeczypospolitej  na  podstawie  umowy  o  preliminaryj- 

nym  pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  paź- 
dziernika 1920  r.,  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Na  czas  aż  do  ujednostajnienia  ustawodaw- 
stwa w  przedmiocie  podatków  pośrednich  na  całym 

obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  rozciąga  się  na  zle^ 

mie,  przyłączone  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  pod- 
stawie umowy  o  preliminaryj  nym  pokoju  i  rozejmie,  pod- 

pisanej w  Rydze  dnia  12  października  1920  r.,  moc  obo- 
wiązującą ustaw  i  przepisów  obowiązujących  w  przed- 

miocie opodatkowaniu  spirytusu  i  jego  przetworów  na 

obszarze  b.  Królestwa  Polskiego,  objętych  ustawą  o  trun- 
kach z  dnia  6  czerwca  1894  r.  (ros.  zb.  ust.  i  rozp.  z  r. 

1895  Nr.  85,  str.  621)  ze  zmianami,  wprowadzonemi 

ustawą  okowicianą  b.  Generał-Guberriatorstwa  War 

szawskiego  z  dnia  V"  października  1915  r.  Nr.  13  (Dz 
rozp.  Generał-Gubernatorstwa  Warszawskiego  Nr.  5) 

§  2.  Rozporządzi  %  wydane  przez  Komisarza  Ge 
neralnego  Ziem  wschodnich  z  dnia  17  lipca  1919  r.  (Dz 

Urz.  Zarządu  cywilnego  ziem  wschodnich  Nr.  9,  poz.  73 

w  przedmiocie  opodatkowania  spirytusu,  tudzież  z  dnii 

17  hpca  1919  r.  (Dz.  Urz.  Zarządu  cywikiego  zien 

wschodnich  Nr.  8,  poz.  52)  w  sprawie  pobierania  10?. 

©płaty  przy  —  i  wywozcwej  od  wyrobów  wódczanych 
obowiązujące  dotychczas  na  zasadzie  §  1  rozporządzę 
nia  Rady  Ministrów  z  dnia  27  listopada  1920  r.  (Dz.  U! 
R.  P.  z  r.  1920  Nr.  115,  poz,  762)  na  ziemiach,  przyl^ 

czonych  do  Rzeczypospohtej  na  podstawie  umowy  o  prcl 

liminaryjnym  pokoju  i  rozejmie,  podpisanej  w  Rydz! 
dnia  12  października  1920  r.  —  uchyla  się. 

§  3.  Wykonanie  rozporządzenia  niniejszego  pc 
wierzą  sig  Ministrowi  Skarbu. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życi 
z  dniem  ogłoszenia.  , 

Prezydenł  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Sieczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  41  z  dnia  28  maja  1921  r 

poz.  251). 
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[       Monopol  Tytoniowy. 

241. 

S  i>  r  o  s  t  o  w  a  n  i  e 
omyłki  druku  w  okólniku  Ministra  Skarbu  z  dnia 

10  marca  1921  r.  L.  594/Pr./21/'GDMT.  w  sprawie 
uprawy  tytoniu  w  r.  1^21,  ogłoszonym  w  Dzienniku 
Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu  Nr.  12,  poz.  140 
z  r.  1921. 

W  części  I  plantacje  przemysłowe  lit.  b),  w  ustę» 
^ie,  zaczynającym  się  od  słów:  „4*ty  rejon  uprawy 

obejmuje  powiaty: . . ."  dodać  należy  słowa;  „l''vCze« 
niżyn  i  Zaleszczyki". 

Warszaw-,  d.  20  maja  1921  r. 
.  Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Weinfeld. 

Przepisy  celne. 

242. 

OKÓLNIK  L.  8426  DC/II/21. 

Do  Wszystkiej  Ui^zędów  Celnych. 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dnia  9  marca  1921  r. 
dla  urzędów  celnych  w  sprawie  wykonania  rozpos 
rządzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walus 
tami  zagranicznemi  (Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  10  —  U 
poz.  136)  Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Bank 
Powszechny,  Spółka  Akcyjna  w  Piotrkowie,  posiada 
prawa  banku  dewizowego  w  myśl  art.  2  rozporzą* 
dzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  31  grudnia  1920  r. 
(Dz.  Ust.  Mr,  18  poz.  104  z  r.  1921). 

Warszawa,  dnia  30  maja  1921  r, 
za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu  Ceł. 

(  y)  Dzierzgowski. 

243. 

OKÓLNIK  L.  8785/DC/n/21. 

Do  Wszystkich  Urzędów  Celnych. 

W  porozumieniu  z  Głównym  Urzędem  Przy* 
wozu  i  Wywozu  Ministerstwo  Skarbu  wyjaśnia,  że 

iiw  tych  wypadkach,  kiedy  w  przesyłkach  z  towara» 
m^i,  na  które  zostało  uzyskane  pozwolenie  przywozu, 
znajdują  się  towary,  niewymienione  w  pozwolenm. 
to  te   ostatnie   towary   powinny  być  wydzielone 
z  przesyłki  i  urząd  celny  ma  postąpić  z  niemi  w  myśl 
art.  25  ustawy  z  dnia  15 .  VII .  20  o  ohrocie  towa* 
rowym  z  zagranicą  (Dz.  Ust.  Nr.  79  poz.  527)  oraz 
§  27  rozporządzenia  z  dn.  30 .  X .  20  w  przedmiocie 
organizacji  i  przepisów  postępowania  urzędów, oraz 
izb  przywozu  i  wywozu  (Dz.  Ust.  Nr.  107  poz.  703). 

Ta  okoliczność  nie  powinna  jednak  wstrzymy* 
wać  odprawy  towarów,  pokrytych  pozwoleniem  przy? wozu. 

Warszawa,  dnia  31  maja  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

{   )  Dzierzgowski. 

244. 

OKÓLNIK  L.  14358/DC/II/20. 

Do 
1)  Dyrekcji  Skarbu  w  Cieszynie, 
2)  Dyiekcji  Skarbu  we  Lwowie, 
3)  Dyrekcji  Cel  w  Poznaniu, 
4)  Wszystkich  Urzędów  Celnych  w  b.  zaborze 

rosyjskim. 
Wobec  obowiązujących  obecnie  licznych  zaka^ 

zów  przywozu  i  wywozu  towarów  lub  z  powodu 
innych  ograniczeń,  muszą  podróżni,  którzy  najczęś* 
ciej  nie  są  o  odnośnych  przepisach  dostatecznie  po* 
informowani,  pozostawiać  różne  przedmioty  w  gra# 
nicznych  urzędach  celnych  do  chwili  wyjazdu  z  po? 
wfotem  zagranicę  lub  powrotu  do  kraju. 

W  ten  sposób  deponują  podróżni  zakwestjonos 
wane  im  na  granicy  towary  w  granicznych  urzędach 
celnych.  W  niektórych  granicznych  urzędach  gros 
madzą  się  z  tego  powodu  znaczne  ilości  przedmios 
tów,  pozostawionych  przez  podróżnych. 

W  celu  ujednostajnienia  manipulacji  tymi  przed* 
miotami.  Ministerstwo  Skarbu  wydaje  następujące 
zarządzenia: 

Ur/ędy  celne  otrzymują  na  wpisywanie  przed* 
miotów  zatrzymanych  -osobną  księgę  sznurową,  ja* 
ko  druk  ściśle  zarachowany. 

Druk  wypełnia  się  w  trzech  egzemplarzach  za» 
pomocą  ołówka  atramentowego  i  kalki. 

Pierwszy  egzemplarz  (oryginał  ołówkowy)  po^-y:: 
staje  w  księdze,  drugi  egzemplarz  (czerwony  z  oó» 
bitką  kalkową)  otrzymuje  strona,  a  trzeci  egzem-, 
plarz  (z  odbitką  kalkową)  ma  być  trwale  umief,zczi>j 
ny  na  przedmiocie  zatrzymanym,  dla  ułatwienia  ewi« 
dencji  i  wyszukania  właściwego  przedmiotu. 

W  księdze  ma  być  uwidocznione: 
1)  czy  chodzi  o  wywóz  lub  też  przywóz  (przez 

przekreślenie  napisu  nieodpowiedniego); 
2)  liczba  porządkowa  (w  ciągu  całego  roku  ka« lendarzowego); 

3)  dzień  przyjęcia  przedmiotu  w  przechowanie; 
4)  imię  i  nazwisko  strony  oraz  jej  miejsce  za^ 

mieszkania  (dokładny  adres); 

5)  oznaczenie  przedmiotu  (nazwa,  waga,  sztuki);  • 
6)  dzień,  do  którego  musi  być  przedmiot  odes 

brany  z  powrotem; 

7)  wyraźny,    podpis    urzędnika  odbierającego 
przedmiot  w  przechowanie; 

8)  pieczęć  urzędu  celnego; 
9)  dzień  wydania  przedmiotu  z  poAyrotem  właś? cicielowi; 

10)  cel  wydania  przedmiotu,  ewentualnie  pozycja 
rej.  opłat  celnych; 

11)  pokwitowanie  odbioru  i  podpis  odbierają* cego; 

12)  wyraźny  podpis  urzędnika  wydającego  przed* 
miot  z  przechowania  urzędowego; 

13)  dzień  publicznej  sprzedaży,  osiągniętą  ze 
sprzedaży  sumę,  tudzież  sposób  jej  zarachowania 
i  wysłania  właścicielowi. 

Na  odwrotnej  stronie  poświadczenia  mają  być 
umieszczone  poniższe  wskazówki: 

Uwaga. 

1)  Poświadczenie  niniejsze  należy  starannie 
przechowywać,  gdyż  tylko  okazicielowi  poświadczę* 
nia  będzi«  przedmiot  wydany  z  powrotem. 

1 
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2)  Towary  winny  b^ć  odebrane  najdalej  w  prze*
 

ciągu  dni  90  od  dnia  złożenia  przedmiotu  w  prz
e* 

chowanie. 

3)  Po  90  dniach  zostanie  towar  sprzedany  na 

publicznej  licytacji  bez  zawiadomienia  o  tem  w
łaści^ 

cielą  przedmiotu.  ,?  .  t     i  • 

Większe  urzędy  mogą  prowadzić  oddzielne  księ
^ 

gi  na  towary  zatrzymane  w  przywozie,  a  oddzie
lne 

na  towary  zatrzymane  w  wywozie. 

Przedmioty  odebrane  do  przechowania  mają 

być  w  obecności  strony  urzędownie  zważone  tak 

podczas  przyjmowania,  jak  i  wydawania  za  zwrotem, 

ż  wyjątkiem  przedmiotów,  przyjmowanych  według 
sztuk* 

Urzędnik,  przyjmujący  przedmiot  do  chwilowe* 

go  przechowania,  obowiązany  jest  do  zwrócenia  stro
* 

nie  uwagi  na  wskazówki,  umieszczone  na  odwrotnej 
stronie  poświadczeń. 

Do  księgi  tej  mogą  być  zapisywane  jedynie 

przedmioty  wiezione  przez  podróżnych  lub  reemi* 

grantów  do  własnego  użytku,  a  nie  na  handel. 

W  razie  wydania  stronie  przedmiotu  ze  zwio* 

tem,  ma  być  od  niej  odebrane  wydane  jej  swego 

czasu  poświadczenie.  Poświadczenie  to  należy  do* 

łączyć  do  właściwej  pozycji  księgi  sznurowej. 

Na  wypadek  zgubienia,  potwierdzenia,  wydane* 

go  stronie,  może  urząd  celny  wydać  przechowane 

przedmioty  tylko  w  razie  niewątpliwego  stwierdzę* 

nia,  że  przedmiot  należy  do  zgłaszającego  się.  Wo\v* 

czas  ma  strona  pokwitować  odbiór  w  obecności 

dwóch  świadków.  W  razach  wątpliwych,  rozstrzy* 
ga  władza  celna.  ^ 

.Towary,  ulegające  szybkiemu  zepsuciu,  mają  byc 

natychmiast  sprzedane  na  publicznej  licytacji. 

Kwoty,  uzyskane  ze  sprzedaży  przedmiotów, 

zwraca  się  właścicielowi  przedmiotu  według  adresu 

podanego,  po  potrąceniu  ewentualnych  należnoś
ci 

celnych,  kosztów  licytacji  i  innych. 

Od  przedmiotów,  przechowywanych  w  myśl  ni* 

niejszej  instrukcji,  nie  liczy  się  żadnego  składowego. 

Księga  zatrzymanych  towarów  ma  być  prowa* 

dzona  miesięcznie,  a  przedkładana  wraz  z  załączni* 

kami  do  cenzury  po  upływie  każdego  półro:;za  ka» 

lendarzowego,  t.  j.  z  początkiem  hpca. 

Warszawa,  dnia  31  maja  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

(— )  Dzierzgowski. 
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W  sprawie  otwarcia  Kursu  Celnego. 

Ministerstwo  Skarbu  (Departament  Ceł)  otwiera 

w  ciągu  miesięcy  letnich  (Upiec,  sierpień)  sześoioty* 

godniowy  Kurs  w  Warszawie  dla  kandydatów  na 
urzędników  celnych. 

W  celu  umożliwienia  przesłuchania  Kursu  Mini* 

sterstwo  wypłaci  każdemu  zakwalifikowanemu  za* 

miejscowemu  kandydatowi  stypendjum  w  sumie 

3.000  mk.,  nadta  zwróci  mu  koszt  biletu  kolejowego 

3  klasy,  oraz  w  miarę  możności  zapewni  pomiesz* czenie  w  bursie. 

Po  przesłuchaniu  Kiu-su  będą  słuchacze  abowią* 
?4Bi  poddać  sie  egzaminowi.  Po  2łożeniu  egzaminu 

zostaną  dopuszczeni  do  służby  przygotowawczej 

w  urzędach  cebiych  w  charakterze  praktykantów 

za  wynagrodzeniem,  równem  uposażeniu  według XI  stopnia  służbowego.  ^ 

Ubiegający  się  o  przyjęcie  na  Kurs,  zarówno 
absolwenci  szkół  średnich,  jak  i  zdemobilizowani 

wojsko)vi,  winni  posiadać  następujące  warunki: 

1)  Kandydat  powinien  być  obywatelem  pol* 
skim  i  mieć  w  sierpniu  1921  r.  ukończonych  lat  18. 

2)  Posiadać  świadectwo  z  ukończenia  szkoły średniej. 

3)  Posiadać  świadectwa  przełożonych  dotych. 

czasowych  lub  wychowawców  o  nieskazitelności 

obywatelskiej  i  moralności;  zdemobilizowani  woj. 

skowi  winni  przedstawić  odpowiednie  zaświadczenie 
przełożonej  władzy  wojskowej. 

4)  Niepełnoletni  winni  posiadać  pozwolenie 

ojca  lub  opiekuna. 

3)  Kandydaci,  dopuszczeni  na  Kurs  cekiictwa 

mają  zobowiązać  się  pisemnie  do  regularnego  ucz^z. 

czarna  na  Kurs,  poddania  się  egzaminowi  i  do  wstą. 

pienia  na  służbę  w  celnictwie.  W  razie  saraowohiegc 

opuszczema  Kursu,  lub  też  uchylenia  się  od  wstą. 

pienia  na  służbę  cebią,  obowiązują  się  do  zwrotu  pa 
branego  stypendjum. 

Podania,  wolne  od^opłafy  stemplowej,  zaopatrzo 

ve  w  potrzebne  dowody,  należy  nadsyłać  do  dnu 

20  czerwca  r.  b.  bezpośrednio  do  Departamentu  Ce 
w  Warszawie,  ul.  Rymarska  Nr.  5. 

Kandydaci-  przyjęci  będą  zawiadomieni  o  duii 

i  o  miejscu  zgłoszenia.  • 
W  razie  niezgloszenia  się  kandydatów  z  ukoń 

czoną  szkolą  średnią  w  pełnej  liczbie  stu,  na  braku 

jące  miejsca  będą  mogli  byc  przyjęci  także  kandy 
uaci,  posiadający  4  kiasy  szkoły  średniej,  którzy  po 

zatem  mają  wykazać  takie  same  warunki.  i\anay 

daci  ci  będą  po  złożeniu  egzauiuiu  przyjęci  do  slua 

by  celnej  w  charakterze  praktykantów,  z  wyna^iro 

dżemem,  odpowiadającym  uposażeniu  według  Xli»gt 
stopnia  służbowego. 

Warszawa,  dnia  25  maja  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

( — )  DzieizgowsKi. 

^  Pożyczki  państwowe. 

246. 

ROZPORZ^ZŁNIE  MINISTRA  SKARłJU 
z;  dnia  3U  kwietoia  l!^2i  roku 

w  przedmiocie  przedłużenia  zapisów  na  5%  długoterni 

now§  wewngu:za§  pożyczkę  państwowy  z  r.  1920. 

.  Na  zasadzie  art.  i  i  10  ustawy  z  dnia  27  lułegi 

1920  r.  w  przedmiocie  wypuszczenia  5%  cUugoteimin 

wq  wewnęurznej  pożyczki  państwowej  z  r.  1920  (Dl 
Ust.  K.  P.  z  1920  r.  Nr.  25,  poz.  152),  oraz  art  5  ust 

wy  z  oma  11  marca  1920  r.  w  przedmiocie  przyjmow 

nia  obiigacji  wojennydi  pożyczek  austrjackicii  przy  sul 

skiybcji  wewngtrziiej  długoterminowej  pożyczki  pa 

stwowej  z  r.  1920  (Dz.  Ust  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  4| 

poz,  250),  zmienia  sig  częściowo  rozporządzenie  z  dni
 

b  lutego  1921  r.  w  pizedmiode  przedłużenia  zajwft 
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lia  5%  diugoteriniiiow§  wewnftrznę  pożyczkg  państwo 
z  r.  1920  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  23,  poz.  130J, 

u  mianowicie: 
§  1.   §  1  rozporzędzenia  z  dnia  8  lutego   1921  r. 

iłfrzymtije  brzmienie  następujące: 

i     „Zapisy  na  5%  długoterminowy   wewnętrzną  po- 
iyczkę  państwową  z  roku  1920  przedłuża  sig  do  dnia 

czerwca  1921  roku". 
§  2.  Słowa  §  6  tegoż  rozporządzenia:  „w  terminie 

io  dnia  30  kwietnia  1921  r.",  dotyczące  deklarowania 
i  :apisów  iia  5%  długoterminową  wewnętrzną  pożyczkę 
jaiistwową  z  r.  1920,  zastępuje  się  słowami:  „w  termir 

[  lie,  określonym  w  §  1  niniejszego  rozporządzenia", 
['  §  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
P'  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski, 

{f^z.  Ustaw  Nr.  41  z  cL  28/V  —  1921  r.,  poz.  256). 

Sprawy  budżetowe. 

247. 

,  OKÓLNIK.  L.  9316  D.  B. 

rbo  Kancelarji  Cywilnej  Naczelbika  Państwa,  Biura 
)ejmu,  Prezydjum  Rady  Ministrów,  wszystkich  Mu 
listerstw.  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwa,  GIóws 
lego  \J(ządv  Likwidacyjnego  i  Głównego  UtŁ^du 

Ziemskiego. 

■  W  związku  z  wniesionym  na  Radę  Ministrów 
.dnia  9  maja  D.  r  preliinmarzcłi  budżetowym  na  r, 
tisi^l,  Alinisterstwo  Skarbu  oświadcza  co  ns/s>t«;puje: 

1)  Uochowauie  zakreślonego  budżetu  na  r  1921 
l^prOfciamu  tinaiisowego  uważa  Minister&two  Skarbu 
za  pierwszorzędną  koaieczność  państwową  skutkiem 
^:zego  objęte  preliminarzem  na  rok  1921  Kredyty  sta* 
iowią  nieprzekraczalne  maximum  wydatków  pań* 
iłtwowych  w  bieżącycra  okresie  budżetowym. 

Władze  Centralne  powinny,  łącznie  z  opracowai 
lym  obecnie  cyfrowym  rozbiciem  kredytów  na  Kasy 
Państwowe,  sporządzić  wewnętrzne  plany  zużycia 
gospodarki  kredytami  na  cały  rok  1921,  przyczem 

swłaszcza  prąy  kredytach  stojących  do  dyspozycji 
I  Centralnego-  Zarządu  wskazane  jest  pozostawienie 
lOZA  planem  zużycia  pewnej  rezerwy,  któraby  słu« 
iyła  do  pokrycia  w  drodze  virement  w  ciągu  roku 
wynikających,  w  budżecie  nieprzewidzianych,  względ* 
!xie  niedostatecznie  preliminowanych  wydatków. 
1      Zaraszem  zechcą  Władze  Centralne  zwrócić  uwa» 
lę  podległym  Władzom  dysponującym,  że  przekro* 

•zenie  przyznanych  im  kredytów  będzie  niedopusz» 
^.zalne,  że  więc  pod  osobistą  odpowiedzialnością  na* 
Szelnika  władzy  zobowiązane  są  do  dochowania  zen 
kreślonych  im  granic  kredytowych. 
|;     2)   Jeżeli  w  ciągu  okresu  budżetowego  okaże  się, 
te  kredyt  przewidziany  na  dany  cel  jest  niewystar. 
iizający  z  przyczyn  istotnych,  których  ścisłe  zbada* 
jiie  i  ocenienie  Ministerstwo  Skarbu  w  każdym  kon* 
.retnym  wypadku  sobie  zastrzega,  lub  jeżeli  w  ciągu 
oku  izajdzie  konieczność  uskutecznienia  wydatku 
V  preliminarzu  wcale  nieprzewidzianego,  natenczas 

'linisterstwo  Sk^bu  będzie  mogło  zgodzić  się,  we 
^vłasnvm  zakresi^działania,  na  wvnikaiace  stad  ot» 

warcie  nowego  kredytu  lub  przekroczenie  kredytu 

preliminowanego  tylko  w  razie  dopełnienia  przez 
właściwą  Władzę  Centralną  warunków  art.  3  ust.  2 

^  projektu  Ustawy  Skarbowej  na  rok  1921,  t.  j.  w  razie 

'  wykazania  przez  daną  Władzę  Centralną  równowar* 
tościowego  zaoszczędzenia  w  innej  rubryce  prelimi? 
narza  (yirement).  Co  do  zaoszczędzeń  w  znaczeniu 
pokrycia  budżetowego  zauważa  się: 

a)  zaoszczędzenie  musi  mieć  charakter  za* 
oszczędzenia  definitywnego  w  tem  rozumieniu,  że 
dany  kredyt  na  korzyść  innego  uszczuplony  będzie, 
wedle  umotywowanych  przewidywań,  i  wedle  stwier» 
dzonych  dotychczasowych  doświadczeń  w  swej 
zmniejszonej  wysokości  wystarczający  do  końca 
okresu  budżetowego,  wzgl.  że  w  razie  skasowania  go 
na  korzyść  innego  wydatku,  faktycznie  może  być  do 
końca  roku  uznany  za  zbędny, 

b)  niedopuszczalne  jest  z  reguły  virement  z  kres 
dytów  jednorazowych  na  korzyść  wydatków  sprowa* 
dzających  obciążenie  Skarbu  w  kilku  okresach  budżc* 
towych,  • 

c)  niedopuszczalne  jest  z  reguły  viremeat  z  kre» 
dytów  rzeczowych  na  osobowe. 

3)  Ministerstwo  Skarbu  pragnie  zwrócić  szczea 
góluą  uwagę  na  art.  10  Konstytucji,  który  postana* 
wia,  że  wiszcikm  wnioski  ustawodawcze,  pociągają- 

ce za  sobą  konsekwencje  fmansowe,  muszą  byc  opar= 
tC  na  pianie  zużycia  żądanych  kredytów  i  muszą 
przedstawiać  prupozycje,  co  cio  pokrycia  danego  wy= 
datku.  Celem  uiukaięcia  nieporozumień  i  niepo= 
trżebaej  zwłoki  przy  uzgadnianiu  z  Ministerstwem 
bKarbu  zamierzeń  pus|czcgoiiiych  wiadz  Central' 
'nych,  Aiinisterstwo  Skarou  oświadcza  już  obecnie, 
że  stosować  będąie  treśe  art.  10  Konstytucji,  wzgię= 
dem  wszeikich  wniosków,  pociągających  dalsze  ob= 
ciążenie  Skaiou  państwa,  a  tem  samem  z  najwięicszą 
ścisłością  oauac  oęuzic  iinausową  stronę  wszystkicli 

pi-ojekrowanycii  ustaw  i  rozporządzeń.  Uu  v/szei- 
kich  zatem  wniosków  vViaaz  Centiainych,  które 
wedle  obowiązujących  przepisów  muszą  uzyskać 

uprzednią  zgodę  Ministerstwa  Skarbu,  muszą  być  ao^ 
iączone:  .   .  ,^    .  i^,.  i 

a)  ścisłe,  na  podstawie  możliwie  najdokiadaiej- 
b/iych  danych  oparte,  cyfrowe  obliczenia,  co  do  wy- 
u  olanego  nimi  nieimiknionego  obciążenia  Skarou 
i;'aństwa;   

b)  propozycje,  co  do  sposobu  budżetov/ego  po- 
kiycia  danego  wydatku  i  to  albo  za  pomocą  orno- 
\vionych  wyżej  pod  2)  przeniesień  Kredytowych,  ai- 
bo  za  pomocą  wskazania  i  wprowadzenia  w  życie  no= 
.-.ego,  względnie  podwyższenia  istnicjjącego  źródła 
u  schodowego  w  obrębie  tego  dziaiu  administracji, 
(.a  którego  wniosek  wyciiouzi.  Dopiero,  gdy  uzyska- 

nie pokrycia  w  żaden  z  tych  sposobów  dla  danej  Wia* 

^y  Centralnej  rzeczywiście  oyio  uicwyKonainc,  do- 
[n^ro  wtedy  Ministerstwo  Skarbu,  o  iie  uzna  dany 
wydatek  za  konieczność  państwową,  samo  weźmie 

pod  rozwagę  zaproponowanie  i  zrealizowanie  odpo- 
,  ledniego  sposobu  pokrycia. 

4)  jedną  z  podstawowych  przyczyn  obecnego 
niedoboru  budżetowego  jest  niewątpliwie  zbyt  dale* 
ko  idące  nakładanie  {la  Państwo  obowiązków,  powo> 
ciujących  przeciążenie  bkarou  nadmiernymi  wydat- 
^AJ^i'  .  : ,    ..     jj'  .ó:.;,;i,  .  ; 

Ministerstwo  Skarbu  oznaimia  uinicjszem,  że 

przy  wykonaniu  budżetu  1921  wszeikimi  siłami  sta- 
rac  się  będzie  o  sanację  w  tym  względzie  i  jaknaju" 
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silniej  prosi  Ministerstwa  o  współpracę  w  tym  k:ie= 
runku  przez: 

a)  bezwzględne  zaniechanie  nowych  akcji  bez-' 
pośrednich,  zwłaszOza  gospodarczych,  mogących 
wywołać  dla  Skarbu  Państwa  dalsze  obciążenie 
i  przez  energiczne  wyzbywanie  się  agend,  które  Pań^ 
stwo  w  anormalnych  wojennych  warunkach  przejęło, 
a  które  teraz  powinny  być  pozostawione  inicjatywie 
prywatnej; 

b)  stopniowe  i  koinsekwentne  redukowanie  wy= 
datków  na  zasiłki  i  pomoc  dla  instytucji  samorzą* 
dowych  i  społecznych; 

c)  poddanie  rewizji  ustaw  i  rozporządzeń  prze= 
rzucających  wyłącznie  na  Państwo  wydatki,  które 
społeczeństwo  samo  ponieść  powinno. 

Ze  swej  strony  Ministerstwo  Skarbu  oświadcza, 
że  z  pełnem  zrozumieniem  odnosić  się  będzie  do 
sprawy  przekazania  samorządom  jaknajwydatniej= 
szych  źródeł  dochodu.  Jako  pierwszy  krok  zasadni= 
czy  na  tej  drodze  wymienić  należy  wniesiony  przez 
Ministerstwo  Skarbu  na  Radę  Ministrów  dnia 

12  marca  b.  r.,  projekt  ustawy  „O  zasileniu  finan= 
sów  miejskich".  « 

5)  Budżetowo  doniosłą  konsekwencją  przeję* 
cia  przez  Państwo  zadań  normalnie  do  niego  nie  na* 
leżących  jest  powstanie  nadmiernej  ilości  urzędów 
i  nadmierna  ilość  pracowników  państwowych,  co  jest 
zarazem  wynikiem  niedomagań  organizacyjnych, 

braku  należytego  systemu  't»racy  i  braku  poczucia 
obowiązku  u  pracowników  w  niektórych  działach 
służby,  zwłaszcza  wykonawczej*  Wychodząc  z  za' 
łożenia,  że  realizowanie  zasad  wymienionych  pod  4) 
automatycznie  musi  za  sobą  pociągnąć  możliwość 
zmniejszenia  ilości  urzędów  i  funkcjonarjuszów  pań= 
stwowych.  Ministerstwo  Skarbu  oświadcza,  że  w  cią^ 
gu  bieżącego  okresu  budżetowego  nie  zgodzi  się  bez- 

warunkowo na  żadne  zwiększenie  etatów  osobo* 
wych,  a  zarazem  daje  wyraz  oczekiwaniu,  że  Władze 
Centralne,  zgodnie  z  dyrektywą  Pana  Prezydenta 
Ministrów,  przystąpią,  analogicznie  do  dokonanej 
już  redukcji  urzędników  w  etatach  osobowych  za= 
rządów  centralnych,  do  rewizji  ilości  personelu  we 
władzach  II  i  I  instancji.  Mając  na  uwadze  fakt,  że 
wydatki  osobowe  stanowią  gros  wydatków  państwo- 
wych,  a  każda  podwyżka  płac  pociąga  za  sobą  bar= 
dzo  doniosłe  konsekwencje  finansowe.  Ministerstwo 
Skarbu  przykłada  jaknajwiększą  wagę  do  działalno- 

ści powołanych  do  życia  rozporządzeniem  Rady  Mi= 
nistrów  z  dn.  18  marca  b.  r.,  (Monitor  Nr.  66),  Wo= 
jewódzkich  Komisji  Oszczędnościowych,  których  za= 
daniem  ij'est  przedistawienie  wniosków  o  redukcji 
personelu  oraz  o  reorganizacji  władz  i  urzędów. 
Wnioski  te,  opracowane  we  Władzach  Centralnych 
w  ciągu  okresu  budżetowego  1921,  będą  musiały  zna= 
leźć  właściwy  wyraz  w  oszczędnościach  budżeto* 
wych  już  okresu  bieżącego. 

6)  W  toku  pertraktacji  budżetowych  Minister= 
stwo  Skarbu  miało  sposobność  skonstatować,  że  po- 

szczególne Ministerstwa  za  małą  zwracają  uwagę  na 
stronę  dochodową  swych  budżetów  i  niedostateczną 
okazują  inicjatywę  w  kierunku  podniesienia  wpły* 
wów  we  wszelkich  dziedzinach  administracji  pań* 
stwowej.  Zasadnicza  poprawa  stosunków  na  tem 

polu  jest  konieczna,  przyczem  powodzenie  docho= 
d6w  musi  objąć  nnknajszersze  ramy.    Nie  wystarczy 

ograniczyć  się  tylko  do  najważniejszego  oczywiście, 
podwyższenia  zasadniczych  źródeł  dochodu,  jak  da= 
niny  publiczne,  taryfy,  dochody  monopolowe  i  t.  p.. 
konieczną  jest  rzeczą  poddać  szczegółowej  rewizji 
także  wpływy  pozornie  mniejszej  wagi,  które  w  su^ 
mie  mogą  znacznie  przyczynić  się  do  uzyskania  rów> 
nowagi  budżetowej.  Ministerstwo  Skarbu  musi  więc 
domagać  się,  aby,  obok  źródeł  dochodowych  zasad 
niczych,  także  tego  rodzaju  pozycje  dochodowe,  jak 
np.  dochody  z  wydawnictw,  czynszów  dzierżawnych 
i  czynszów  najmu  nieruchomości  państwowych  i  t.  p. 
były  poddane  przez  referaty  budżetowe,  poszczegól 
nych  Ministerstw  szczegółowemu  sprawdzeniu  w  kie 
runku  słusznego,  odpowiadającego  zmniejszeniu  sie 
wartości  pieniądza,  podwyższeniu. 

7)  Szczególny  nacisk  wywrzeć  należy  na  ko= 
nieczność  zbilansowania  wydatków  z  dochodam 
w  dziedzinie  przedsiębiorstw  państwowych.  Deficyty 
eksploatacyjne,  bezwzględnie  nie  mogą  być  tolero 
wane,  jako  najniezdrowsze  zjawisko  budżetowe 
I  w  tym  kierunku  Ministerstwo  Skarbu  oczekuje  jak 
najrychlej  stosownych  wniosków,  opartych  na  wy 
czerpu jącym  materjale  faktycznym.  , 

8)  Działalność  poszczególnych  organów  pań 
stwowych,  zwłaszcza  w  dziedzinie  gospodarczej,  cha! 

rakteryzuje  nieraz  bezplanowość,  która  —  wbrev 
wszelkim  zasadom  racjonalnej  gospodarki  —  naka. 
żuje  im  uskuteczniać  zakupy  właśnie  w  tym  czasie 

gdy  ceny  się  podnoszą,  i  która  nadto  uniemożliwi; 
racjonalną  gospodarkę  budżetową  i  uniemożliwi; 
zdanie  sobie  sprawy  z  potrzeb  administracji  w  naj 
bliższej  choćby  przyszłości.  Ministerstwo  Skarbi 
nie  zapoznaje  bynajmniej  tej  okoliczności,  że  do 
tychczas,  wskutek  nieustalenia  granic,  chwiej nośc 
waluty,  wojny,  wskutek  otwierania  się  przed  powsta 
jącem  Państwem,  coraz  to  nowych  zadań,  wskutel 
braku  statystycznych  dat  i  materjałów,  ułożenie  pro 
gramu  działalności  na  dłuższy  okres  czasu,  napoly 
kało  na  znaczne  trudności.  Ale  okres  pracy  doryw 
czej  czas  już  zakończyć.  Konieczne  jest  stworze 
nie  racjonalnych,  na  dłuższy  okres  czasu  zestawie 

nych  programów  pracy  w  poszczególnych  działacl 
administracji,  które  były  realizowane  systematyczni 
i  stopniowo,  w  miarę  rozporządzalnych  w  poszczt 

■gólnych  okresach  środków  budżetowych.  Na  pierw 
szy  plan  wysuwa  się  tu  konieczni>ść  opracowani 
programów  inwestycyjnych  w  dziedzinie  kolejnie 
twa,  poczty,  budowy  dróg,  mostów,  regulacji  rze 
i  t.  d.  Nie  mniej  ważne  jest  ułożenie  programu  ro; 
budowy  gmachów  państwowych  w  poszczegókiyc 
działach  administracji  państwowej,  według  pewnycl 
ściśle  określonych  okresów,  w  porządku  kolejne 
rzeczowo  uzasadnionej  nagłości  odnośnych  budowi 
wreszcie  zestawienie  programów  w  dziedzinie  rozbi 
dowy  poszczególnych  instytucji  państwowych,  np 
szkół,  przedsiębiorstw  i  t.  p.  j 

9)  Ministerstwo  Skarbu  przestrzega  przed  g( 
rączkową  gospodarką  wydatkową,  jaka  do  tej  por 
cechowała  zazwyczaj  końcowe  stadja  okresów  buc 
żetowych  i  zmierzała  do  zupełnie  nie  liczącego  si 
z  racjon,alnemi  potrzebami  wykorzystania  prelimi 
nowanych  w  budżecie  kredytów.  Gospodarka  tak 
ze  stanowiska  resortowych  władz,  zresztą  zupeJn. 
bezcelowa,  ze  względu  na  istnienie  terminu  ulgown 
go,  którego  zasadę  przewiduje  reiwnież  projekt  teg* 
rocznej    ustawy    skarbowej  (art.  5),  przynosi  na. 
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i  viększe  szkody  normalnemu  biegowi  gospodarstwa 
Społecznego,  wywołując  niestosunkowo  nadmierne 

;  V  pewnycli  okresach  czasu  zapotrzebowanie  środ= 
I  ców  obiegowych. 
i  Nie  może  się  Ministerstwo  Skarbu  również  zgo» 
|  lzić  na  często  przez  Władze  dysponujące  pfaktyko= 
vany  zwyczaj  pośredniego  przekraczania  rozporzą= 
Izalnych  kredytów,  objawiający  się  w  zgłaszaniu 
[W  następnych    okresach    budżetowych  wniosków 
>  pokrycie  zobowiązań,  powstałych  w  okresie  ubieg* 

i  ym,  a  nie  zaspokojonych  ani  we  właściwym  okresie, 
tani  też  w  terminie  ulgowym,  na  skutek  braku  po= 

I  wrycia.  Podobne  przekroczenia,  prawnie  i  finansowo 
luedopuszczalne,  nie  będą  przez  Ministerstwo  Skar= 
ju  brane  w  rachubę  przy  ustalaniu  potrzebnych  kre= 
lytów.  Zainteresowane  władze  będą  zatem  zmu= 

( jzone  pokryć  zaciągnięte  w  ten  sposób  'zobowiąza= 
j  lia  z  kredytów  bieżących,  a  więc  z  uszczerbkiem  dla 
iktualnych,  w  budżecie  przewidzianych  potrzeb  ad= 
ministracji. 

10)    Mając  na  uwadze    niepowetowane  straty, 
tyynikłe  dla  Skarbu  Państwa  z  całego  gospodarstwa 
społecznego,  z  walutowo    nieoględnie  zawieranych 
przez  poszczególne    organy    państwowe  franzakcji 
Mgranicznych,  Ministerstwo  Skarbu,  omawiając  za=  • 
sądy  gospodarki  budżetowej  w  r.  19^1,  uważa  za  sto^ 
jowne  przypomnieć  Władzom  postanowienie  punk= 

'tu  7,  regulaminu  Rady  Ministrów,  w  myśl  którego 
^wszelkie  państwowe  tranzakcje    zagraniczne  muszą 
być  uprzednio  uzgodnione  z  Ministerstwem  Skarbu, 
iktóre  w  razie  potrzeby  zasięgnie  decyzji  Komitetu 

Ekonomicznego.    Bliższą  definicję  zakupów  zagra= 
nicznych  i  sposób  dysponov/ania  walutami  obcemi 

:'określają  okólniki  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  1  grud= 
'  nia  1920  r„  Nr.  71643/D.  B.  i  z  dnia  15  grudnia  1920  r., Nr.  73055/D.  K. 

Ministerstwo  Skarbu  świadome  jest,  że  ścisłe  ■ 
przestrzeganie  przez  Władze  i  Urzędy  zasad  wyżej 

'|;przytoczonych,  niejednokrotnie  wpływać  będzie  ha= 
■mująco  na  działalność  tych  Władz  i  nieraz  uniemoż; 
iliwi  im  czasowe  przeprowadzenie  akcji,  ze  względu 
vrna  dobro  publiczne  i  dobro  Państwa,  pożytecznych 
};i  wskazanych.  Niemniej  Ministerstwo  Skarbu  m^si 
f;Stać  na  stanowisku  i  jest  przekonane,  iż  stanowisko 
to  jest  podzielane  przez  cały  Rząd,  że  interes  Skarbu 
musi  być  w  dzisiejszem  fatalnem  położeniu  gospo= 
ijdarczem  Państwa  przedewszystkiem  w  pierwszym 
f  rzędzie  przedmiotem  najważniejszej  troski  wszyst= 
i, kich  odpowiedzialnych  organów  państwowych.  Do= 
S.tychczasowa,  nie  licząca  się  z  koniecznością  docho= 
j,wania  równowagi  budżetowej  gospodarka,  łącznie 
l/Z  niedomaganiami  produkcji  krajowej,  doprowadzi- 
Ik  do  obecnego  stanu  naszej  waluty,  do  powiększe= 
[inia  ilości  nie  mających  pokrycia  znaków  pieniężnych. 
!  Uzyskanie  równowagi  między  wydatkami  i  dochoda= 

'  mi  jest  kategorycznym  warunkiem  rozwiązania  jpvo= 
'  blemu  walutowego,  który  nie  jest  problemem  samo= 
istnym,  lecz  zjawiskiem  wtórnem,  spowodowanem 

•"między  innemi  brakiem  wspomnianej  równowagi 
'  w  budżecie. 

W  przeświadczeniu,  że  oparta  na  powyższych  zaf\^ 
sadach  sanacja  stosunków  budżetowych  jest  jedyną 

,  drogą  do  uzdrowienia  całego  życia  gospodarczego 
Polski,  Ministerstwo  Skarbu  oczekuje  ze  strony 

wszystkich  Władz  Państwowych,  jaknajskuteczniej= 
szego  poparcia  go  przy  realizowaniu  przedstawione= 

go  programu,  oraz  uwiadomienia  o  wydanych  zarzą- 
dzeniach i  uzyskanych  rezultatach- 

Warszawa,  dnia  22  maja  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

248. 

OKÓLNIK.  Nr.  8117  D.  B. 

Do  wszystkich  Panów  Dyrektorów  Izb  Skarbowych 
i  Do  Pana  Prezesa  Dyrekcji  Skarbu  we  Lwowie. 

Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  18*go 
marca  1921  r.  (Monitor  Polski  Nr.  66)  zostały  powo* 

lane  do  życia  Wojewódzkie  Komisje  Oszczędno^ 

ściowe,  których  zadaniem  jest  przedstawić  właści* 

wym  władzom  centralnym  wnioski  o  redukcji  per* 
sonelu,  zatrudnionego  we  władzach  i  urzędach  II  i  I 
instancji,  oraz  o  reorganizacji  władz  i  urzędów. 

W  skład  tych  Komisji,  którynt  przewodniczyć 
będzie  Wojewoda,  względnie  Generalny  Delegat 
Rządu  we  Lwowie,  wchodzi  delegat  Izby  Skarbowej 

(Dyrekcji  Skarbu),  jako  zastępca  przewodniczącego. 
Zgodnie  z  wynikami  konferencji,  odbytej  w  Pre« 

zydjum  Rady  Ministrów,  Komisje  te  mają  w  dniach 

najbliższych  rozpocząć  swoją  działalność. 
Ministerstwo  Skarbu,  zawiadamiając  o  powyż*. 

szem,  oznajmia,  że  delegatem  Izby  Skarbowej  w  po* 

wołanych  Komisjach  v/inien  być  osobiście  Pan  Dy* 
rektor  (Prezes),  a  to  ze  względu  na  wagę,  jaką  Mini* 
sterstwo  Skarbu  przywiązuje  do  akcji  wspomnianych Komisji. 

Ministerstwo  Skarbu  prosi  P.  Dyrektora  (Pre* 
zesa)  o  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  możliwość 

reorganizacji  urzędów  w  celu  redukcji  ich  personelu, 
lub  nawet  zupełnego  zniesienia  organów  zbytecz* 

iiych,  czego  domagają  się  liczne  i  nieraz  uzasadnione 

głosy  wśród  Sejmu,  prasy  i  społeczeństwa,  wskazu* 
jące  na  wielką  ilość  urzędów,  ich  nieskoordynowaną 

często  działalność  i  utrudnioną  przez  to  pracę  gosp-^ 
darczo  >  społeczną.  Znaną  jest  powszechnie  dążność 

urzędów  do  zupełnego  owyodrębnienia  się  i  samo* 
dzielności,  oraz  do  szerokiej  ingerencji  w  sprawach, 
jakie  z  wielkim  dla  nich  pożytkiem  mogłyby  być 

powierzone  jednostkom  samorządowym  i  instytut 
ci  om  społecznym. 

Wobec  olbrzymich  ciężarów,  które  nakłada  na 
Skarb  Państwa  nadmierna  ilość  pracowników  pań* 

stwowych,  energicznie  przeprowadzona  akcja  Komi* 
sji  Wojewódzkich  może  nietylko  przyczynić  się  do 

zapewnienia  odpowiedniej  sprawności  w  admini* 

slracji  państwowej,  lecz  przedewszystkiem  zmniej* 
szyć  ten  ciężar  finansowy,  którym  są  płace  urzędni* 

ków  państwowych,  a  tern  samem  deficyt  budżetowy 
Państwa. 

W  zrozumieniu  zatem  doniosłego  znaczenia  tych 
Komisji  zechce  Pan  Dyrektor  (Prezes)  porozumieć  się 
bezzwłocznie  z  Panem  Wojewodą  (Generalnym  De# 
legatein  Rządu)  w  przedmiocie  natychmiastowego 
uruchomienia  tych  Komisji,  a  następnie  przystąpić 
osobiście  do  współpracy  w  Komisji. 

Jako  główną  wytyczną  należy  stosować  kardy* 
nalną  zasadę  administracji  państwowej,  w  myśl  któ* 
rej  wszelkie  cele  administracji  osiąga  się  przede* 
wszystkiem  przez  odpowiedni  dobór  i  racjonalny  sy« 
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stem  pracy,  a  nie  pr^z  nadmierną  ilość  pracowni* 
ków,  przyczem  wnioski  w  przedmiocie  ustosunkowa* 
nia  kategorji,  będącego  przedmiotem  specjalnych 
prac  we  władzach  centralnych,  zgodnie  g  art.  20  usta» 
uy  z  dn.  13.  VII.  1920  r.  o  uposażeniu  urzędników  pań- 

stwowych, winny  być  zależne  v/ylącznie  od  potrzeb 
danego  urzędu,  względnie  danej  gałęzi  administracji. 

Z  działalności  swej  w  Komisji  oszczędnościowej 
zechce  Pan  Dyrektor  (Prezes),  przedstawiać  perjodycz« 
ne  sprawozdania  Ministerstwu  Skarbu  (Departament 
Budżetowy)  i  komunikować  z  końcem  każdego  mie* 
siąca,  począwszy  od  31.  V.  b.  r.,  wszelkie  swoje  spo» 
strzeżenia  w  przedmiocie  działalności  Komisji. 

Wars/awa*  d.  28  kwietnia  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Weinfełd, 

249. 

ęKÓLNIK.  L.  8648  D.  B. 
Do  Biura  Prezydialnego,  wszystkich  Departamentów, 
Sekcji  i  Urzędów  Ministerstwa  Skarbu,  do  wszyst< 

kich  Wydziałów  Departamentu  Budżetowego. 
Zawiadamia  się,  że  wszystkie  sprawy,  dotyczące 

utvvorzonych  rozporządzeniem  Rady  Ministrów 
z  dnia  18/3  —  1921  r.  (Monitor  Polski  Nr.  66)  Komi* 
sji  Oszc^^ędnościowych.  należą  do  zakresu  działania 
Departamentu  Budżetowego  (Wydział  I). 

Warszawa,  d.  14  maja  1921  r. 
Minister,  Skarbu: 

w  z.  (— )  WeinfełŁ 

250. 
KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  prasowe  Ministerstw^a  Skarbu  komunikuje: 

Wobec  podanych  przez  niektóre  pisma  codzienne  rze- 
komych cyfr  preliminarza  budżetowego  nar.  1921,  M-stwo 

Skarbu  stwierdza,  że  cyfry  te  są  mylne.  Preliminarz  bu- 

dżetowy został  przedłożony  Radzie  Ministi'ów  w  dniu 
9-ym  b.  m.,  a  cyfry  w  nim  *!warte  nie  są  jeszcze  ustalo- 

ne, lecz  stanowią  właśnie  przedmiot  toczących  sie  ohrad. 
(Monitor  Polski  Nr.  115  —  1921  r.). 

Przepisy  rachunhowe  i  kasowe. 
251. 

ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie  zmiany  §§  51  i  94  „Tymczasowych 
przepisów  o  sposobie  pobierania  przychodów  i  dokos 
nywania  wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwo? 

we"  „Monitor  Polski"  NNr.  59  —  64  z  r.  1920,  „Dziene 
nik  Urzędowy  Ministerstwa  Skarhai"  Nr.  5  z  r.  1920. 

§§  51  i  94  otrzymują  brzmienie  następujące: 
'  S  51. 

Wypłaty  należnych  urzędnikom  pobor^  służboe 
wych,  jak  również  płac  robotniczych,  jednorazowych 
lub  stałych  zasiłków,  udzielanych  szeregowi  osób 
i  t.  p.  uskutecznia  się  na  zasadzie  jednej  zbiorowej 
asygnacji.  Zi\  podstawę  takiej  asygnacji  służy  lista 
płacy.  W  liście  płacy  władza  asygnująca  winna  wy* 
szczególnie:  imiona  i  nazwiska  osób,  Dtrzymujących 
pieniądze,  płacę  ew.  dodatki,  czas  za  który  pobory 
asygnowano,  jak  również  potrącenia  na  emeryturę, 

na  ubezpieczenia  i  t.  p.,  wreszcie  sumy  przypadając* 
do  wypłaty.  O  ile  chodzi  o  urzędników  i  niższycl 
funkcjonarjuszy  państwowych,  to  należy  stosowai 

listę  płacy  według  wzoru  Nr.  7  *).  Listy  płacy  z  po 
kwitowaniami  odbiorców  w  osobnej  rubryce  traktuj 
się  narówni  z  innymi  dowodami  rachunkowymi,  sta 
nowiącymi  podstawę  do  asygnowania.  W  pokwitowe 
niach  z  odbioru  należytości  na  liście  płac  oprócz  pod 
pisu  odbierającego  winna  być  wypisana  suma  litera 
rai.  Przy  przesyłaniu  pieniędzy  pocztą,  kwit  pocztów 
jest  tylko  dokumentem  tymczasowym  i  należy 
listy  dołączyć  pokwitowanie  osobiste.  W  razach  wj 

jątkowych  dopuszczalne  są  za  zezwoleniem  nacze^ 
nika  bezpośredniej  władzy  lub  urzędu  pokwitowani 
przez  osoby  upoważnione.  Upoważnienia  winny  by 
dołączona  do  listy  płacy. 

§  94. 

Co  miesiąc  władze  administrujące  przychodara 
wzgl.  asygnujące  rozchody,  sporządzają  odpisy  ka; 
dego  rachunku  z  części    l?ej  i  2*ej  księgi  glówm 
(§  87),  oraz  odpisy  z  dziennika  sum  depozytowyc 
za  ubiegły  miesiąc,  przesyłają  je  najdalej  do  dni 
5=:go  następnego  miesiąca  do  właściwej  kasy  celeii 
porównania  z  rachunkami  kasowymi,  a  po  ewentua 
nem  wyrównaniu  różnic,  składają  odpisy  rachunkó 
właściwej  Izbie  Kontroli  Państwa,  najpóźniej  do  dn 
20sgo  każdego  miesiąca.  Do  odpisów  dołącza  się  p 
numerowane  i  zebrane  w  zeszyty  dowody  rachu: 
kowe,  usprawiedliwiające    przychody    i  rozchoc 

(kwity  kasowe,    zawiadomienia  i  talony  asygnac' 
listy  płacy,  rachunki  firm  i  osób  prywatnych  i  t.  p 

Do  rachunków  firm  i  osób  'prywatnych  winny  b; 
dołączone  wszystkie  usprawiedliwiające  je  załączr 
ki,  jako  to:  odpisy  umów,  względnie  zamówień,  p 
kwitowania  z  oidbioru  dostarczonych  przedmiotó 
Prócz  tego  na  rachunkach  winny  być  wskazane  w 
raźnie:  nazwisko  (firma)  i  adres  dostawcy,  naz\ 
urzędu,  dla  którego  przedmioty  zostały  dostarczor 
numer  asygnacji,  paragraf  i  pozycje  budżetowe, 
których  się  odnosi,  podpis  urzędnika  sprawdzające 

rachunek  pod  pieczątką:  „sprawdzona  dnia...",  pc 
pis  urzędnika  akceptującego  rachunek  pod  piecząt 

^,do  wypłaty  marek.    .    .    .    ",  o  ile  zaś  przedm: 
podlega  inwentaryzacji  —  numer  pozycji  odnośr 
księgi   (inwentarzowej,   materjrJowej,  biblicteczi 
i  t.  d.  Do  list  płacy  powinny  być  dołączone:  1)  ( 
pisy  dekretów  nominacyjnych,    oraz    umów  z 
cownikami  kontraktowymi  przy  pierwszej  wypła 

•  uposażenia,  2)  odpisy  dekretów  zv/oInienia,  3)  odp 
deklaracji  co  do  stanu  rodziny,  zmian  w  niej  zaszi) 
zaświadczeń  władz  szkolnych  lub  lekarskich  w  v 
padkach  ułomności  fizycznej,  czy  też  umysłowej 
do  dzieci  ponad  18  lat  (Dz.  Ust.  1920  Nr.  77  poz.  l 
art.  15/22),  4)  odpisy  decyzji  co  do  wymiaru  dodał 
za  studja  wyższe  i  za  wysługę  lat  (Dz.  Ust.  1920  1 
77  poz.  521  art.  10/14),  5)  upoważnienia  do  odbii 
uposażenia  (§  51  Tymc/.  Przep.),  6)  kwity  Kas  Sk 
bowych  na  zwroty  niewypłaconego  uposażenia  (§ 
Tymcz.  Przep.).  Dokumenta,  wymienione  pod  p. 
1  i  2  władze  i  urzędy   centralne   wszystkich  M 
sterstw  przesyłają  bezpośrednio  do  Prezydjum  Rs 

Ministrów". 
Warszawa,  dn.  20  maja  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

^  w  z.  (— )  Weinfeld. 

*)  Nakład  wzoru  list  płatniczych  zarządziło  Ministcrs 
Skarbu;  zamówienia  zgłaszać  należy  w  Wydziale  Gospa 
czym  Ministerstwa  Skarbu. 
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W 
Ministerstwo 
Urząd   

(Strona  pierwsza). WZÓR  MS  7. 

Do  asygnacji  z  dnia  .....^  192  r. 
Ni  

j  z  §    poz. Asygnowano:  >  z  §   poz, 
1  z  §  ,   poz. 

Mk. 

Mk. Mk. 

Razem 
Potrącono     
Wypłacono     
Pozestałą  kwotę    _  , 

wpłacono  do  Kasy  Skarbowej  w 

za  kwitem  z  dnia 

Nr.. 

LISTA      PŁ   AC  Y 

za  miesiąc   192  r. 
* 

UWAGA  T.   Do  list  płacy  winne  być  dołączone  (patrz  uzupełnienie  §  94  Tymczas.  przepis,  dla  Władz  Urzędów): 
1)  Odpisy  dekretów  nominacyjnycli  oraz  umów  z  pracownikami  kontraktowymi  przy  pierwszej  wypłacie  uposażenia. 
2)  Odpisy  dekretów  zwolnienia. 
3)  Odpisy  deklaracji  co  do  stanu  rodziny,  zmian  w  niej  zaszłycłi,  zaświadczeń  władz  szkolnyctv  lub  lekarsk.ch 

w  wypadkacłi  ułomności  fizycznej  czy  też  umysłowej  co  do  dzieci  ponad  18  lat  (Dz.  Ust.  z  1920  r.  Nr.  77 
poz.  521,  art.  15/22). 

4)  Odpisy  decyzji  co  d»  wymiaru  dodatku  za  studja  wyższe  i  za  wysługę  lat  (Dz.  Ust,  z  1920  r.  Nr.  77,  poz.  521, 
art.  10/14). 

5)  Upoważnienia  do  odbioru  uposażenia  (§  51  Tymcz.  Przep.  dla  Władz  i  Urzęd.  P.) 
6)  Kwity  kas  skarbowych  na  zwroty  niewypłaconego  uposażenia  (§  53  Tymcz.  Przep.  dla  Władz  i  Urzęd.  P.) 

[UWAGA  2.    Władze  i  Urzędy  Centralne  wszystkich   Ministerstw  przesyłają  bezpośrednio  do  Prezydjum  Rady  Minisf-ów 
dokumenty  wymienione  pod  pp.  1  i  2. 

(Strona  druga). 
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Wzór  Nr.  178. 

Wydz.  gosp.  Min.  Skarbu. 
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252. 

OKÓLNIK  L.  2176. 

Ministerstwa  Skarbu  do  Centralnej  Kasy  Państwo* 

wej,  Izb  Skarbowych  i  Kas  Skarbowych  w  przedmiot 

cie  odpowiedzialności  urzędników  kasowych  za  nies 

dobory  oraz  sposobu  pokrjrwania  i  zarachowywania 
tych  niedoborów. 

Nawiązując  do  okóhiika  z  dnia  1  kwietnia  1921  r. 

L.  943/1,  Ministerstwo  Skarbu  postanawia  w  sprawie 

odpowiedzialności  materjalnej  urzędników  Kas  pań* 
slwowych  za  niedobory  kasowe,  tudzież  w  sprawie 

sposobu  zarachowywania  tycV  niedoborów,  co  na» 
stępuje; 

Odpovv'iedziaIność  za  wszelkie  niedobory,  wyni* 

kające  z  czynności  kasowych,  ponoszą  zasadniczo 

ci  lu-zędnicy,  z  których  winy  wynikły  te  niedobory. 
Stosownie  do  tej  zasady  odpowiedzialni  są: 

1)  skarbnik  łącznie  z  rachmistrzem  za  wszelkie 

niedobory  kasowe,  ujawnione  w  skarbcu  (§§  5.  i  7 
Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych); 

2)  kasjer  za  niedobór,  stwierdzony  przy  za* 

niknięciu  dziennych  czynności  kasowych,  a  spowodo* 

wany  bądź  brakiem  gotowizny,  bądź  też  znalezie* 

niem  wśród  niej  falsyfikatów  i  destruktów,  nic  na* 

dających  się  do  przyjęcia  (§  10  wyżej  powołanej 
Instrukcji)  i 

3)  skarbnik  łącznie  z  rachmistrzem,  odpowie* 
dzialni  za  braki  w  gotowiźnie,  odesłanej  do  Polskiej 

Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  mają  prawo  regresu  do 

tych  urzędników  kasowych,  którzy  przeliczyli  pie* 
łiiądze  i  stwierdzili  to  podpisami  na  opasce. 

Po  ujawnieniu  niedoboru,  obowiązany  jest  urzęds 

nik,  ponoszący  winę,  pokryć  go  natychmiast  w  go* 

tówce  z  własnych  funduszów,  przyczem  jednak  Ka= 

sa  nie  zijjpisuje  tej  kwoty  na  przychód  do  dzienika. 
W  każdym  razie  sporządza  Kasa  protokuł  o  tem 

Av  dwóch  egzemplarzach,  z  których  jeden  przedkła* 
da  Izbie  Skarbowej,  drugi  zaś  przechowuje  w  aktach. 
Protokuł  ten  może  służyć  za  podstawę  do  ewent. 

zarządzenia  przez  Izbę  Skarbową  zwrotu  wpłaconej 

sumy  urzędnikowi  wówczas,  gdyby  się  później  oka* 

zalo,  że  np.  niedobór  wynikł  tylko  z  błędów  rachun* 
kowych,-a  nic  z  istotnego  braku  gotówki. 

Pokrycie  sprawdzonego  przy  odsyłce  gotowizny 
do  Oddziału  P.  K.  K.  P.  niedoboru  winno  być  uskus 
tccznione  w  ten  sposób,  że  zaraz  po  otrzymaniu  od 
t)ddziału  P.  K.  K.  P.  pokwitowania  na  sumę  mniej* 
szą,  niż  wysłano  i  zapisano  na  rozchód  w  dzienniku: 

a)  Kasa  znajdująca  się  w  siedzibie  Oddziału 
P.  K.  K.  P.,  przesyła  sumę  niedoboru,  stwierdzonego 
pi  otokularnie,  do  tegoż  oddziału,  podejmując  tę  su* 

mę*od  odpowiedzialnego  urzędnika  i  nie  zapisując 
jc]  zupełnie  w  księgach  kasowych.  W  tym  wypadku 
dołącza  Kasa  do  noty,  wystawionej  na  wypisaną  już 
na  rozchód  sumę,  jako  przesyłkę  gotowizny  do 
P.  K.  K.  P.,  dwa  pokwitowania  P.  K.  K.  P.:  zasadni* 
cze  i  dodatkowe,  obydwa  w  oryginałach; 

b)  Kasa,  znajdująca  się  poza  siedzibą  oddziału 
P.  K.  K.  P.,  albo  odsyła  sumę  niedoboru  do  tegoż 
Oddziału,  jalc  wskazano  w  ustępie  a),  albo  też,  dla 
uniknięcia  kosztów  przesyłki,  zapisuje  wpłaconą  we 
własnej  Kasie  sumę  niedoboru  na  podstawie  dekla* 
racji  płatniczej  do  dziennika  na  przychód  w  su* 
mach  obrotowych  na  rachunek  Centralnej  Kasy  Pań* 

stwowej  i  wysyła  do  niej  w  myśl  §  60  Instrukcji  ka» 
sowej  zawiadomienie,  zaznaczając  w  nięm  krótko, 

z  jakiego  powodu  powstała  dopłata  oraz  w  jakiej 

wysokości  i  kiedy  uskuteczniona  była  pierwotna 

przesyłka  zbędnej  gotowizny  do  Oddziału  P.  K.  K.  P. 
Izba  Skarbowa  zarachowuje  taką  dopłatę  w  myśl 

§  30*b  Instrukcji  dla  Izb  Skarbowych  na  przychód 

w  wykazie  szczegółowym  na  rachunek  p.  t.:  „Przy* 

chody  wniesione  do  Kasy    Skarbowej    na  rachn' 
nek  innej 

Kasy  Skarbowej  (Centralnej  Kasy  Państwowej), 

właściwej  do  przyjęcia  przychodu",  natomiast  Cen* tralna  Kasa  Państwowa  zarachowuje  ją  na  podstawie 

zawiadomienia  w  dziennikach  podwójnie,  a  to:  na 

rozchód  i  na  przychód  w  sumach  obrotowych,  Cen^ 

tralna  Księgowość  zaś  zapisuje  ją  w  myśl  §  30^0 

Instrukcji  dla  Izb  Skarbowych  na  rozchód  w  wykazie 

szczegółowym  na  rachunku  p.  t.  „Sumy  zapisane 

przez  Centralną  Kasę  Państwową  na  rozchód  dla 

w>TÓwnania  przychodów  przyjętych  przez  mne  Ka» 

sy"  i  jednocześnie  na  przychód  na  rachunku  p.  t. 

„Przychody  z  nadwyżek  kasowych,  otrzymywanych! 

z  Kas  Skarbowych  przez  Centralną  Kasę  Pań»: 

stwową". W  razie  niemożności  natychmiastowego  pokry. 

cia  niedoboru  przez  ponoszącego  winę  urzędnika, 

sporządza  Kasa  pr#lokuł,  w  którym  przedstawia; 

wśród  jakich  okoliczności  sprawdzono  niedobór,  na 

jaką  sumę,  który  z  urzędników  kasowych  zawini! 

i  t.  p.  i  protokuł  ten,  podpisany  przez  skarbnika 
rachmistrza  i  odpowiedzialnego  urzędnika  kasowego: 

0  ile  nim  nie  jest  skarbnik,  przedkłada  niezwłocznie! 
Izbie  Skarbowej. 

Izba    Skarbowa,    po    rozpatrzeniu  protokuh 

1  stwierdzeniu,  czy  zachodzi  wypadek  złej  wol' 
uizędnika,  czy  też  tylko  niedopatrzenie  stoso\yi 
nic  do  wyniku  dochodzeń  albo  wdraża  postępowani( 

dyscyplinarne  przeciw  dotyczącemu  urzędnikowi 
zawieszając  go  ewentualnie  zaraz  w  wykony waniil 

czynności  urzędowych,  albo  też  odstępuje  od  postę 

powania  dyscyplinarnego.  Niezależnie  od  tego,  n; 
podstawie  prośby  urzędnika  oczywiście  tylko  w  wy 

padkach  wykluczających  złą  wolę  może  Izba  Skari 
bowa  w  miarę  przysługującego  jej  zakresu  działani 
udzielić  hiu  w  myśl  zasad  ogólnych  zaliczki  na  pc 

bory  w  celu  pokrycia  niedoboru  w  ten  sposób,  że  pc 

kca  za  pomocą  asygnacji  Kasie  zapisać  zaliczkę  d 
dziennika  na  rozchód  i  równocześnie  użyć  ją  n 
umorzenie  niedoboru  według  wskazówek  zawartĄc} 

powyżej  w  ustępach  pod  a)  względnie  b).  W  wypadk 

pod  b)  wystawia  Izba  Skarbowa  asygnację  obrotowi 
z  dołączeniem  do  niej  delaracji  płatniczej  fta  tę  sam 
sumę,  równocześnie  wpłaconą.  ; 

Spłatę  zaliczki  na  pobory,  udzielonej  urzędnikd 

wi  na  pokrycie  niedoboru  normuje  Izba  Skarbów 
zależnie  od  wysokości  sumy  w  ten  sposób,  że  ̂ olec 
Kasie  albo  potrącić  przy  najbliższej  wypłacie  jog 

poborów  całą  sumę  zaliczki  jednorazowo,  albo  tc 

rozkłada  spłatę  jej  na  raty  miesięczne  przy  zach( 

waniu  norm  ogólnie  obowiązujących  w  przeduiioc: zaliczek. 

Analogicznie  postępować  należy  w  razie  ufŁv 
nicnia  w  Kasie  niedoboru  wskutek  braku  gotówl 

(„manca")  z  tą  tylko  różnicą,  że  podczas  gdy  w  w: 
padkach  stwierdzenia  niedoboru  przez  Oddział  P.  1 
K.  P.  w  stosunku  do  otrzymanej  przesyłki  popr» 



Mfc  21. 

j  staje  ̂ asa  na  sporządzeirfu  protokułu  i  przedłożeniu 
go  Izbie  Skarbowej,  jiie  przedsiębiorąc  sama  żadnego 
iiarachowania  do  chwili  uzupełnienia  niedoboru  przez 
odpowiedzialnego  urzędnika,    gdyż  niedobór  mieści 

I  się  już  w  ogólnej  sumie  gotowizny  zarachowanej  po= 
przednio  na  rozchód  przy  wysyłaniu  jej  do  Oddziału 

.!.P.  K.  K.  F.,  —  to  w  razie  stwierdzenia  „manca"  ka* 
3  sowego,  które  nie  zostało  natychmiast  pokryte  przez 
,1  fodpowicdzialnego  urzędnika,  wypisuje  Kasa  zaraz  na 
1'!  rozchód  w  sumach  obrót owycli  sumę  niedoboru  ka* 

sowego  na  podstawie  noty,  do  której  dołącza  odpis 
t :  protokułu,  przedłożonego  równocześnie  Izbie  Skarbos 

b  wej.  O  zaistnieniu  „manca"  przewyższającego  sumę 
p  ■  5.000  mk.,  zawiadamia  Kasa  Izbę  Skarbową  telegra* 
'  ficznie. 

Izba  Skarbowa  otwiera  dla  tego  rodzaju  niedo^ 
borów  kasowych  w  wykazie  szczegółowym  rachunek 
p.  t.  „Sumy  zapisane  na  rozchód  na  pokrycie  niedos 

borów  w  Kasach  Skarbowych". 
Celem  pokrycia  niedoboru  („manca")  może  Izba 

Skarbowa  w  miarę  przysługującego  jej  zakresu  dzia* 
łania  udzielić  urzędnikowi  zaliczki  na  pobory  za  po* 

:  mocą  asygnacji  obrotowej,  na  podstawie  której  zapis 
suje  Kasa  sumę  zaliczki  w  dzienniku  na  rozchód 
i  równocześnie-  na  przychód  w  sumach  obrotowych 
na  pokrycie  niedoboru  na  podstawie  deklaracji  płat* 
niczej,  dołączonej  do  asygnacji  obrotowej.  Dla  tego 
rodzaju  przychodów  otwiera  Izba  Skarbowa  w  wys 

,  kazie  szczegółowym  rachunek  p.  t.  „Zwrot  sum  za« 
l  lijsanych  na  rozchód,  na  pokrycie  niedoborów  w  Kas 

l  sach  Skarbowych". 
j        Nadwyżkę  znalezioną  w  Kasie  po  ukończeniu 

'  dziennych,  dekadowych  lub  miesięcznych  operacji 
kasowych  t.  j.  gotówkę  ponad  stan  pozostałości,  ja« 

1  ka  istnieć  winna  w  Kasie  podług  dzienników  i  księgi 
!  skarbca  obowiązaną  jest  Kasa  Skarbowa  zarachować 

\  na  Ogólny  Zarząd    Skarbowy     „Inne  przychody", 
f  budżetu  Ministerstwa  Skarbu  i  donieść  Izbie  Skarbo* 

wcj  celem  zbadania  powodu  powstani^  nadwyżki. 
Warszawa,  dn.  17  maja  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

253. 

OKÓLNIK  L.  2210. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych  i  Kas  Skarbowych. 
Ministerstwo  Skarbu,  w  porozumieniu  z  Naj« 

wyższą  Izbą  Kontroli  Państwa,'  zmienia  dotychczas 

341 

sowe  wzory  bruków  na  wykazy  przychodu  i  rozchos 
du  Sum  depozytowych  i  komunalnych,  a  mianowi* 
cie:  wzór  Nr.  28  na  wykazy,  sporządzane  przez 
Kasy  Skarbowe  w  myśl  §§  195  i  202  Instrukcji  dla 
Kas  Skarbowych  (Dz.  Urz.  (Min.  Skarbu  Nr.  8 
/  1920  r.),  tudzież  wzór  Nr.  IX  na  wykazy,  sporząs 
clzane  przez  Izby  Skarbowe  w  myśl  §  29  Instrukcji 
dla  Izb  Skarbowych  (Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  12 
z  1920  r.)  na  nowe  wzory,  które  posiadać  będą 

układ  następujący:  (patrz  str.  —  342). 

Warszawa,  d.  19  maja  1921  r. 

WiccsDyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego: 

( — )  S.  Lipińa^U 

Sprawy  walutowe. 

254. 

USTAWA 

z  dnia  10  maja  1921  roku 

o  wypuszczeniu  serji  II  biletów  skarbowych. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Ministra  Skarbu  do  wy* 

ruszczenia  z  dniem  1  kwietnia  1921  r.  serji  II  bilcs* 
rów  skarbowych  na  ogólną  sumę  5.000.000.000  marek 

polskich. Art.  2.  Termin  płatności  biletów  skarbowych 
serji  II,  sposób  i  „warunki  wypuszczenia  ich  w  obieg, 
jak  również  wysokość  oprocentowania  oraz  tryb 
opłaty  odsetek,  ustali  Minister  Skarbu. 

Art.  3.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 
z  dniem  jej  ogłoszenia. 

Art.  4.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 

się  'Ministrowi  Skarbu. 
Marszałek; 

( — )  Trąmpczyńsku 

Prezydent  Miuistiów: 
(— )  Witos. 

Mmister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
(Dz.  Ustaw  Nr.  41  z  d.  28/V  —  1921  r.  poz.  250). 

Pozycje  252—254. 
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21. 

Wzory  do  L.  2210. 

WYKAZ 

^ZÓR  Nr.  28. 

Do  §§  195  i  202  instrukcji  dU  Kas  Skarbowych. 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

OGŁOSZENIE 
Niniejszem  podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  że  na 

Ogólnem  Zebraniu  Pełnomocników  Łódzkiego  Towarzystwa 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego  Sienkiewicza  31,  w  dniu 
10  kwietnia  1921  r.  zapadła  ucliwała  nakazująca  likwidację 
tegoż  Towarzystwa  i  że,  z  mocy  powyższej  uchwały  doko- 

nano odnośnych  wpisów  w  rejestrze  handlowym  Sądu  Okrę- 
gowego w  Łodzi. 

Z  mocy  powyższego  oraz  z  mocy  ustawy  z  dh.  29  Paź-' 
dziernika  1920  roku  o  „Spółdzielniach"  Komisja  Likwida- 

cyjna Łódzkiego  Towarzystwa  Pożyczkowo-Oszczędnościo- 
wego Sienkiewicza  31,  wzywa  pod  skutkami  prawa: 

a)  wierzycieli  i  wkładców  do  zgłoszenia  swych 
■  pretensji  i  po  odhiór  tychże  w  ciągu  6-ciu  mie- 

sięcy od  daty  ogłoszenia. 
b)  dłużników  do  pokrycia  swych  względem  To- 

warzystwa należności  w  terminie  3  miesięcz- 
nym od  daty  ogłoszenia. 

Łódź  d.  20  Maja  1921  roku. 
Komisja  Likwidacyjna  Łódzkiego  Towarzystwa  Pożycz- 

kowo-Oszczędnościowego Sienkiewicza  31.  Dr.  Edward  Mit- 
telstaedt,  Ludomir  Kłokocki,  Kazimierz  Roszak,  Jan  Sty- 
pułkowski,  Michał  Marfiewicz,  Zastępcy :  Władysław  Gumow- 

ski, Wacław  Stępowski. 

Do  rejestru  spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 
wcitłgnięto  d.  26  kwietnia  1921  r.  pod  Ns  1  następujące 
wpisy: 

do  rubryki  2-ej:  „Lubelska  Spółdzielnia  Miernicza 
z.  odpowiedzialnością  udziałami",  siedziba  w  Lublinie,  ul. 
3-go  Maja  Na  20,  za  zobowiązania  Spółdzielni  członkowie 
odpowiadają  całą  sumą  udziałów.  Oddziałów  niema.  ^ 

do  rubryki  3-ej;  Przedmiot  przedsiębiorstwa  stanowi 
zakładanie  biur  mierniczych  do  przyjmowania  i  wykonywa- 

nia wszelkich  prac  z  miernictwem  związanych,  rozdział 
przyjętych  prac  między  członków  lub  powierzanie  ich  pra- 

cownikom biura  zakup  instrumentów  geodezyjnych,  mater- 
iałów rysunkowych  i  piśmiennych,  książek  fachowych  i  od- 

stępowanie ich  swym  członkom  po  cenach  hurtowych  lub 
wypożyczanie. 

do  rubryki  4-ej!  Każdy  członek  wnosi  wpisowe  w  wy- 
sokości 2.000  mk.  pol.  oraz  udział  w  wysokości  20.000  mk. 

pol.  przy  wstąpieniu  do  Spółdzielni  członkowie^  wnoszą 
przynajmniej  250/o  wysokości  zadeklarowanych  udziałów. 
Całkowita  suma  udziałów  winna  być  pokryta  w  przeciągu 
lat  dwóch,  w  czterech  równych  ratach  półrocznych  każdego 
pierwszego  stycznia  i  lipca.  Członek  może  posiadać  nie 
więcej  jak  10  udziałów.  • 

do  rubryki  5-ej:  Do  Zarządu  Spółdzielni  powołano 
Kazimierza  Tomorowicza,  na  zastępcę  .  członka  Zarządu 
Zygmunta  Majewskiego  w  Lublinie  zamieszkałych.  Radę 
nadzorczą  stanowią:  Józef  Wyszomirski,  Józef  Nowicki, 
i  Edward  Gawdzik.  Zastępcą  członka  Rady  Nadzorczej  jest 
Juljusz  Sikorski. 

do  rubryki  6-ej:  a)  Spółdzielnia  zawiązuje  się  na  czas 
nieograniczony,  b)  sprawozdania  i  wszelkie  ogłoszenia  za- 

mieszcza Spółdzielnia  w  , Monitorze  Polskim",  c)  rok  obra- 
chunkowy liczy  się  od  1  stycznia  do  31  grudnia,  d)  zarząd 

w  ciągu  pierwszego  roku  istnienia  Spółdzielni  składa  się 
z  jednej  osoby,  w  roku  następnym  liczba  członków  zarządu 
może  być  powiększona  do  trzech.  Oprócz  członków  zarządu 
Walne  Zgromadzenie  wybiera  jednego  zastępcę,  e)  zarząd 
zarządza  wszystkiemi  sprawami  Spółdzielni  w  granicach  re- 

gulaminu zatwierdzonego  przez  Radę  g)  rozwiązanie  Spół- 
dzielni może  nastąpić  wskutek  Uchwały,  przyjętej  na  wal- 

nem  zebraniu  większością  3/4  głosów,  jeżeli  Uchwała  ta 
została  potwierdzona  również  większością  '/j  głosów  na 
następnerii  w  tym  celu  zwołanem  zebraniu  Walnem. 

L.  cz.  Firm.  375/21. 

Ns  spółdz.  5. 

ZAPROTOKOŁOWANIE  FIRMy.  ^ 
Do  rejestru  spółdzielni  wpisano: 
1.  Numer  spółdzielni:  5. 
2.  Brzmienie  firmy:    Spółdzielnia  gospodarcza  „Pie-  « 

niny"  w  Krościenku  nad  Dunajcem,  zarejestrowana  z  ogra- niczoną dwukrotny  poręką. 

3.  Przedmiot  przedsiębiorsrwa :  Zaopatrywanie  człon- 
ków w  artykuły  codziennego  użytku  i  udzielanie  kredytu 

tylko  swym  członkom,  przyjmowanie  wkładek  od  członków 
i  nie  członków. 

4.  Udziały;  po  1.000  mk.  pol.  w  nieograniczonej  ilości 
dla  każdego  członka,  spłacalne  w  całości  w  gotówce  przy 
wstąpieniu  członka. 

5.  Zarząd:  Dr.  Szymon  Przybyło,  Stanisław  Damse 
i  Wojciech  Guszkiewicz  oraz  ich  zastępcy  Feliks  Dziuban 
i  Józef  Noworolnik. 

6.  a)  czas  trwania:  nieograniczony. 
b)  ogłoszenia:    w    Gazecie     podhalańskiej  wycho- 

,      dzącej  w  Nowym  Targu, o)  rok  obrachunkowy:  rok  kalendarzowy. 
d)  liczba  członków  zarządu  i  sposób  podpisywania 

firmy:  Zarząd  składa  się  z  3  członków  i  2  za- 
stępców wybieranych  na  3  lata.  Pod  brzmieniem 

firmy  umieszczają  swe  podpisy  dwaj  członkowie 
zarządu. 

e)  ograniczenie  uprawnień  zarządu:  nałożone  sta- 
tutem oraz  zarządzeniami  Rady  nadzorczej  lub 

Walnego  Zgromadzenia. 
f)  postanowienia  o  zastępcach:  
g)  przepisy  o  likwidacji:  objęte  §  65  statutu. 

7.  Data  wpisu:  30  kwietnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  jako  handlowy  Oddział  IV.  Nowy  Sącz, 

dnia  30  kwietnia  1921  r.  f) 

L.  cz.  Firm.  366/21. 

JVa  spółdz.  4. 

ZAPROTOKOŁOWANIE  FIRMY. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano: 
1.  JSfs  spółdzielni:  4. 
2.  Brzmienie  firmy:  Związek  handlowy  „Postęp"  w  Li- 

manowej, Spółdzielnia  zarejestrowana  z  ograniczoną  jedno- 
krotną poręką. 

3.  Przedmiot  przedsiębiorstwa:  * 
1.  Podniesienie  dobrobytu  i  popieranie  zarobkowych 

interesów  swych  członków  przez  wspólne  zakupno  i  sprze- 
daż towarów,  prowadzenie  handlu  tymi  towarami,  obejmo- 

wanie do  rozdziału  i  sprzedaży  towarów  gospodarczych 
przez  czynniki  publiczne  i  wspólne  nabywanie  artykułów 
pomocniczych  do  sprzedaży  towaru. 

2.  Tworzenie,  zakupywanie  ich  dzierżawienie  i  prowa- 
dzenie wspólnych  przedsiębiorstw  produkcyjnych  dla  wy- 

twarzania i  przeróbki  towarów. 
3.  Układanie  i  przestrzeganie  jednolitych  norm  przy 

zakupnie,  sprzedaży,  kredytowaniu  oraz  obliczaniu  zysków 
przez  członków  Związku. 

4.  Obtona  interesów  zawodowych  członków  przed  wła- 
dzami publicznymi  oraz  wobec  przymusowych  organizacji 

obrotu  towarami. 
4.  Udziały;  po  10.000  mk.  pol.  wpłacalne  w  gotówce 

przy  wstąpieniu  członka.  Członek  nijOże  posiadać  najwyżej 
100  udziałów.  * 

5.  Zarząd  •■    Abraham  Binder,  Izrael  Kupferberg  i  Zal- lel  Stern. 

6.  a)  czas  trwania:   nieograniczony.  * 
b)  ogłoszenia  pisemnymi  okólnikami  w/ględnie 

w  Wiadomościach  gospodarczych  Izby  handlowej* 
w  Krakowie  lub  w  innym  dzienniku. 

c)  rok  obrachunkowy:  rok  kalendarzowy. 
d)  liczba  członków  zarządu  i  sposób  podpisywania 

frmy:  Zarząd  składa  się  z  trzech  członków  wy- 
bieralnych na  trzy  lata.  Pod  brzmieniem  firmy 

.'umieszczają  podpisy  swe  dwaj  członkowie  za- 

rządu. e)  ograniczrenie  uprawnień  zarządu:  w  ważnych 
sprawach  mają  uchwały  być  powzięte  łącznie 
z  Radą  nadzorczą.  * 

f)  postanowienie  o  zastępcach:    --- 
g)  przepisy  o  likwidacji;  objęte  §  32  statutu. 

7.  Data  wpisu:  30  kwietnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  jako  handlowy  Oddział  IV.  Nowy  Sącz, 

dnia  30  kwietnia  1921  r. 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 
(TYMCZASOWY) 

9  kwietnia  1921  r. 

STAN  CZyNNY. 

Zapas  Kruszcu 

Monety  zJołe  po  kursie    paryt.  (według 
i   Złoto   w    sztabach   i   szf.  a  Mk. 
złota         .  .  .     •  . 

Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie 
Bilon  własny  .... 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym' . 
Weksle  Zdyskontowane 
Banki  „Nosfro*       .  .  . Banki  Niemieckie  ...... 

Pocztowa  Kasa  Oszczędności       .  .  .       *  . 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻYCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Dług  Skarbu  Państwa        .          .  .  . 

Papiery  własne        .  ,'  . MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 
Różnicę  kursową  kruszcu 

Inne  Aktywa  ...... 

marki  niemieckiej) 
2790  za  Kg.  czystego 

par. 

Mk.  13.264.833,70 

39.130.867,99 

,     ■      886.950,03  Mk. 

1078.623.166.13 
373.122.531,56 

53.282.651,72 
71.686.397,48 

775.788.104,68 

1.451.745.697,69 
937.796.992,51 •  25.232.271,71 

4.760.042.737,75 

99.625.000,000,— 231.202.842,03 

Mk. 
15.861.273,89 

322.797.428,48 

  338.658.702,37 
8.463.802.918,08 

Razem  Mk.  116.734.239.316,02 

STAN  BIERNY. 

Mk. 
16.383.642,70 

,  77.944.872.658,50 

Mk. 1.650.080.026,85 
2  936.759.246,84 
9.152.841.780,79 

14.193.674.038,81 

■undusz  Re^rwowy 
Obieg  Banknotów 

RACHUNKI  ŻyROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa  .... 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn.  .... 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk.  . 
d)  Inhe         .       .  .   

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryf. 

Skarb  Narodowy  ..... 
Inne  Pasywa  .  .  '  . 

Razem  Mk.  116.734.239.316,02 

Ilość  ia<:hujjków  żyrowych  4861. 

Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  1/1  do  d.  9/lV  1921  r.  włącznie  MK.  10.510  140.916,19. 
„  w  Poznaniu     „    ,      »        ,         »  .  3.991.396.104,60. 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  9  kwietnia  1921  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212,41. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

27.933.355.093,29 

15.860.173,16 
5.701.851,31 

10.818.065.897,06 

BILANS 

Banku  Narodowego  dla  Rozwoju  Polskiego  Przemysłu*  Rzemiosł  i  Handlu 

na  1  kwietnia  1921  r. 

STAN  CZYNNY. 

1.  Kasa  
2.  R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Ka- 

sie Pożyczkowej  .... 
3.  J^'k    bieżący    w    Pocztowej  Kasie 

Oszczędności  ..... 
4.  Papiery  publiczne  własne  . 
5.  Pieniądze  zagraniczne  _  . 
6.  Skup  weksli  
7.  Otwarte  kredyty  (on  cali)  zabezpie- 

czone papier,  publiczn.  . 
8.  Pożyczki   terminowe  zabezpieczone 

papier,  publicznemi 
9.  Korespondenci:  pozostałości  na  ich 

rach.  (Loro)   
Korespondenci:  pozostałości  na  ich 
pach.  Banku  (nostro) 

10.  Nieruchomości  
11.  Koszty  handlowe       .       .       .  . 
12.  Różne  aktywa  

Mk.  6511948.56 

10150250.30 

176733.53 
11409871.45 

67114.50 

35390000.— 

6676073.  - 

35000.— 23357348.85 

42421487.05 
6837335.14 
2462714.95 

,  36916377.98 
Mk.  182412255137 

^  STAN  BIERNY. 

Kapitał  Zakładowy  
Kapitały  n/lokacji  i  rachunki  czekowe 
Weksle  Redyskontowane  
Korespondenci:  pozostałości  na  ich  rach. 
(loro)   . 

Korespondenci:  pozostałości  rach.  Banku 
(nostro)  

Procenty  i  prowizje  r.  b.  .       .    '  . Rożne  pasywa  

Mk. 

50000000.— 
63244813.95 

8000000.— 12760533.50 

1203.— 

3465544.86 
44940160.00 

Mk.  182412255.31 
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BiianS  Towarzystwa  Akcyjnego  „URANIA' na  dzień  1  Kwietnia  1920  r. 

STAN  CZyNNY.  STAN  BIERNY. 

1.  Kasa  
2.  Bank  Związku  Spótek  Zarobko 
3.  Towary  na  składzie  w  Centrali 
4.  Dłużnicy 

a)  odbiorcy  .       .  Mk. 
b)  zaliczki 'na  wydaw- 

nictwa własne   .       .  „ 
c)  pracownicy  za  depu- 

taty    .       .       .       .  „ 

5.  Sklep 
a)  gotówka  w  kasie  .  „ 
b)  towary  na  składzie  .  „ 
c)  ruchomości  .  „ 

6.  Warsztaty 
a)  wyroby  gotowe  .       .  „ 
b)  ,    1/2     „     .       .  „ 
c)  drzewo  surowe        .  , 
d)  dodatki      .       .       .  „ 
e)  ruchomości       .       .  , 

7.  Przezroczarnia  .       .       .  , 
8.  Udziały 

w  Polskiej  składnicy  w 
Wilnie  .       .       .      ̂   , 

w  Kasie  Poż.  Przem. 
Warszawa  .       .  , 

w  T.  Spółdz.  „Nasz  sklep"  „ 
9.  Ruchomości  w  Centrali . 

10.  Nieruchomości 

wych 

696312.74 

12555.— 
11526.52 

Mk. 

782.80 
533087.72 

8190.35 

247367.25 
142921.60 

121664.— 47211.64 
47566.35 

20000. 

108. 
30. 

507.11 

77175.— 
522484.25 

720394.26 

542060.87 

606730.84 

106197.27 

20138.— 16010.65 

200000.— 

1.  Kapitał  zakładowy  ..... 
2.  ,  Kapitał  zapasowy     .    ,  . 
3.  Akcepty  własne  ..... 
4.  Banki 

a)  Bank  Tow.  Spółdziel- 
czych .       .       .       .    „         5465. — 

b)  Bank  Zachodni.  .  , „  173982.— 
b)  Kasa     Poż.  Przem. 

Warsz.        .  .    „  3300.65 

5.  Wierzyciele 
a)  Wanda  Herse  . 
b)  dostawcy  . 
c)  rachunki  komisowe  . 
d)  należność  skarbowa  . 
e)  akcjonarjusze  za  wpła- 

ty na  akcje  Nr.  501 -2500 oraz   narosłe  odsetki_  

6.  Niepodniesiona  dywi- 
denda   za    r.  1918/19 

7.  Fundusz  amortyzacyjny 
8.  Rezerwa  podatkowa 
9.  Rezerwa  na  prze|j||dzia- 

ną  14-tą  pensję 
lO.    Czysty  zysk 

a)  przeniesienie    z  lat 
ubiegłych     .       .       .    ,  15311.66 b)  w  roku  operacyjnym 
zysk  Centrli  8806.15 

„    Sklepu  28746.02 
tatów  100839.75    „  138391.92 

133119.35 
639661.70 

615.75 
21884.82 

880000. 

216000. 

9130. 
156000. 

182747.65 

1675281.62 

13696. 

57539.40 

130000.— 

217600.— 

153703.58 
Mk.  2811698.25 

Mk. 
2811698.25 

STRATY. 

1.    Koszta  handlowe 

Rachunek  strat  i  zysków  Towarzystwa  Akcyjnego  „URANIA" 
za  rok  operacyjny  od  1/IV  1919  do  I/iV  1920  r. 

ZYSKI. 

1.  Produkcyjny  zysk  warsztatów 
2.  Zysk    brutto    przy    sprzedaży  towarów 

a)  w  centrali         .       .  Mk.  1019578.91 
b)  w  sklepie  ,       .    „  205474.86 

3.  Przeniesienie  zysku  z  lat 

ubiegłych        .  'fi 

w  centrali Mk, 671169.89 
w  warsztatach 105672.05 
w  sklepie 0 114309.84  Mk. 891151.78 

2.    Wypłacone  procenty 142001.87 
3.    Amortyzacja  ruchomości 

w  centrali       .       .  . Mk. 

1601.— w  warsztatach  . n 4756.56 
w  sklepie    .       .       .  . » 819.—  „ 7176.65 

Mk.  337268.45 

1225053.77 

15311.66 

Amortyzacja  nieruchomości 
Przydział  do  rezerwy  podatków 
Uzupełnienie   kapitału  zakładowego 
pierwotnej  wysokości 
Przewidziana  14-ta  pensja 
Czysty  zysk   

do 20000.— 
130000,— 

16000.— 
217600.— 153703.58 

Mk.  1577633.88 Mk.  1577633.88 

Stan  Rachunków  Tow.  Akc.  „Warszawski  Lombard  Prywatny^' 
STAN  CZYNNY'  d.  31  marca  1921  roku.  .    STAN  BIERNY 

Kasa  i  instytucje  kredytowe 
Zaliczenia  .... 
Papiery  publiczne 
Długoterminowa  5%  poż.  państwowa 
Różni  dłużnicy 
Ruchomości  . 
Wydatki  bieżące 

Marki f. 

400067 59 
4432133 86 

72637 
41 200000 

987 30 
42067 

98 

299405 
78 

5447299 

92 

Kapitał  zakładowy 

„       zapasowy  .... Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa 
Ziemski  Bank  Kredytowy 
Dywidenda  niepodniesiona  . 
Kasa  Przezorności  pracowników 
Różni  wierzyciele  ... 
Dochód  .       .  . 

Marki f. 

1080000 
95000 

160000 
3421595 23 

103890 

60 

29408 

35 

290752 26 
266653 

48 5447299 

92 
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STAN  CZYNNy 

BILAiMS  BANKU  WSCHODNIEGO  W  WARSZAWIE 

na  d.  31  grudnia  1920  r. STAN  BIERNY 

Gotowizna  w  kasie 
Bieżący  w  Bankach 
Pieniądze  zagraniczne  . 
Przekazy  zagraniczne  .  • 
Papiery  procentowe  własne 
Papiery  procentowe  Kapitału  zs. 
Weksle  zdyskontowane 
Otwarty  kredyt 
Pożyczki  terminowe  (Zastawy) 
Pożyczki  bezterminowe  (On  cali) 
Korespond.  Loro-Krajowi 
,  .  Zagraniczni 

Korespond.  Nostro-Krajowi 
g  ,  Zagraniczni 

Nieruchomości  w  Ciechocinku 
UdziaJy  w  Przedsiębiorstwach 
Sumy  Przechodnie 
Inkaso  weksli 
Różni  za  nasze  inkaso 
Rachunki  z  Oddziałami 

Buchalter:  I.  Haraźna. 

asowego 

Mrirki 

f. J  1       1  \j\j\J 1  1 
OOVOO\J i  o 
^£iOO  1  Ir 

sn 

uu 

C\'\ 

6567466 
64106 

ZO  J  ̂  J  u^r 
f^^ Qo 

2528841 35 
1619300 
3201560 
5650123 59 
2515377 310387 90 
3091790 

61 16412S736 05 

Kapitał  zakładowy 
„      zapasowy  ustawowy 
„  rezerwowy 

Wkłady»  terminowe 
„      bezterminowe  . 

Redyskonto  weksli 
Korespond.  Loro-Krajowi 

«  „  Zagraniczni 
,  Nostro-Krajowi 
„  ,  Zagraniczni Obciążenia  hypotecz.  nieruchomości 

Przekazy  do  opłacenia 
Należności  skarbowe  . 

Sumy  przechodnie 
Różni  za  swoje  inkaso 
Dywidenda  z  1919  r. 
R-ki  w  Instytut.  Prywat,  zabezp.  pap 
Rezerwa  procent,  n/1921  r. 
Rachunki  z  Centralą 
Zysk  .... procent 

Marki f. 

Z4UUUUUU 
'Kno(\(\(\(\ 

0  i ̂ uuuu 

ozyuuuu 
oc 

ooyouuu yo/ouj T  JUD 

ino'Xfł9i  '\ 

ou 

j  /  oyu 
102600 

1323055 

36 

t  'tAffyi 
1 14  l 05 

6606316 

74 

2561264 90 
36250 

11005720 
147128 

70 
441290 61 

6533439 54 
164128736 05 

Prezes  Zarządu:  Józef  hr.  Tyszkiewicz.  Członek  Zarządu:  Antoni  Wysocki. 
Dyrektor  Zarządzający  i  Członek  Zarządu:  Apolinary  Thieme. 

WINIEN Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1920  r. 

MA 

Marki   I  f.'    Marki     f . ! 

Koszty  handlowe: 
Pensje  i  wynagrodzenia 
Lokale,  opał  i  światło 
Patenty,  podatki  skarbowe 
Książki,  druki  i  materj.  piśm. 
Porto,  telefony  i  asekuracja  . 
Prenumerata  pism  i  ogłoszenia 
Koszty  rejentalne  i  sądowe  . 
Ofiary  na  cele  społeczne 
Przejazdy  i  różne  wydatki 
Procenty  i  Prowizje  zaplecone 
Amortyzacje: 
Ruchomości  .... 
Koszty  organizacji  . 
Urządzenia  skarbca  i  biura   .  Ą 
Odpisa:  o  na  sircty  z  Oddz.  Wileń 
Czysty  zysk  w  1920  r.    .  . 
Pozostałość  z  zysku  1919  r.  . 

6064678  30 
33  ; 004  84 
113077:82 
35270370 
1454.53  45 
120185  90 

2541  34 
772341  80 
53768282 

I  62762086 85406?!  13 

I  495585'5S 
I 

j    6522960  95 1047859 

84456*9 
1755352 

1975073 
8000000 

_6533439 
26709535 

Pozostałość  z  zysku  1919  r.  . 
Procenty  i  Prowizje  pobrane: 
Zysk  na  walutach  zagranicznych 

„     „  papierach  procentów. 
„      ,   różnicy  kursu  . ,     z  nieruchomości  w  Ciechoc 

Marki 

8932283 
2789138 
4477705 

53737 

Marki    |  f, 

10478  59 

10446191 '85 
1625286514 

26709535  58 

BILANS  BANKU  P  RZEMySŁO  WCO  W  POLSKICH 

w  dniu  30  kwietnia  1921  r. 

STAN  BIERNY. 
Kapitał  Akcyjny  Mk.  30000000.— 
Wkłady  terminowe   ,  101132955.b2 
Fundusz  likwidacyjny  K.  P.  P.  W.   .       .  „  9112233.21 
Redyskonto  weksli  i  zasta>vy    .       .       .  ,  20019955.39 
Korespondenci  ,Loro"   »  7624266.4§ 
Korespondenci  „Nostro"    .             .       .  3018492.40 
Procenty  i  prowizje-   ,  7661381.21 
Różni  za  inkaso   „  96909.55 
Zyski  i  Straty   ,  132679.05 
Różne  rachunki   „  2911642.31 

STAN  CZYNNY. 
Kasa  i  banki 
Monety  zagraniczne  . 
Papiery  procentowe  własne 
Weksle  zdyskontowane 
Otwarte  Kredyty 
Pożyczki 
Weksle  protestowane 
Inkaso 

Korespondenci  „Loro* 
Korespondenci  „Nostro" Nieruchomości  własne 
Ruchomości 
R-ki  Przechodnie 
Koszty  handlowe 
Różne  rachunki  . 

.  Mk. 8651136.89 
n 800969.60 

*  n 

21681054.35 
n 30631728.06 

68777950.95 
n 3894118.91 
n 19093.11 
n 92408.30 
m 3940973.91 
• 1928995.29 

•  n 

6570G00.— n 
1501175.— n 24696990.60 

n 6271865.25 
2252054.98 

Mk. 181710515.20 Mk.  181710515.20 
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Bilans  za  1919  r.  Tow.  AKc.  PrzecHownnif! !  TransDortoy/ania      i  Towarów  z  Udzleleiem  Psżyczek 

A.  WRÓBLEWSKI  i  S-ka  w  Warszawie. 

Stan  Czynny. 

Rachunek  Kasy  .... 
Banku  Tow.  Sp.  i  Kas  Przem. 

Rachunek  nieruch.  Nr.  1066  Praga 
„  Nr.  143a  „  . 

Rachunek  ruchomości  tabor,  meble 
Rachunek  papier,  wartościowych  . 
Rachunek  dłużników 
Pożyczki   
Depozyt  Zarządu  w  Banku  Handlowym 

KO. 
621.77 

213570.28 
96699.86 

ti 

46421.09 
97249.72 

» 34444.39 
7620.37 

27500.00 

Rb. 541153.28 

Stan  Bierny. 

Rachunek  kapitału  zakład.  800  acji  po  250  rb.  Rb.  200000.— 
Kaucja  Zarządu  ,  27500. — 
Rachunek  wierzycieli  i  pozostałość      .       .    „  134923.20 
Rachunek  dług.  hypot.  Nr.  1066  i  143a        ;    „  86000.— 
Kapitał  zapasowy  pozostałość        .       .       .    „  6895.20 

„          amortyzacyjny         .       .       .       .    „  43463.49 
Rachunek  Przechodni     .       .       .       .       .    „  11891.74 
Rachunek  Żysków  i  Strat      .       .       .       .    „  30479.65 

Rb.  541153.28 

DEBET. 
Koszty  Handlowe 

Płace  zarządu  i  Person,  biurowego 
Robocizna  . 
Pomoc  lekarska 
Komorne  . 
Podatki  państ.  i  miejslye 
Ogłoszenia  i  reklamy 
Utrzymanie  Filji 
Żywność  koni  . 
Remont  koni 
Leczenie  koni  . 
Repe'iacja  wozów 
Koszty  komis,  sprzed,  mebli 

«     przeprowadzek  (najem  koni  naj.) 
,  '  opakowań 
,     składowego  . 

Odszkodowania 
Porada  prawna 
Procenty  . 
Remont  składów 
,  biura 

Strata  na  różnicy  kursu 
Ubezpitbzenie  szyb  i  kas 
Różne  wydatki 

Na  amortyz.  mebli  i  utensylji 
,        ,  kosztów  organ.  Tow.  Akc. 
„        „  taboru  i  nieruchomości 

Czysty  zysk  po  potrąceniu  amortyzacji 

Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1919  r. 
KREDYT. 

Rb. 
24764.0, 

22619.1  . 

141.1 ' 2899.3' 

8271.5''
 

535.6 ' 

1504.7 

44709.8^ 

4398.5 

148.4- 
13905.9- 21353.0' 32486.6v 
5188.0 

29672.86 
3506.40 

,  488.46 2555.85 
5628.99 
266.22 

5450.86 
165.97 

5137.27 

Dochód  brutto  ze  wszys<'-.ich  oparacji  za rok  1919 Rb. 

Rb. 235798.06 
O 

250.— 

•  n 

608.28 
n 

7000.= n 30038.31 
Rb. 273694.65 Rb.  273694.65 

Bilans  Banku  Handlowego  w  Warszawie  dnia  31  grudnia  1920  r. 

STAN  CZyNNY. 

Gotowizna  kasie  
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczk.  i  Poczt. 

Kasa  Oszczędn  
Waluty  i  dewizy  obce  
Skup  weksli  
Papiery  procent,  własne;  państw,  polskie 

pozostałe  papiery 
Papiery  procent,  funduszu  rezerwowego 
Wylos.  papiery  procent,  i  kupony  .  . 
Pożyczki  na  zastaw  papierów  publiczn. 
Korospondenci  —  dłużnicy  .... 
Pozatem  poręczenia  Mk.  39356959.49 

'Rachunek  z  Oddziałami  Banku  .    .  . Weksle  do  inkasa   . 
Inkaso  u  Korespondentów  
Nieruchomości  
Wydatki  bieżące  .    .    .  /  
Rachunki  przechodnie.   

Narki fen. 

252467119 29 

145964474 
85 

151257491 
42 511013423 43 

109130181 

51 17222010 82 
51713224 

59 6940870 
35 

148241259 03 
2299795567 34 

717054938 

27 

319313735 

88 

87259560 

54 

11531029 
15 

76152623 

78 

31809429 

22_ 

4936862939 
47 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładoycy  .  
Fundusz  rezerwowy  
Rezerwa  specjalna  
Wkłady:  a)  rachunlti  czekowe  .    .    .  . 

b)  lokacje  
Korespondenci  —  wierzyciele  .  .  . 
Pozatem  poręczenia     Mk.  39356959.49 
Weksle  redyskontowane  
Rachunek  z  oddziałaAii  Banku    .    .  . 
Różni  za  inkaso   

Dywidendy    niepodniesione    .    .    .  . Procenty  i  prowizji;  
Rachunki  przechodnie 

Marki 

108000000 
54000000 
36703831 

623969019 
145906451 

2719747619 

163720492 
471402781 
428443553 

1710421 
147983552 

35275216 

4936862939 

UWAGA:    Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotrogrodzie  z  d.  31  grudnia  1916  r.  oraz  z  bila! 
Oddziału  w  Kijowie  %  d.  31  października  1919  r. 
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Bilans  Tow.  Akc.  „Bławat"  w  Warszawie  w  dniu  31  grudnia  1919  roku. 

STAN  CZYNNy 

Gotowizna  w  kasie  .... 
Banki  
Weksle  
Papiery  procent,  własne  w  depozycie 
Dłużnicy   
Towary  ....... 
Ruchomości  
Depozyty  w  akcjach  Towarzystwa 

N/f      1  • 
I. 92086 

33 884377 45 
6 48 

77000 1845800 63 
6321730 05 

12210 82 
89856 

9323067 76 

STAN  BIERNY 
Kapitał  akcyjny 

„      zapasowy  . Dostawcy  i  różni  wierzyciel,e 
Niepodniesiona  dywidenda: z  r.  1914  . 

,  .  1915  . 
,  ,  1916  . 
„  „  1917  . 
,  „  1918  . Podatki  do  zapłacenia 

Depozyty  władz  T-wa Zysk  czysty  . 
Akcjona 

.  Mk. 466.63 

•  w 

2816.64 
3315.56 

•  Ił 

5158.20 

15760.— 
r.      .       .  . 

Rachunek  Zysków  i  Strat  w  dniu  31  grudnia  1919  r. 

Marki 

864000 
100000 

7579278 

27517 
27543 
89856 

634872 

9323067 

41 

Koszty  handlowe  .... 
Procenty  ..... 
Odpisano  z  ruchomości  10!^ 
Dopłata  do  podatków  za  rok  1918 
Fałszywe  banknoty 
Umorzone  długi  .... 
Zysk  czysty  ..... 

Marki 

.f. 

437172 14 
42477 

58 3427 72 
47809 

78 

962 
80 

555 45 

634872 

38 

1167277 85 

Przelano  z  zysków  r.  1918  . 
Zysk  na  towarach 
Przeniesione  saldo  wierzycieli  . 
Zysk  na  kursie  monet  zagrań.  . 
Zysk  na  papierach  procentowych 

Marki f. 

5783  77 
1145000  06 

241  84 
9460  77 
6791  41 

1167277  85 

Bilans  Tow.  Akc.  „Bławat"  w  Warszawie  w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

STAN  CZYNNY 
Gotowizna  w  kasie 
Weksle  
Papiery  procentowe  własne 
Dłużnicy  ..... 
Towary  ...... 
Ruchomości   .       .       .  . 
Depozyty  w  akcjach  Towarzystwa 

Marki 

f. 

268689  06 
961006  48 

1068074  37 
6371064  03 
13787265 

8783 
120312 

22585193  94 

STAN  BIERNY 
Kapitał  akcyjny 

„      zapósowy  . Banki  .... 
Dostawcy  \i  różni  wierzycie 
Niepodniesiona  dywidenda 

z  r.  1914  . 

„      1915  . 

n  „  1916  . 
n    «   1917  . 
.  „  1918  . 
„  „  1919  . Podatki  do  zapłacenia 

Depozyty  władz  T-wa  i  Akcjonarjuszy 
Zysk  czysty  . 

Mk. 373.32 

2436.48 « 2732.36 
m 3853.20 
0 

10980.— 

n 32529.80 

Rachunek  Zysków  i  Strat  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Marki  f. 
5184000 906000 
1495899 

12940919 

I 

52905^ 

6780, 
120312! 

1878377 

80 
22585193  94i 

Koszty  handlowe  .       .       .       .      '.  '  . 
Procenty  ........ 
Odpisano  z  ruchomości  10%       .       .       .  , 
Strata    na    towarze    zarekwirowanym  przez 

Intendenturę  ....... 
Fałszywe  banknoty  ...... 
Zysk  czysty  ........ 

Marki 
f. 

2142097 

71 

712030 

95 

3427 82 

22665 20 
6000 

1878377 80 

4764599 4Ł 

Przeniesiono  z  zysków  r.  1919  . 
Zysk  na  towarach        .       .  . 
Zysk  na  sprzedanych  papier,  procent. 
Zysk  na  kur.sie  monet  zagrań.  . 

Marki  f 

13755  031 
4704059  53 

46241 
543 

4764599 

45- 

47! 

48i 

B!LANS  Stow.  Spoż. 

STAN  CZYNNY 
Kasa 
Ruchomóści 
Nieruchomości 
Towary 
Różni 

„SPÓŁKA"  w  Skrwilnie  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  BIERNY- 
Udziały 

Mk.  26198.95 

„    _  706.50 

8'356.60 

„  55750.— 
3730.54 

Mk.  94742.59 

Fundusz  społeczny 

„  specjalny Różni 
Przechodni  , 

Czysta  nadwyżka 

Mk.  27858.55! 

,  20000.9-^ 1562.20 

„  12728.95 1863.70 
30728.25 
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Przychód 
Rozchód 

Sprawozdanie  Tow.  Akc.  Fabryki  PORTLAND-CEMENTU,  „ŁAZY"  za  1919  rok. Zarząd  w  Warszawie,  Fabryka  we  wsi  Łazy,  ziemi  Piotrl<owsl<iej,  pow.  Będzińskiego. 
.  Mk.  1798619.02 
.     ,  1424479.79 

Zysk  brutto 
Podział  zysków. 

Zysk  brutto  w  1919  roku 
Na  kapitał  zapasowy 
Na  amoriyzację  ruchomości  i  .-lieruchomości 
Na  podatek  rządowy 
8%  Dywidendy  .... 
Na  tantjemy  dla  Zarządu  i  Dyiekt. 
Na  fundusz  rezerwowy  do  dyspozycji  akcjonarjuszów 

Mk.  374139.23 

WINIEN. 
Mk. 

„  10080.— „  173809.87 
„  24039.52 

„  138240.— 
19120.70 
8849.14 

MA. 
Mk.  374139.23 

Mk.  374139.23    Mk.  374139.23 

STAN  czyNNy 
Kasa  
Majątek  ruchomy  i  nieruchomy 
MaferjaJy  i  zapasy 
Papiery  procentowe 
Papiery  dywidendowe  . 
Dłużnicy.  .... 
Wydatki  na  nowe  urządzenia 
tWydatki  na  1920  rok  . 

BILANS  w  dniu  1 
Mk.  i  fen. 
17917.49 

2205901.44 
1042590.88 

9130.— 531360.— 851380.65 
454178.86 

691.30 

stycznia  1920  r.  ^ 
STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy 

,      zapasowy  . „  amortyzacyjny 
,  dywidendowy Fundusz  rezerwowany 

Fundusz  z  kar 

Sumy  przechodnie Wierzyciele  . Dapozyty 

Akcepty  . 

Zysk  brutto  w  1919  roku 

do  dyspozycji  akc onar 

5113150.62 

Mk.  i  fen. 

172S000.— 
121035.60 

1057693.30 

59.40 
129335.40 186.37 
25719.85 

1082621.47 

531360.— 

63000.— 

•  374139.23 

5113150.62 

;  Sprawozdanie  i  bilans  za  1919  rok  operacyjny,  zostały 
127  maja  1920  roku.   Postanowiono  wypłacić  8%  dywidendy,  t.  j. 
stein.    Członkowie  Zarządu:  Adam  Piędzicki,  Marjan  Sokołowsl< 
-rektor  Zarządzający:  Konstantyn  Tymieniecki.    Buchalter:  Adolf 

zatwierdzone  przez  Ogólne  Zebranie  akcjonarjuszóv^^  w  dniu 
po  Mk.  43.20  na  każdą  akcję.  Prezes  Zarządu:  Albert  Rein- 
i,  Leonard  Tallen- Wilczewski,  Konstantyn  Tymieniecki.  Dy- Nast. 

Stan  rachunków  3anku  dia  Handlu  Zagranicznego  w  Warszawie. 
1  lufego       1  marca      1  kwietnia   1921  r. 1  lutego       1  marca      1  kwietnia 

Gotowizna  w  karie  . 
Pozostałości  w  Polsk. 

Kraj.  Kasie  Pożyczk. 
Pozostałości  w  Poczt. 

Kasie  Oszczędności 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i  weKsle  zagr. 
Papiery  proc.  własne- 
Weksle  zdyskontow.  . 
Rachunki  ofwart.  kre- 

dytu (on  cal!)     .  . 
Korespondenci  .Loro  . 

„  Nostro 
Koszty  handlowe  .  . 

'  Inkaso  weksli     .    .  . Różne  rachunki ,    .  . 

_Mk.  Ij. 
6271319157 

129914'95 

15190938150 

94547531— 
36843015 
1254878  85 
3964362  90 
411462  95 
203575 

12553115 

85277.336  08 

Mk. 

if. 
357273447 

4505981 

99 

6200i— 9417932:60 

16390968  — 
3182850541 
1746Ó023  85 
25823599  90 

Ó82523  65 

288980  — 13303307:85 

123286856188 

Mk. 
7780660 

186343 

95 
40215141 

6200 
10019948 
13368394 

36612815 
362021 

6593358 
1167319 
265190 

_42716927 159294417  02 
90 

Kapitał  zakładowy  .  . 
Rachunki  bieżące  bez- 

terminowe .... 
Redyskonto  weksli.  . 
Korespondenci  Loro  . 

,  Nostro Procenty  i  prowizje  . 
Różne  rachunki .    .  . 

Mk. 

!f. 

20000000|- I 

13069108- 3805000;- 

7990180  — 14451670  25 
886703  58 

26074674  25 

I- 

Mk. 
f.      Mk.  f. 

20000000  —!  20000000  — 
12021010  40 
10115968 

10083685  — 41992610  66 
1624397  69 

2744918513 
I 

86277336  08  123286856  88  159294417102 

11029654,91 

37833941— 

20032004  — 
75783400  36 
4207088  97 

24458874  78 

BILANS  Towarzystwa  Akcyjnego  „LEOPOLD  LANDAU"  w  Łodzi  za  rok  1919. 

Gotowizna  w  kasie 
ji  Weksle 
I  Papiery  wartościowe 
|!  Marki  . 
J  Dłużnicy 
IR-k  Strat  1914—1916 
Inwentarz 
Sumy  przechodnie 

WINIEN. 

Straty  na  procentach 
j  Koszty  handlowe  i  pensje 

AKiyWA. 
Rb. 

'  Podati<i 
Zysk  w  roku  1919 

107514.59 
32404.20 

1863003.31 
4099.34 

1230729.70 
214569.02 

6457.50 
23738.61 3482516.27 

3482516.27 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy 
Weksle  niemieckie 
R-k  Komor  Celnych 
Wierzyciele  . 
Sumy  przechodnie 
Rachunek  zysków  za  1919  r. 

PASyWA. 

Rb.  1000000,— 9050.64 
11796.90 

„  1741659.56 
„  708966.37 

9670.— 

1372.80  3482516.27 

RACHUNEK  ZYSKÓW  i  STRAT. 

Rb. 
24428.53 
14142.77 
2906.38 
1372.80 42850.48 

42850^8 

Zysk  z  ekspedycji 
„    ze  skład,  i  asek. 
„    z  dywid.  akcji  bank. 

Rb. MA. 
20074.71 
2205.77 

20570.— 

3482516.27 

428.0.48 

42850.48 
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21. 
Bilans  Polsko-Baltyckiego  Towarzystwa  Handlowego  i  Transportowego 

na  dzień  1  stycznia  1921  r. 

Stćsn  Czynny. 
Kasa 
Papie. y  wartościowo 
Nienfchomości 
Tabor  rzeczny 
Ruchomości 
Inwentarz  żywy 
Towary 
Depozyty  . 

k.-:le  depozytowe  . 
Dłużnicy  . 
Sumy  Przechodnie  . 

Mk,  8325619.67 
„  ̂ ;:7902562.29 
„  32543630.39 

,  9256500.— ,.  8100938.87 

„  1021630.- „  1952285.55 

595256.- 
„  16500000.- „  9184^406.76 
„   16897765  85 

II 

Stan  Bierny 

Kapitał  Z.akładowy 
Całkowicie  opłacone 

emisje  .... 
''\'płafy  na    al<cje   IM  i.-m;.sji 
Weksle  .... 

Depozyty  .... Wierzycieli 
Sumy  Przechodnie  . 

Zyski  i  Straty. 
Mk.  214945595.38 

Mk.  60000000.— „  21873250.     Mk.  81873250.— 

.    „  20250000.-- 
  450.000.— .  ,  926069S1.62 

.    „  31440?7-94 

.  ,  16621285.82 
Mk.  214945595.38 

raty. 

Koszty  handlowe 
Utrzymanie  nieruchomości 
Procenty   .  . 
Podatki  .... 
Straty  na  dłużnikach 
Zysk 

'Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Mk.  15853359.84 
35589.75 

153231.92 

„  2553110,5^1 

107250.- ,,  1662128»S2 
35323827.58 

Ekspedycja Towary Zyski. Mk.  31296128.30 

„  4027699.28 

Mk.  35323827.581 

Podział  Zysku  za  1920  rok. 
Mk.  16621285.82 Zysk  za  1920  rok. 

Na  amortyzację       ...........  Mk. 
„    kapitał  zapasowy  .... 
„    Na  tantjeme  dla  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej 

„    podatek  przemy.słowy  .  .  ,      *  . „  dywidendę  od  akcji  I  i  II  emisji  po  Mk.  150  od  akcji 

Pozostaje  do  dyspozycji  Zarządu  na  nieprzewidziane  rozchody     ....  Mk.  284017.14 
Walne  zebranie  akcjonarjuszów  6  Maja  b.  r.  zaiwierdziio  powyższy  bilans,  rachunek  zy.sków  i  Strat  oraz  podział 

Zysku.  Wypłata  dywidendy  po  150  mk.  na  kupon  Nr.  1  za  1920  r.  od  akcji  1  i  II  emisji  (Nr.  1—60000)  uskuteczniać  będzie 
',  ocząwszy  od  dn.  1  Czerwca  r.  b.  Kasa  Zarządu  w  Warszawie,  Miodowa  6,  od  godz.  11  do  g.  1  pp. 

1189951.88 
654623.05 

1P63869-— 

5528824.75 

aoooooo.— 

!  6.537268.68 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  „ŻELATYNA"  za  1920  rok. 
Bilans  na  31  Grudnia  1920  r. 

Stan  Bierny. Stin  Czynny. 

Ziemia,  budynki  i  maszyny  . 
Gotowe  towary  i  materjały  . 
Papiery  %%  publiczne 
Kasa  .  , 
Depozyt  Członków  Zarządu 
Dłużnicy  . 
Różne 
Koresnondenci 
Straty  za  1915/19  rok 

Mk. 2301763.70 

1. 

Kapitał  Zakład.  7.400  akcji  po  ."  :!;.  270 
Mk. 

1998000.- 
2721932.91 

1  2. 

Kapitał  Rezerwowy  .... n 

104160.- 

272148.28 

3. 

Kapitał  Amortyzacyjny  .       .       .  . 83705.31 
» 153305.11 

4. 

Kapitał  Kar  64.58 
n 

54000.— 

5. Pożyczka  hipoteczna  .... 

194400.— 

n 182184.86 6. Koresponden  i n 

2000000.— 

n 
126585.— 

7. Członkowie  Zarządu: 
» 

2000000.— 
Ich  akcje  w  depozycie  .  . 0 

54000.— 

L'9.i558.36 
8. 

Polska  Kasa  Krajowa,  R/k  Zablawu 

tf 

187810.— 

9. 

Wierzyciele     .       .       .  . 3344835.41 
10. 

Niepodniesiona  Dywidenda 
5520.96 11. Zysk  za  1920  rok n 133981.96 

Mk. 8106478.22 Mk. 
8106478.22 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
WINIEN. 

Ronanent  ntj  1/1  1920  r  
Wypłata  robotnikonr.  Mk.  2Ó11G2.45 
Pensje  ....  „  353700.— 
Koszty  Handlowe  .  •  .  „  174717.14 
Różne  wydatki      .       .         „  190817.26 
Surowe  i  pomocnicze  materjały 
Wątpliwi  dłużnicy  ..... 
Zysk  za  1920  rok  .... 

Mk. 19639.10 

970426.85 
1594574.30 

3310.70 
133981.96 

Mk.  2721932.91 

Remanent  na  31/XII  1920  roku: 
gotowe  towary,  węgiel,  surowe 
i  pomocnicze  materjały  do  fa- 
brykacji. 

MA. 

Mk.  2721932,91 

Mk.  2721932.91 
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prawozianie  I-go  lirasnoMiego  Towarzystwa  Pożyakowo- 

Oszcz^iiiościowggo  za  'M  i 
STAN  CZYNNy. 

Gotowizna  w  kasie. 

Pozostawało  w  kasie  z  1918  r. 
Vplyneło  w  ciągu  roku  . 
V  tymże  czasie  wypłacono 

Mk. 

Pozostało  w  dniu  31/XII  1919  r.  Mk. 

Procentowe  papiery. 

/ 

6754.56 
62239.4! 

_68492.41l 521.56 

i     Spółdzielczego  . 
roku  sprawozdawczym  doi 
5%  Pożyczkę  Państwową 

Pożyczki. 

'V  dniu  1  stycznia  1915  r.  pozostawało 
V  roku  sprawozdawczym  wypożyczono 
y  tymże  czasie  spłacono 

Sumy  przechodnie. 

'rzostaje    r>a    r/n.   dłużników  nieopłacona 
%  do  31/12  1919  r  

Ruchomości. 

ja  1    stycznia   1919  r.   ruchomości  biura 
wynosiły     .       .       .       .  . 

jV  roku  sprawozdawczym  podniesiono  ich 
1   •  wartości  na       .....  . 

.  Mk. 

1500.— 

■  » 
400.  # 

.  Mk. 

1900.— 
• 

.  Mk. 101446.4? 

21576.- W 31346.80 

Mk. ^91675^^7 
'.  Mk. 

24820.62 

841.90 

_  5!y1.5G 
1433.40 

.  Mk.  120351.25 

Na  31/12  1919  r.  ruchomości  wynoszą  Mk 

Ogółem  Stan  Czynny  . 

STAN  BIERNy. 

V  dniu  1/1  1919  r  wynosiły   ....  Mk.  37286.41 
V  roku  sprawozdawczym  wpłyne  o      •.       .  „  1587.12 
V  tymże  czasie  wypłacono    .       .       .       .  „  5699.6;? 

Pozostaje  na  3!/12  1919  r.  Mk. 33173.93 

FUNDUSZE  REZERWO  >>E. 

Kapitał  Zapasowy. 

Ja  1/1  1915  r.  wyp.o.sił  Mk. 
rV  roki!  sprawozdawczym  odpisano  na  umo- 

rzenie długów  wątpiiwychi       .       .       .  „ 

18882.20 

944.95 

Na  31/XI1  T919  r.  wynosi  Mk.  17e37.25 

Kapitał  amortyzacyjny. 

jla  l/I  1919  r.  wynosił  .Mk 
jV  roku  bjeżącym  przybyło    .       .       .       .  „ 

1821.49 

290.— 
Mk.  1311.49 

Kapitał  budowlany. 

3n  1/1  1919  r.  pozostawało  i   coyostaje  na 

31/\II  191.0  r.    .       .       .  '     .       .       .  Mk. 200. 
Ma  31/Xli  1918  r.  wynoszą    Mk.  19448.74 

Lokaty. 

lV  ̂niu  1/1  1919  r.  pozostawało    .       .~  .  Mk. V  roku  sprawozdawczym  wpłynęło      .  .  „ 
|V  tymże  czasie  wypłacono    .       .       .  .  „ 
1  Pozostaje  na  31/X1I  1919  rTZ  54597.52 

69490.83 

8410.— 
23303.31 

W 

Długi. 

roku  sprawozdawczym  wypożyczono Mk. 2100. 

Sumy  Przechodnie. 
Pozostaje  niepodnicsiona  dywidenda  z  lat 
poprzednich  MU. 

Pozostaje  z  1919  roku  „ 
Rezerwa  na  podatek  przemysłowy  .  „ 
Należne  procenty  od  lokat  ....  Mk. 
1  pozostałości  różne  na  rach.  dłużników  . 

Razem 

.'599.90 

2326.64 425.40 

7370,69 
507.32 

Ogółem  stan  bierny 

Mk.  11030.95 
sn  WQUUEjIil^lSTT'J!CHOtX£J'j!l 
Mk.  120351.14 

Mmi  Slow.  im  MM"  w  Milmm  u  rok  1919. 
Stan  czynny:  .Gotowizna  w  kasie:  6869.87,  Ruchomoś- 
ci: 1043,98,  remanent  towarów:  13178.32,  różni:  udział 

w  Związku:  655. — ,  inne  należności  1350. — ,  R-k  przechodni: 
287.50,  Ogółem:  23384,67. 

Stan  bierny:  Udziały:  12690.—,  Fundusze:  zapasowy 
73. — ,  społeczny:  700—,  należn.  dost.  i  pożyczki:  1700.02, 
czysta  nadwyżka  3221,65,  ogółemv  23384.67. 

Bilans  za  rok  1920. 
Stan  czynny:  Gotowizna  w  kasie  48136.51  ruchomości 

2250.08,  remanent  towarów  28634.78  różni:  udział  w  Związku 
3510.— .inne  1350.,  r-k  przechodni:  1125.—  Ogółem:  85006,37. 
Stan  bierny:  Udziały:  17134. — ,  fundusze:  zapasowy:  895.16, 
społeczny;  5314.78,  należności  dostawcom  i  pożyczki  4217,52,, 
czv5fa  nadwyżka:  57444,91,  ogółem  85006,37. 

ŹyrardowsHle  Towarzystwo  Wzajemnego  Kredytu. 

Bilans  po  1  stycznia  1921  roku. 
STAN  CZYNNY. 

Kasa   .       .       .  Mk.  408516.92 
Papiery  procentowe       .       .       .       .       .    „  361.184. — 
Weksle  dyskontowane  „  1901744.32 
Różne  zaliczenia                                           „  515904.32 
Należn.  zab.  hypot  „  47196.— 
Korespondenci   „  197.08 
Nieruchomości  i  urządzenie  .       .       .       .    „  162.126. — 

STAN  BIERNY. 

Udziały  członków 
„  do  zwrotu  .. 

Fundusz  zapasowy  . 
„  an-.ortyzacyjny 

Wkłady  terminów  e  . 
„       na  rach.  bieżące 

Korespondenci 
Prodenty  na  1921  r. 
Procenty  i  dywidenda  d 
Przekazy  do  wypl. 

Sumy  przejściowe  . 
Zysk  za  1920  r. 

wypł. 

Mk.  3596868.64 

Mk.  139.970.80 
29060.64 

133572.05 

„     .  88892.25 
„  1168775.68 921577.56 62'5678.23 

50500.— 

82.560.15 

120100.- 
9579.78 

16601  50— 
Mk.  3396868.64 

Mk. 

R-k  Zysków  i  Strat  za  192,1  r. 
MA. 

Procenty  za  1920  r. Prowizje    »  „ 

Zysk  na  walucie 
Wpływ  dawnych  strat 

P  ocenty  od  wkładów 
Koszty  Handlowe 

Ofiara  na  „Żołnierza" 
Zysk.  za  1920  r. 

Mk.  230.461.53 

„  107.716.49 72634.25 

■•  _  ''2771.79 
Mk.  423584.06 

WINIEN. 
Mk. 

50807.— 

345175.56 

11000.— 

1660r.50 

Mk. 
423584.06 

t 
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STOWARZySZENlE  SPOŻyWCZiS  „LIPCE"  w  LIPCACH. 
Bilans  na  1  stycznia  1920  r. 

Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie  .... 
Ruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 
Udział  w  związku 
Różni   

Stan  Czynny. 

Gotowizna  w*kasie  . 
Ruchomości 
Remanent  towaru  . 

Różni: 
a)  udzia}  w  Związku 

Mk. 
16105.08 

883.53 
13.277.17 

290  — 

97.50 
Mk.  30653.28 

Udziały 

Kapitał  zapasowy 
„  rezerwowy Fundusz  oświatowy 

Czysty  zysk 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

.  Mk. 82240.03 
1534.98 

39312.71 

13574.58 

Udziały 

Fundusze: 

a)  społeczny 
b)  specjalne  . 

^ysta  nadwyżka Ogółem  Mk.  136662.30 

Stan  Bierny. 

Stan  Bierny. 

Mk. 15345  37 
785.83 

7146.21 

100.- 

7274.87 

Mk.      50653  2S 

Mk.  27765.9-1 
13322.39 

100.- 

95473.97 

Ogółem  Mk.  136662.3( 

BILANS 

Towarzystwa  Akcyjnego  Kaliskiej  Manufaktury  Pluszu  i  Aksamitu  w  Kaliszu. 

w  dniu  31  Grudnia  1920r. 
Aktywa. Pasywa. 

Nieruchomości  . 
Ruchomości 
Towary-materjały 
Kasa 
Papiery  wartościowe 
Dłużnicy  . 
Sumy  przechodnie  . 

.  Mk.  766978.47 
,    „  1358868.23 

„  2542392.76 
„  1409050.01 

100000.— .    „  6131043.05 
■    ,.  4850652.43 
Mk.  17158984.95 

Kapitały: 
Kapitał  akcyjny 

Kapitał  zapasowy  . 
Kapitał  amortyzacyjny 
Wierzyciele 

Sumy  przechodnie R-k  strat  i  zysków 

Mk. 
1944000. 

5162.1i 631923.4: 

7515315.1' 
7038222.;! 24361.3 

Mk.  17158984.9. 

Winien. 

Ogólne  koszta  produkcji  pensje  robocizna 
asekuracja,  podatki  .       .  . 

Spisanife  strat  i  należności  wątpliwych 
Amortyzacja  nieruchomości — ruchomości 
Pozostałość  zysku  z  1913  roku 
Zysk  na  31  Grudnia  1920  wynosi  Mk.  . 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk. 11645384.29 
897311.29 
551974.71 

9493.63 
,    „  14868.17 
Mk.  13119032.09 

Ma. 

Przeniesienie  pozostałości  zysku  z  roku  191 
Dochody  brutto  od  I  1  1914  do  31/12  1920  r 

o  Mk.  9495.Ó 

13109538.4i 

Mk.  13119O32.0 

lm$im  lowariystwa  Mśim  „OH Jfl"  Sp.  M. 
podaję  do  wiadomości  pp.  akcjonarjuszó  v,  że  w  dnil]  Zi 
CZS7WCa  19Z1  r.  o  godzinie  5-ej  po  południu  odbędzie  się 
w  gmachu  Towarzystwa  przy  ul.  Czackiego  Nr.  2  Nad- 

zwyczajne Walne  Zgromadzenie  akcjonarj  uszów  Spółki 
z  następujcym  poi-ządkiem  dziennym: 

1.  zmiany  w  Statucie, 
2.  upoważnienie  Rady  do  kupna  i  sprzedaży  nieru- chomości; 
3.  urochomienie   działu   transportowego    i  związana 

z  tern  wpłata  drugiej  połowy  Kapitału  Zakładowego. 
4.  wybory  do  Rady  Zarządzającej, 
5.  wnioski  pp.  akcjonarjuszów. 

Warszawa,  d.  1  czerwca  1921  r. 

W  dniu  18  CZBr&'Ca  r,  b.  o  godz.  7  i  poł  po  południ 
w  loka  u  Kasy  Sfare  Miasto  3S  odbędzie  iię  ogólne  Zebr; 

nie  Handlowo-Przemysłowego  Tow.  Wz.  Kredytu  celem 
twierdzenia  bilansu  za  lata  1919  i  1920,  posta:iowien 

likwidacji  i  załatwienia  spraw  z  likwidacją  związanycł 

Wrazie  niedojścia  do  skutku  zebranie  w  drugim  prawomo* 

nym  terminie  odbędzie  się  w  tern  samem  miejścu  2  lipc 

r.  b.  o  godz.  7  i  pół  wieczorem. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Ns  20,  Mfe  13953    10-VI  1921. 



Rok  III. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  40  mb,  (z  przesyłką  pocztową  42  mk.).    Prenumerata  kwartalna   250  mk.     Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  100  mk.  Materjał  redakcyjny  oraz  ogioszeniMktóre  na  mocy 

!  przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",>«{ależy  kierować 
do  Redakcji,  Leszno  5.  łel.  red.      512-64,  tel.  admin.<9t&  512-Tl. 

TRESĆ.  Organizacja  WładZ:  Z55.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  utworzenia  w  Sosnowcu  i  Zawierciu 
Urzędów  skarbowych  podatków  i  opłat  skarbowych  i  Kas  skarbowych.  256.  Zarządzenie  Ministra  Skarbu 
w  sprawie  organizacji  Departamentu  Podatków  i  Opłat.  Z57.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie 
rozppczęcia  czynności  Izby  Skarbowej  w  Brześciu. 

Podafhl  bBZpoSredniE:  ZS8.  Ustawa  z  d.  20  maja  1921  r.  o  tymczasowym  poborze  państwowego  podatku  dochodo- 
wego.   ZS9.  Obwieszczenie  w  sprawie  sprostowania  omyłek  druku  w  rozp.  Rady  Ministrów  z  d.  23/111  1921  r. 

Opłaty  SfemplOWB:  Z60.  Ustawa  z  d.  18  maja  1921  r.  o  uwolnieniiT  aktów  pomocy  dla  żołnierzy  wojska  polskiego 
od  opłat  skarbowych.  Z61.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  opłaty  stemplowej  od  pokwitowań 

na  wpłaty  udziałów.  * Podatki  kOnsumcyJnB:  ZSZ.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  30  maja  1921  r.  o  podwyższeniu  i  ujednostajnić 
niu  akcyzy  od  zapałek.  Z63.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  ujedno- 

stajnienia opodatkowania  drożdży  prasowanych  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego. 
Z64.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na 
obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego.  Z65.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie 
zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na  obszarze  byłego  zaboru  austrjackiego. 

Przepisy  o  monopolach  pafiStwawych:  ZG6.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie 
ustalenia  tymczas.  opłat  od  patentów  na  wyrób  trunków,  przetworów  wódczanych  i  spirytusowych  oraz 
drożdży,  tudzież  na  sprzedaż  trunków  na  obszarze  b.  zab.  ros. 

PrzEpisy  CelnB:  Z67.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  17  maja  1921  r.  w  przed- 
miocie podwyższenia  agio_  od  cła  na  towary  o  charakterze  zbytkowym.  Z68.  Okólnik  w  sprawie  przesyłania 

do  P.  K.  K.  P.  monet  i  wyrobów  ze  złota  i  srebra.  Z69.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  rozpoczęcia  się 
kursu  celnego. 

Długi  pańSfCUOWB:  ZTO:  Ustawa  z  d.  10  maja  1921  r.  o  rejestracji  i  stemplowaniu  długu  przedwojennego.  Austrji 

i  Węgier.  ' 
Sprawy  walutowe:  Z71.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  14  marca  1921  r.  wydane  w  porozumie- 

niu z  Ministrem  Skarbu  w  sprawie  podwyższenia  opłat  probierczych.  Z7Z.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  spra- 
wie ujednostajnienia  zbiórki  złoto  i  srebra.    Z7S.  Stan  emisji  biletów  P.  K.  K.  P.  d.  20/V  1921  r. 

Sprawy  spółdzielcze:  Z74.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  przyjęcia  projektu  ustawy  o  łączeniu  się  spółdzielni. 
Z75.  Komunikat  w  sprawie  udzielania  rabatu  za  ogłoszenia  umieszczane  w  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu". 

Przepisy  o  służbie  państwowej:  Z7er  Rozporządzenie  Prezydenta  Ministrów  i  Ministra  Skarbu  z  d.  8/V  1921  r. 
zmieniające  częściowo  rozp.  z  d.  21/X  1920  r.  w  sprawie  przyznania  państw,  funkcjon.  niższym  płac 
zasadniczych  poszczególnych  stopni  płacy. 

OD  ADMINISTRACJI. 

Celem  uniknięcia  przerwy  w  dostar- 

czaniu „Dz.  Urzęd.",  Administracja  przy- 
pomina, iż  czas  odnowić  prenumeratę 

na  kwartał  III  1921  r.,  która  wynosi 

250  mk.  p.  Specjalne  upomnienia  roz- 
syłane nie  będą. 

,   Organizacja  władz. 

255. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  12  maja  1921  r. 

w  przedmiocie  utworzenia   w    Sosnowca  i  Zawierciu 

Urzędów  skarbowych  podatków  i  opląt  skarbowych 
i  kas  skarbowych. 

Na  zasadzie  art.  4  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919 
loku  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skar- 

bowych  (Dz.  Pr.  P.  P.  z  r.  1919  Nr.  65  poz.  391)  za- 
rządza się  co  następuje: 

§  1.  W  powiecie  będzińskim  zamiast  istniejących 
obecnie  dwóch  urzędów  skarbowych  podatków  i  opłat 

skarbowych  i  dwóch  kas  skarbowydi  w  Będzmie  i  Dąb- 
rowie tworzy  się  dwa  urzędy  skarbowe  podatków 

i  opłat  skart>owych  i  dwie  kasy  skarbowe,  w  Sosnowcu 
i  Zawierciu. 

§  2.  Do  oki^gu  urzędu  skarbowego  podatków 
i  opłat  skarbowych  w  Sosnowcu  włącza  się  gminy:  Sos- 

nowiec, Będzin,  Czeladź,  Dąbrowa,  Bobrowniki,  Gro- 
dziec, Łagisza,  Ożarowice,  Wojkowice  -  Kościelne,  Olku- 

sko -  Siewierska,  Niwka,  Zagórze  i  Łosień. 
Do  okręgu  urzędu  skarbowego  podatków  i  opłat 

skartKJwych  w  Zawierciu  włącza  się  gminy:  Zawiercie, 

Choroń,  Koziegłowy,  Koziegłówki,  Mierzęcice,  Mrzy- 
głód,  Pińczyce,  Poręba,  Rudhik  -  Wielki,  Siewierz,  Ro- 

kitno -  Szlacheckie,  Kromołów,  Niegowa,  Włodo\vice 
i  Żarki. 

Okręgi  kas  skarbowych  w  Sosnowcu  i  Zawierciu 
obejmują  oznaczone  wyżej  okręgi  urzędów  skarbowyeii 
podatków  i  opłat  skarliowych. 
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Nd  22-  23- 
§  3.  Przepis  ostatniego  ustępu  §  2  rozporządzenia 

wykonawczego  z  dnia  30  stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz. 
P.  Nr.  15  z  1920  r.  poz.  Śl)  uchyla  się. 

§  4.  Szczegółowe  zarządzenia  w  przedmiocie 

utwci^zenia  względnie  przeniesienia  wymienionych  w  §  1 
niniejszego  roczporządzenia  urzędów  wyda  izba  skarbo- 

wa w  Kiekach. 
§  5.  RozpoTządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Rybarski 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  z  d.  4/VI  r.  1921,  Nr.  45,  poz.  *274). 

256. 

ZARZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  sprawie  organizacji  Departamentu  Podatków 
i  Opiat. 

Na  podstawie  Statutu  ()r<ianizacyjnc!jo  Mini^ 

sterstwa  Skarbu,  zatwierdzonego  przez  Radę  Mini* 

strów  w  dn.  18  marca  1921  c,  (Mon.  Pol.  Nr.  74, 

poz.  115,  z  dn..l/IV  1921  r.),  zarządzam,  co  następuje: 

Zostaje  utworzony  w  Ministerstwie  Skarbu 

Departament  V,  Podatków  i  Opłat, 

w  skład  którego  wchodzić  bcdą  dotychczasowe  wy* 

działy  Sekcji  V:  1.  Podatków  i  danin  majątkowych, 

II.  Podatków  przemysłowo  *  handlowych,  III.  Po* 

datków  od  nieruchomości,  IV.  Podatku  dochodo* 

wego,  oraz  z  dawnego  Departamentu  Administra* 

cyjnego,  agendy  dotyczące  organizacji  władz  I  i  II  in* 

stancji,  oraz  sprawy  egzekucji  i  inspakcji  skarbowej. 

Przewidziany  w  Statucie  (n<sanizac\ jnym,  jalco  skła* 

dowa  część  Departamentu  Podatków  i  Opłat,  wy* 

dział  VI  opłat  skarbowych,  działać  będzie  do  dal* 

szego  zarządzenia,  jako  samodzielna  Sekcja  IV 
Opł^-t  Skarbowych. 

2. 

Podział  i  zakres  d/.ialania  De-partamcntu  V  Po* 
datków  i  Opiat  ustanawiam,  jak  Ułustępuje: 

Departament  V  Podatków  i  Opłat  dzieli  się  na: 
Wydział  I  Organizacyjno  *  egzekucyjny, 
Wydział  II  Podatków  Majątkowych, 

Wydział  III  Podatków  Przemysłowych  i  Han* 
diowych, 

Wydział  IV  Ogólny  i  Podatków  od  Nierucho* 

mości,  t,  •  ■ 
Wydział  V  Podatku  dochodowego. 
Do  zakresu  działania  Wydziału  I  Organizacyjnoe 

egzekucyjnego  należą: 
Organizacja  władz  i  urzędów  skarbowych  I  i  II 

instancji,  a  w  szczególności  organi20v,-anie  i  przysto* 
sowywanie  aparatów  wykonawczych  do  ściągania 
wszelkich  podatków  bezpośrednich  i  opłat,  za  wy* 
jątkiem  podatku  dochodowego  (patrz  Wydz.  IV) 
i  dobieganie  personelu  skarbowego  władz  I  i  II  in* 
stancji. 

Opinjowanie  wniosków  Departamentu  I  Admi* 

nistracyjnego  'w  sprawie  przyjmowania,  zwalniania 
i  przenoszenia  urzędników  władz  i  urzędów  skarbc* 

'  wych  i  i  II  instancji. 

Opracowyuanie  wspólnie  z  Dep.  Administracyj* 
nym  etatów  władz  i  urzędów  slcarbowycl^  I  i  11  in^ stancji. 

Opracowywanie  projektów  ustaw,  przepisów 
i  rozporządzeń  oraz  orzecznictwo  w  toku  instancji 
w  zakresie  egzekucji  skarbowej. 

Prowadzenie  inspekcji  władz  skarbowych  I  i  II instancji. 

Nadzór  nad  wymiarem,  poborem  i  ściąganiem 

podatków^ i  opłat,  za  wyjątkiem  podatku  dochodo* 
wego  i  majątkowego  (patrz  Wydz.  IV),  przez  podleg* 
łc  organy  w  porozumieniu  z  fachowemi  Wydzia* łami.  , 

Do  zakresu  działania  Wydziału  II  Podatków  ma* 

jątkowych  należą: 
Opracowywanie  projektów  ustaW,  przepisów 

i  rozporządzeń,  oraz  orzecznictwo  w  toku  instancji 
w  sprawach,  dotyczących: 

1)  pożyczki  przymusowej, 
2)  jednorazowej  daniTiy  majątkowej, 
3)  dawnego  podatku  majątkowego  i 

4)  innych  analogicznych  podatków  z  b.  zaboru 
pruskiego  i  austrjackiego. 

Do  zakreąfi  działania  Wydziału  III  Podatków 

Przemysłowych  i  Handlov/ych  —  należą: 

Opracowywanie  projektów  ustaw,  przepisów 

i  rozporządzeń  oraz  orzecznictwo  w  toku  instancj 

w  sprawach: 
podatku  od  zysków  M^ojennych, 

podatku  przemysłowego,' podatku  dochodowego  od  kapitałów  pieniężnycli 
podatku  od  kapitałów  i  rent, 

podatku  od  skrzynek  depoz</to\Yych,  i 
podatek  oi  kotłów  parowych 

i  innych  analogicznych  podatków  z  b.  zaborów 
pińskiego  i  austrjackiego. 

Do  zakresu  dzicłania  Wydziału  IV  Ogólnego  po 
dętkowego  należą: 

1)  Sprawy,  dotyczące  traktatów  międr^iynarodd 
wyoh,  w  szczególności  także  opieka  w  dziedzinn 

podatków  bezpo.śrcdnich  nad  obywatelami  polskim ■/d  granicą. 

2)  Sprav.  y  podatku  gruntc/wego  i  od  nierucho 
niośći  oraz  innych  analogicznych  podatków  w  b.  za 
•i-!orach  pru.skim  i  austriackim 

3)  Specjalna  organizacja  wymiaru  i  poboru  po 
datku  dochodowego  i  majątkowego  i  wyszkoleni 

r)fcrsonelu  skarbowego  władz  1  i  II  iiiśtancji,  or;. 
współpraca  z  Wydziałem  V. 

.4)  Sprawy  podatkowe  ogólnej  natury,  nie  prz> 
dzielone  do  innych  wydziałów,  oraz 

5)  Sprawy  podatkowe,  dotyczące  związkó\ autonomicznych. 

Do  zakresu  działania  Wydziału  V  Podatku  dc 
chodowego^j  należą: 

Opracowywanie,  w  porozumieniu  z  Wydzif 
lem  IV,  projektów  ustaw,  przepisów  i  rozporządzę: 
•(.•raz  orzecznictwo  w  toku  instancji  w  sprawach,  dc 

tyczących  podatku  dochodowego  i  majątkoweg 
!  raz  innych  Łinalogicznych  podatków  z  b.  zaboróv 
pruskiego  i  austrjackiego. 

Do  zakresu  działania  Wyd:na?«  VI  Opłat  Sten- 
płowych,  który  do  dalszego  rozporządzenia  działa 
bcjdzie,  jako  autonoroicr-cna  Sekcja  Opłat,  należą: 

Opracowywanie  projektów  ustaw,  przepisowi 

i  rozporządzeń  oraz  wz«cznictwo  w  'to^ku  instanc V/  sprawach: 
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fK>datku  spadkowego  i  od  darowizn, 
podatku  stemplowego, 
podatku  giefdowego  i  przewozowego 
opłat  stemplowych  od  kart  do  gry, 
opłat  stemplowych  od  ubezpieczeń, 
opłat  stemplowych  od  weksli, 
opłat  stemplowych  od  przedmiotów  zbytku  oraz 

wszelkich  innych. 

3. 
Departajnent  Podatków  i  Opłat  posiadać  będzie 

3  kancelarje  wydziałowe  dla  wydziału  I,  Wydz.  IV 
i  VI  oraz  jedną  wspólną  kancelarję  (ekspedyt)  dla 
wydziałów  II,  III  i  V  oraz  wspólną  salę  maszyn  dla 
wszystkich  wydziałów,  liczebność  których  zostaje 
określoną  według  zatwierdzonego  etatu. 

4.  . 

Skład  osobowy 
ę 

Departamentu  V  Podatków  ustalam  następi^jąco: 

Kierownictwo  Departamentu  poruczam  Dsrowi 
Karolowi  Birgfellnerowi,  dotychczasowemu  Szefowi 
Sekcji. 

Wydział  I  Organizacyjno  s  Egzekucyjny. 

Kierownictwo  Wydziału  poruczam: 
_ Stanisławowi  Iglickiemu,  Radcy  Ministerjalnemu. 
W  skład  Wydziału  wchodzą: 
Tomasz  Malicki,  Inspektor  Ministerjalny, 
Władysław  Kozłowski,  Inspektor  Ministerjalny, 
Józef  Lewandowski,  Pomocnik  Naczelnika  Urzc; 

au  Skarbowego. 
Wydział  II  Podatków  Majątkowych. 

Kierownictwo  Wydziału  poruczam: 
Dr.  Hermanowi  iWiesenbergowi,  Naczelnikowi 

Wydziału. 
W  skład  Wyd/ialu  wchodzi: 
Michał  Brzęś,  Sl.  Referent. 

Wydział  III  Podatków  Przemysłowych  i  Handlowych. 

Kierownictwo  Wydziału  poruczam: 
i  Leonowi    Towarnickiemu,    Naczelnikowi  Wy« 

działu. 

W  skład  Wydziału  wchodzą: 
August  Franz,  St.  Referent,. 
Stanisław  Batycki,  St.  Referent. 

Wydział  IV  Podatków  od  Nieruchomości. 
Kierownictwo  Wydziału  poruczam: 
Dr.  Arturowi  Feldtmanowi,  Naczelnikowi  Wy? 

działu. 

W  skład  Wydziału  wchodzą: 
Lucjan  Lubowidzki,  Naczelnik  Wydziału, 
Leonard  Stolzenwald,  St.  Referent. 

Wydział  V  Podatku  Dochodowego. 

Kierownictwo.  Wydziału  poruczam: 
Marjanowi  Dunajewskiemu,  Naczelnikowi  Wys 

•działu. 
W  skład  Wydziału  wchodzi: 
Wacław  Koszko,  Radca  Ministerjalny. 
Liczebność  i  skład  osobowy  personelu  kancela* 

ryjnego  określi,  zgodnie  z  zatwierdzonym  etatem, 
Prezydjum  Ministerstwa  Skarbu. 

5. 

Niniejsze  zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 

jego  ogłoszenia. 
Warszawa,  dnia  4  czerwca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

257. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Niniejszem  podajf  się  do  wiadiomości,  że  Izba  Skar- 
bowa na  oibszarze  województw:  nowogródzikiego  i  po- 

leskiego, utworzona  w  myśl  Boziporządfeienia  Ministra 
Skarbu  z  dnia  28 ,  kwietnia  1921  r.  \Dz.  Ust.  Rz.  P. 

Nr.  39  z  1921  r.  póz.  243),  z  dniem  1  czerwca  1921  r.' 
rOi^poczfła  swe  cz^Tmości  w  Brześciu,  dlokąd  należy  kie- 

rować bezpośrednio  odnośną  korespondencję. 

Podatki  bezpośrednie. 

258. 

USTAWA 

z  dnifei  20  maja  1921  r. 

0  łymczasoA\'ym  poborze  państwowego  podatku  do» chodowego. 

Art.  1.  Władze  skarbowe  I  instancji  mogą,  nic 
naruszając  prawa  i  obowiązku  właściwych  Komisji 
szacunkowych  (przewodniczącego)  do  prawidłowego 
wymiaru  państwowego  p.odaku  dochodowego,  pań? 
stwowy  podatek  dochodowy  od  dochodów,  uzyska- 
nych  w  latach  1919  i  1920,  względnie  wykazanych 
w  zamknięciu  rachunkowem  lat  operacyjnych  1918/19 
1  1919/20  lub  1919/20  i  1920/21,  ustalić  tymczasowo 
na  podstawie  wniesionych  zeznań  o  dochodzie  (Dz. 
Ust.  z  roku  1920  Nr.  82,  poz.  550),  ̂  

LJprawnienie  to  nie  dotyczy  dochodów,  od  któ* 
rych  służbodawca  potrąca  podatek  w  myśl  art.  89 
i  90  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  po* 
datku  dochodowym  j  podatku  majątkowym  (Dz.  Ust. 
z  roku  1920  Nr.  82,  poz.  550). 

Gdy  zeznania,  ustawą  wymaganego,  mimo  we* 
zwania  w  terminie  nie  złożono,  podatek  ustala  włas 
dza  skarbowa  na  podstawie  protokularnego  orzecze« 
nia  conajmniej  dwóch  rzeczoznawców,  z  grona  płat-- 
ników  w  tej  samej  lub  zbliżonej  gałęzi  gospodarczej, 
na  podstawie  danych,  jakiemi  władza  rozporządza, 
uwzględniając  przedewszystkiem  wyniki  wymiarów 
innych  podatków. 

Tymczasov/e  ustalenie  podatku  dochodowego 
nastąpić  może  dopiero,  po  upływie  termipu,  wyzna* 
czonego  po  ogłoszeniu  niniejszej  ustawy,  do  wnoszę* 
nia  zeznań. 

Art.  2.  Podatników  wzywa  się  do  uiszczenia 
tymczasowo  ustalonych  kwot  podatkowych  za  po* 
mocą  wezwania  płatniczego,  jfrzeciw  któremu  niema 
środka  prawnego. 
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Art.  3.  Kwoty  tymczasowo  ustalonego  podatku, 
nie  wpłacone  do  dni  30,  ściągają  organy  skarbowe 
w  drodze  egzekucji,  na  podstawie  obowiązujących 
pizepisów.  Ponadto  pobiera  się  od  zaległej  kwoty 
podatku  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  2%  mies 
siecznie.  Miesiąc  zaczęty  liczy  się  za  pełny.  Kwoty 
zaległości  od  50  fen.  wzwyż  zaokrągla  się  do  jediiej 
rciarki,  kwot  mniejszych  nie  uwzględnia  się. 

Art.  4.  W  wypadkach,  gdy  ściągnięcie  podatku 
tymczasowego,  ustalonego  według  danych  okolicznos 
ści,  mogłoby  być  zagrożone,  mogą  władze  skarbowe, 
równocześnie  z  wezwaniem  płatniczem,  zarządzić 
tymcLcisowe  zabezpieczenie  tego  podaku  na  majątku 
płatnika,  w  drodze  administracyjnej,  lub  przez  wlaśs 
ciwy  sąd.  Sąd  winien  odnośnym  wezwaniom  władz 
skarbowych  bez  zwłoki  uczynić  zadość;  do  doko; 
nania  zabezpieczenia  nie  potrzeba  poświadczenia 
giożącego  niebezpieczeństwa. 

Art.  5.  Podatek  tymczasowo  ustalony  uwzględ* 
nia  się  odpowiednio  przy  ostatecznym  wymiarze  pos 

datku.  '       ̂ "'  V^ 
Art.  6.  Jeśli  ostatecznie  wymierzony  podatek 

dochodowy  i  majątkowy  nie  dosięgnie  kwoty,  tym^ 
czasowo  ustalonej  na  podstawie  niniejszej  ustawy, 
należą  się  płatnikowi  od  Skarbu  Państwa  od  nadwyż- 
ki,  wpłaconej  na  podatek  tymczasowy,  odsetki  w  wy* 
sokości  V2%  za  każdy  pełny  miesiąc  od  dnia  wpłaty, 
aż  do  dnia  doręczenia  ostatecznego  nakazu  płatniczes 
go.  Nadwyżka  z  odsetkami  ma  być  podatnikowi 
zwrócona,  o  ile  nie  ma  on  zaległości  z  tytułu  innych 
podatków 

Art.  7.  Odnośnie  do  osób  fizycznych  i  praw; 
nych,  wymienionycli  w  części  drugiej  art.  75  ustawy 
z  dnia  16  lipca  192Ó  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  82  poz.  550), 
Minister  Skarbu  mocen  jest  rozszerzyć  stosowanie 
tej  ustawy  także  na  dochody  z  roku  1921,  względnie 
na  dochody,  wykazane  w  zamknięciach  rachunkos 
wych  za  rok  operacyjny  1920/21  lub  1921/22.  Prze* 
pis  ten  jednak  nie  stosuje  się  do  osób,  które  w  ciąs 
gu  roku  uzyskały  stałe  uposażenie  służbowe  w  wy* 
sokosci,  podlegającej  opodatkowaniu. 

Art.  8.  Wykonanię  tej  ustawy  porucza  się  Mi; 
nistrowi  Skarbu,  ewentualnie  w  porozumieniu  z  Mis 
nistrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej,  o  ile  zaś  chodzi  o  wy= 
konanie  art.  4  —  Ministrowi  Skarbu  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Sprawiedliwości. 

Art.  9.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 
/  dniem  jej  ogłoszenia. 

Rozporządzenie  Kady  Obrony  Państwa  z  17»go 
września  1920  r.  w  przedmiocie  uiszczania  podatków 
bezpośrednich  (Dz.  Ust.  Nr.  92,  poz.  603)  traci  moc 
obowiązującą. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyńskt 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Wiłoś. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski.  ' 
Minister  b.  D2delnicy  Pruskiej; 

w  z.  ( — )  Zygmunt  Seyda. 
Minister  Sprawiedliwości: 

w  z.  ( — )  Dr.  Jan  Morawski.' 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  47,  poz.  287). 

259. 

OBWIESZCZENIE 

z  dnia  28  kwietnia  1921  roku. 

w  sprawie  sprostowania  omyłek  druku,   w  rozporzą* 
dzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  23  marca  1921  r.  (Dz. 

Ust.  Rz.  P.  Nr.  35,  poz.  206). 

W  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  23 
marca  1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  \na  ziemie, 
przyłączone  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  podstas 
wie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  rozejmie, 
podpisanej  w  Rydze  dnia  12  października  1920  r., 
ustaw  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  mająt* 
kowym,  o  podatku  od  kapitałów  i  rent  i  usta^yy  O  po; 
datku  przemysłowym  w  części,  dotyczącej  zasadni? 
czego  podatku  przemysłowego  oraz  w  sprawie  uchy* 
lenia  pobieranegó  w  powiatach  wołyńskich  na  rzecz 
Skarbu,  podatku  od  widowisk,  —  prostuje  się  nastęs 

pujące  gmyłki  druku: 
1)  w  §  1,  wierszu  8,  po  słowie  „podatku"  należy 

dodać  „dochodowym  wraz  ze  specjalnym  podat? 

kiem"; 
2)  w  §  2,  wierszu  1,  zamiast  „przemysłowy  i  pro? 

centowy"  winno  być  ,, przemysłowy  procentowy"; 
3)  w  §  4,  ustępie  b)  wierszu  4,  po  cyfrze  „1920", 

należy  skreślić  literę  „r"; 
4)  w  §  5,  wierszu  4,  należy  po  słowie  „Urzęd." 

dodać  „Zarz.". 
Prezydent  Ministrów: 

\  (— )  Wiłoś. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  R.  Rybarski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  43  z  dn.  4/VI  —  1921  r.  poz.  277). 

Opłaty  stemplowi. 

260. 

USTAWA 

z  dnia  18  maja  1921  r. 

o  uwolnieniu  aktów  pomocy  dla  żołnierzy  wojska 
polskiego  od  opłat  skarbowych. 

Art.  1.  Następujące  akty  prawne,  przewidziane 
w  ustawie  z  dnia  17  grudnia  1920  roku  o  nadaniu  zie* 
.mi  żołnierzom  wojska  polskiego  (Dz.  Ust.  z  1921  r. 
Nr.  4,  poz.  18),  nie  podlegają  podatkowi  od  da« 
rowizn: 

a)  akty  nadania  ziemi  darmo  (art.  2), 
b)  akty  nadania  ziemi  grupom  żołnierzy,  zrzeszo? 

nym  w  spółki  ziemskie  (art.  5),  o  ile  nadanie  nastą? 
piło  darmo, 

c)  akty  pomocy  bezpłatnej,  wymienione  w  p.  1 
i  2  artykułu  8. 

Art.  2.  Obligi,  dotyczące  pożyczek,  przewidzia? 
ne  w  p.  3  artykułu  8  powołanej  ustawy,  nie  podle? 
gają  opłacite  stemplowej. 

Art.  3.  O  ile  spłata  ceny  kupna  (art.  3  i  7  powo« 
łanej  ustawy)  następuje  ratami  w  myśl  przepisu  art.  7 
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tejże  ustawy,  to  w  ten  sam  sposób  można  uiścić 
opłatę  stemplową  od  kontraktu  sprzedaży. 

Art.  4.  Minister  Skarbu  może  zwolnić,  od  pos 
datku  spadkowego  lub  podatku  od  darowizn,  zapisy 
i  darowizny,  mające  na  celu  utworzenie  fundacji  dla 
niesienia  pomocy  inwalidom  wojska  polskiego,  jak 
również  przejście  majątku  na  rzecz  istniejących  już 
fundacji  lub  zrzeszeń  tego  rodzaju,  na  podstawie 
rozporządzeń  ostatniej  woli  lub  aktów  darowizny. 
To  samo  dotyczy  darowizn,  zdziałanych  przez  fun? 
dacje  lub  zrzeszenie  tego  rodzaju  na  rzecz  inwalidów 
wojska  polskiego. 

Art.  5.    Wykonanie  niniejszej  ustawy  porucza 
się  Ministrowi  Skarbu. 

Art.   6.     Ustawa   niniejsza  wchodzi   w   życie  ' 
z  dniem  ogłoszenia  i  stosuje  się  również  w  wypad* 
kach,  w  których  prawo  państwa  do  podatku  (opłaty) 
powstało  przed  jej  ogłoszeniem. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyński.' 
Prezydent  Ministrów: 

(-)Wifos. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  46,  poz.  279). 

261. 

komiTnikat  ministerstwa  skarbu.  . 

w  celu  usunięcia  wąfpliwości.  Ministerstwo  Skar* 
bu  wyjaśnia,  że  pokwitowania  na  wpłaty  udziałów, 
zamieszczanych  przez  instytucje  drobnego  kredytu 
(stowarzyszenia  współdzi^Jcze)  w  książeczkach  wkład? 
kowych,  znajdujących  się  w  rękach  członków  insty? 
tucji  (stowarzyszeniach),  podlegają  na  obszarze  b. 
okupacji  niemieckiej,  b.  zaboru  rosyjskiego  opłacie 

stemplowej,  przewidzianej  w'  poz.  16  ustęp  a)  2. 
7'aryfy  stemplowej,  dołączonej  do  rozporządzenia 
z  dnia  19  lipca  1916  r.  (Dz.  rozp.  b.  Gen.  Gub. 
Warsz.  Nr.  40  poz.  126),  w  wysokości,  ustanowionej 
w  art.  9  ustęp  a)  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
o  podwyższeniu  i  zrównaniu  stawek  przy  niektórych 
opłatach  stemplowych  na  obszarach  b.  zaboru  ro« 
syjskiego  „i  austrjackiego  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  73 
poz.  498). 

(„Monitor  Polski"  Nr.  126  —  1921  r.). 

Podatki  honsumcyjne. 

262. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  30  maja  1921  roku 

,  o  podwyższeniu  i  ujednostanieniu  akcyzy  od  zapałek. 

Wysokość    i    sposób    uiszczenia  akcys 
«  zyod  zapałek. 

Na  mocy  ustav/y  z  dn.  10  maja  1921  r.  (Dz.  iJst, 
R.  P.  z  r.  1921  Nr.  41,  poz.  248),  zarządza  Rada  Mi* 

nistrów,  zgodnie  z  powziętą  w  dniu  17  maja  1921  r. 
uchwałą,  co  następuje: 

§  1.  Zamiast  stosowanych  dotychczas  w  po* 
szczególnych  dzielnicach  Państwa  różnolitych  stóp 
opodatkoY/ania  zapałek  —  wprowadza  się  jednolitą 

opłatę  akcyzy  od  zapałek  na  następujących  zasa* dach: 

a)  zapałki  wszelkich  rodzajów  podlegają  akcyzie 
w  wysokości  jednej  marki  od  pudełka,  zawierające* 
go  nie  więcej,  niż  sześćdziesiąt  sztiik,  od  pudełka 
zaś  z  zawartością  większą  —  w  wysokości  jednej 
marki  od  każdych  sześćdziesięciu  sztuk  lub  reszty 
ilości  tej  nie  dosięgającej; 

b)  od  zapałek  zaopatrzonych  masą  zapalną  na 
obu  końcach,  lub  też  w  inny  sposób  umożliwiający 

■więcej  zapaleń,  akcyzę  wymierza  się  według  ilości 
możliwych  zapaleń. 

§  2.  Zapałki,  sprowadzone  z  zagranicy,  podle* 
gają  opłacie  akcyzy  narówni  z  zapałkami  wyrobu 
krajowego,  niezależnie  od  obowiązku  uiszczenia  na* 
leżności  celnych. 

§  3.  Zapałki  wyrobu  krajowego,  przeznaczone 
do  wywozu  zagranicę,  wolne  są  od  opłaty  akcyzy, 
pod  warunkiem  zastosowania  się  do  przepisanych 
formalności. 

§  4.  Opłatę  akcyzy  od  zapałek  uskutecznia  się 
przez  naklejenie  na  pojedyńczych  pudełkach  opasek 
podatkowych  (banderoli),  wykupywanych  w  kasach 
skarbowych. 

Cena  sprzedażna  banderoli,  oprócz  należności 
akcyzowej,  zawierać  może  również  koszta  przygoto* 
wania  banderoli  w  wysokości,  ustalonej  przez  Mini* 
stra  Skarbu;  Minister  Skarbu  ma  prawo,  w  razie 
uznania,  zaniechać  pobierania  tych  kosztów. 

§  5.  Banderolowanie  zapałek,  wyrobionych  w 

kraju,  odbywa  się  przed  wypuszczeniem  ich  z  fabry* 
ki,  Opałek  zaś,  sprowadzonych  z  zagranicy,  po  na* 
dojściu  ich  do  miejsca  przeznaczenia,  w  lokalach 
składowych  sprowadzającego.  Banderolowanie  to  w 
obu  wypadkach  podlega  nadzorowi  organów  Kontroli 
skarbowej. 

Postanowienia  karne. 

§  6.  Wszelkie  grzywny,  ustanowione  dotychczas 
za  naruszenie  ustaw  i  rozporządzeń,  obowiązujących 
co  do  opodatkowania  zapałek  w  poszczególnych 
dzielnicach  Państwa,  wymierzać  należy  w  wysoko* 
ści  dziesięciokrotnej. 

Kary  pozbawienia  wolności  oraz  kompetencja 
władz  wymierzających  kary,  pozostają  bez  zmiany. 

§  7.  Osoby,  winne  naruszenia  tych  przepisów 
niniejszego*  rozporządzenia,  które  nie  są  zawarte  w 
ustawach  i  rozporządzeniach,  obowiązujących  co  do 
opodatkowania  zapałek  w  poszczególnych  dzielni* 
cach  Państwa,  podlegają  karze  grzywny  do  dziesię* 
ciu  tysięcy  marek,  w  razie  zaś  nieściągalności  tej 
grzywny,  karze  aresztu  do  jednego  miesiąca. 

Przepisy    szczegółowe    dla    b.  zaboru 
^  austrjackiego. 

§  8.  Uchyla  się  moc  obowiązującą  §  17  ustęp  3 
austrjackiego  rozporządzenia  cesarskiego  z  dnia  29*go 
sierpnia  1916  r.  (austr.  Dz.  Ust.  Nr.  278),  wedle  któ* 
rego  Minister  Skarbu  upoważniony  jest  ustanawiać 
w  porozumieniu  z  Ministrem  Handlu  najwyższe  ce* 
II y  zapałek  w  hadlu  hurtowym  i  detalicznym. 
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Postanowienie  to  nie  uchyla  jednak  możności 
ustanowienia  tych  cen  na  podstawie  innych  przepis 
sów  obowiązujących. 

§  9.  W  b.  zaborze  austrjackim  pobierać  sic 
be.dzie  nadal  istniejący  tam  podatek  od  zapalniczek. 
Stopy  tego  podatku,  ustanowione  w  §  8  wymienio? 
nego  w  poprzednim  artykule  ro;zporządzenia^  cesar? 
skiego,  podwyższa  się  następująco: 

1)  zapalniczki  kieszonkowe  o  wadze  poszczegóU 
ncj  sztuki  nie  większej,  niż  dwadzieścia  pięć  gramów, 
podlegają  akcyzie  w  wysokości  dwudziestu  pięciu 
marek;  ^ 

2)  większe  zapalniczki  kieszonkowe  podlegają 
akcyzie  w  wysokości  pięćdziesięciu  marek; 

3)  zapalniczki  stołowe  i  ścienne  podlegają  akcys 
zie  w  wysokości  stu  pięćdziesięciu  marek  od  jeds 
nej  sztuki. 

Postanowienia  przejściowe.^ 

§  10.  Banderoli,  wykupionych  przed  wejścim  w 
życie  niniejszego  rozporządzenia  po  niższej  cenie, 
niż  ustanowiona  w  §§  1  i  4  ustęp  drugi,  będzie  można 
po  wejściu  w  życie  tego  rozporządzenia,  użyć  do  na« 
klejania  na  pudelka  pod  warunkiem  uprzedniego  dos 
płacenia  różnicy  pomiędzy  dotychczasową  a  podwyżs 
szoną  stopą  akcyzy. 

§  11.  Na  obszarach  Państwa,  na  których  nie 
miał  dotychczas  zastosowania  system  banderolować 
nia  zapałek,  zezwala  się  na  obrót  nieobanderolowas 
nemi  zapałkami,  pocłiodzącemi  z  zapasów,  pozostaw 
łych  z  czasów  przed  wejściem  w  życie  niniejszego 
rozporządzenia,  jednakże  tylko  przez  przeciąg  jed* 
nego  miesiąca  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego 
rozporządzenia.  Zapałki  w  tym  terminie  nierozsprze* 
dane  i  wogóle  niezużytkowane,  ulegną  nowemu  tipos 
datkowaniu  wedle  pełnych  stóp,  w  §  1  określonych, 
za  pomocą  naklejenia  banderoli. 

Post(inowienia  końcowe. 

§  12.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  ogłoszenia  i  obo< 
wiązuje  na  całym  obszarze  Państwg,  z  wyjątkiem 
b.  zaboru  pruskiego. 

§  13.  Obowiązujące  w  poszczególnych  dzielni? 
cach  ustawy  i  rozporządzenia  o  opodatkowaniu  za* 
pałek  tracą  z  cliwilą  wejścia  w  życie  niniejszego 
rozporządzenia, moc  obowiązującą  tylko  o  tyle,  o  ile 
poszfeególne  postanowienia  tych  ustaw  i  rozporząs 
dzeń  sprzeczne  są  z  postanowieniami  niniej.szego  roz* 
porządzenia. 

§  14.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia 
porucza  się  Ministrowi  Skarbu. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  50,  poz.  304). 
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263. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  30  maja  1921  i-. 

w  przediniocif  ujednostajnienia  opodatkowania  drożdży 

prasowanych    na    obszarze    b.    zaborów  rosyjskiego 
i  austrjackiego. 

Na  mocy  art.  l  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 
(Dz  U.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  41  poz.  248)  o  regulowaniu 
podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie  produljcji  na 
obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Rada  Ministrów  za- 
iz§dza,  zgodnie  z  powziętą  w  dniu  17  maja  1921  r. 
uchwalą,  co  następuje; 

§  1.  Wyrób  drożdży  prasowanych  i  przerabianie 
płynnych  piwnych  drożdży  na  prasowane  na  obszarze 
b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego  mioże  odbywać 
się  tylko  za  pozwoleniem  władzy  skarbowej. 

§  2.  Przerabianie  płynnych  piwnych  drożdży  na 
prasowane  odbywa  się  wyłącznie  w  specjalnych  oddzia- 

łach browarów. 

Sprzedaż  płynnych  piwnych  drożdży  w  browarach, 
wyrabiających  prasowane  drożdże,  jest  wzbroniona. 

§  3.  Opłatę  akcyzową  od  drożdży  prasowanych  na 
obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  podwyższa  się  do  20 
marek  od  1  kg.  wagi.  W  tej  samej  wysokości  pobieraną 
będzie  opłata  akc^cwa  od  drożdży  prasowanych  na 
obszarze  b.  zaboru  austrjackiego. 

.§  4.  Opodatkowaniu  w  wymiarze  wskazanym 
w  §  2  podlegają  drożdże  prasowane: 

a)  wyrobione  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskiego 
i  austrjackiego, 

b)  sprowadzone  z  b.  zaboru  niemieckiego,  jak  dłu- 
go słopa  tego  podatku  nie  będzie  w  tym  zaborze  zió- 

wnaną  ze  stopą  olK>wiązującą  w  dzielnicach  w  §  1  wy- mienionych, 

c)  sprowadzone  z  zagranicy. 

§  5.  Drożdże  prasowane,  sprowadzone  z  zagrani- 
cy, niezależnie  od  opłaty  akcyzowej  w  wymiarze  wska- 

zanym w  §  3  podlegają  opłacie  celnej. 

§  6.  Drożdże  płynne  i  odsączone,  lecz  nie  praso- 
wane (drożdże  zarodowe)  dostarczane  browarom  z  ze- 

zwolenia władzy  skarbowej,  nie  podlegają  opodatkowa- 
niu w  myśl  niniejszego  rozporządzenia. 

§  7.  Opłatę  akcyzową  od  drożdży  prasowanych 
pobiera  się  przez  oklejanie  cegiełek  (płytek  drożdżowych) 

opaską  podatkową  (banderolą) ;  w  tym  celu  drożdże  pra- 
sowane labrykacji  krajowej  winny  być  wyrabiane,  a  za- 

graniczne przywożone  do  Iccrnór  celnych  w  cegiełkach 
(plytkacłi)  prawidłowej  formy  i  określonych  rozmiarów 

§  8.  Sprzedaż  i  obrót  drożdży  prasowanych,  nie- 
ibpatrzonych  opaskami  podatkowemi  odpowiedniej  war- 

tości, są  wzbronione. 
§  9.  Drożdże  prasowane  mogą  być  sprzedawane 

liandlarzcm  tylko  w  całych  cegiełkach  pod  opaską  po 

datkową.  DVd  sprzedaży  detalicznej  może  być  brana  ko- 
lejno tylko  jedna  cegiełka,  a  dzielenie  jej  na  części  win- 

no odbywać  się  w  równych  odcinkach  prostopadle  do 
opaski  i  z  zachowaniem  pozostałej  części  opakowania 
i  opaski. 
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,  §  10.  Osoby,  które  w  dniu  wejścia  w  życie  niniej- 
szego rozporządzenia  posiadać  bgdą  na  składzie  drożdże 

w  ilości  ponad  1  kg.,  obofwiązane  są  zgłosić  celem  do- 
datkowego opodatkowania  w  ciągu  3  dni,  a  to  v/  b.  za- 

borze rosyjskim  właściwemu  urzędowi  akcyz  i  monopo- 
lów skarbowych,  zaś  poza  siedzibą  tych  urzędów  in- 

spektorowi kontroli  skarbowej,  a  w  b.  zaborze  austriac- 
kim w  równorzędnych  urzędach  skarbowych,  caiy  zapas 

drożdży,  jaki  u  nich  znajdować  się  będzie  na  składzie 
w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporządzenia;  — 
ten  sam  obowiązek  ciąży  także  na  odbiorcach  przesyłek 
drożdży  wysłanych  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniej- 

szego rozporządzenia,  a  nadeszłych  po  tym  terminie 

§  i]  Kto  świadomie  przy  wyrobie,  przewozie  lub 
sprzedaży  drożdży  prasowanych  ujmuje  dochód  Pań- 

stwa, należący  mu  się  na  mocy  niniejszego  rozporządzę- . 
nia  staje  się  winien  defraudacji  podatkowej  i  ulegnie 
karze  pieniężnej  w  wysokości  dziesięciofaotnej  sumy 
opłaty  akcyzowej  unmiejszonej  lub  narażonej  na  umniej- 
szenie. 

Winni  wykioczenia  przeciwko  innym  przepisom  ni- 
niejszego rozporządzenia  ulegać  będą  karze  grzywny 

iw  wysokości  do  1000  mk. 

Drożdże  prasowane,  stanowiące  przedraioł  defrau- 
dacji podatkowej,  ulegają  konfiskacie  na  rzecz  Skarbu. 

j,  §  12.  Osoby,  winnjt)- zaniechania  lub  zaniedbania 
'Zgłoszenia  przfepisanego  w  §  10  lub  zgłoszenia  ilości 
drożdży  zmniejszonej  więcej  oiż  o  10%,  ilości  stwier- 

dzonej urzędownie,  ulegną  kai4e  grzyw^ny  w  wysokości 
jUnormowanej  w  ustępie  pierwszym  i  trzecim  §  li. 

I  Wiaoi  przekroczenia  przeciwko  innym  przepisom 

'j^  dodatkowem  opodatkowaniu  drożdży  ulegać  będą  ka- 
jt7e  grzjrwny  w  wysokości  od  100  do  1000  mk.  Kompe- 

tencja władz,  wymierzających  karę,  pozostaje  beż 
zmiany.  . 

s      §  13.    Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po- 
wierza się  Ministrowi  Skarbu. 

§  14.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
po  upływie  ośmiu  dni  od  dnia  jego  ogłoszenia. 

Jednocześnie  tracą  moc  obowiązującą  w  tern  roz- 
porządzeniu sprzeczne  wszelkiego  rodzaju  przepisy  do- 

tyczące opodatkowania  di-ożd*ży  na  obszarze  b.  zabotM 
! rosyjskiego,  a  na  obszaa-ze  b.  zaboru  austrjackiego  po-- 
i  stanowienia  §  4  ustawy  o  o^odatkowmiu  wódki  z  dn. 
i20.Vl  1888  austr.  Dz.  Ust.  Nr.  Q5,  zmienionej  austr.  ce- 
Isarskiem  rozporządzeniem  z  dnia  17  lipca  1899  austr  , 
iDz.  Ust.  Nr.  120. 

Prezydent  Mimstr(>w: 

(-)  WWos. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczlowski. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  '^0  z  d.  18/VI--1921  r.,  poz.  307). 

264. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  30  maja  1921  r. 

w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na  obsza- 
rze b.  zaboru  rosyjskiego. 

Na  mocy  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 
(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  r.  1921  Nr.  41,  poz.  248)  o  regulowa- 

niu podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie  produkcji 
na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  —  Rada  Mini- 

strów zarządza  —  zgodnie  z  uchwałą  powziętą  w  dkiiu 
17  maja  1921  r.  —  co  następuje: 

§  1.  Opłatę  akcyzową  od  słodu,  przerabianego  na 
piwo,  na  obszarze  byłego  zaboru  rosyjskiego,  podwyż- 

sza się  do  480  marek  polskich  od  każdych  16,38  kilogra- 
mów (jednego  puda)  wagi  słodu,  przeznaczonego  do 

przeróbki  na  piwo. 

Dla  browarów,  przerabiających  rocznie  na  piwo 
nie  więcej,  niż  dwa  tysiące  pudów  słodu,  opłatę  akcyzo- 

wą zmniejsza  się  do  400  marek  polskich  od  każdych 
16,38  kilogramów  (jednego  puidla)  wagi  słodu. 

§  2.  Opłatę  akcyzową  pobiera  się  zgóry  od  całej 
ilości  słodu,  podanej  w  deklaracji  na  wyrób  piwa. 

§  3.  Od  warów,  zgłoszonych  przed  dniem  wejścia 
niniejszego^rozporządzenia  w  życie,  lecz  dopiero  po  tym 
terrtiinie  przygotowanych,  pobiera  się  opłatę  akcyzową 
od  słodu  według  §  1  niniejszego  rozporząd'zenia  z  po- 

trąceniem opłaty,  uiszczonej  lub  przypisanej  przy  zgło- szeniu. 

§  4.  Wytwórcy  piwa  oraz  posiadacze  hurtownych 
jego  składów  obo^Yi^zani  są  w  przeciągu  ośmiu  dni  po 
wejściu  niniejszego .  rozporządzenia  w  życie  podać  na 
piśmie  do  wiadomości  właściwego  Urzędu  skarbowego 
szczegółowe  dane  o  zapasach  piwa.,  oraz  brzeczki  pi- 

wnej, wyrobionych  i  zgłoszonych  przed  dniem  wejścia 
w  życie  tego  rozporządzenia  i  \yskazać  miejsce  przecho- 

wania piwa  lub  brzeczki  piwnej,  tudzież  ilości  tych  pro- 
duktów. Osoby  te  mają  również  obowiązek  świadczyć 

wszelką  pomoc  władzom.  skrb|fck?m  przy  sprawdzaniu 
»i  zgłoszonych  zapasów  i  uiścić^w  wszystkich  zapasów 

piwa  tytułem  dodatkowej  opłaty  akcyzowej  po  195  ma- 
rek polskich  za  każdy  hektolitr  piwa. 

§  5.  Szczegółowe  przepisy  o  sprawdzaniu  z^asów 
piwa,  podlegających  dodatkowemu  opodatkowamru,  oraz 
o  przypisaniu  i  niszczeniu  dodatkowej  opłaty  akcyzowej 
od  piwa,  wydaje  Minister  Skarbu.  ^ 

§  6.  Osoby,  winne  zaniechania  lub  zaniedbania 
zgłoszenia  przepisanego  §  4  lub  zgłoszenia  ilości  piwa 
zmniejszonej  więcej,  niż  o  10%,  ilości  stwierdzonej  urzę- 

downie, ulegną  karze  grzywny  do  wysokości  ośmiokro- 
tnej wysokości  sumy  dodatkowej  opłaty  akcyzowej,  za- 

tajonej lub  narażonej  na  zatajenie. 

Winni  wykroczenia  przeciwko  innym  przepisom 
o  dodatkowem  opodatkowaniu  zapasów  piwa,  ulegać 
będą  karze  grzywny  w  wysokości  od  100  do  1000  marek. 

Kompetencja  władz  wymierzających  kary  pozostaje 

bez  zmiany.  ^ 

§  7.  Od  piwa  sprowadzonego  na  obszar  wskaza- 
ny w  §  1  z  b.  zaboru  niemieckiego  —  jak  długo  w  tej 

dzielnicy  nie  będzie  podniesiony  podatek  dio  2  marek  od 
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litra,  pobierać  się  bfdzie  diodatkow^  opłatę  akcyzowy 

w  wysokości  187  manek  50  feuigów  za  każde  100"  litrów 
piwa. 

§  8.  Od  piwa,  za  osobnem  zezwoleniem  Minister- 
stwa Skarbu  przywożonego  na  obszar,  wskazany  w  §  1 

z  zagranicy  celnej,  pobiera  się,  prócz  opłaty  celnej,  do- 
datkowy opłatę  akcyzową  w  wysokości  400  marek  pol- 

skich za  każde  sto  litrów  piwa, 

§  9.  Przy  wykonaniu  iiinów  o  dostawę  piwa,  za- 
wartych przed  dniem  wejścia  niniejszego  rozporzędze- 

nia  w  życie,  lecz  wykonywanych  po  tym  terminie,  o  ile 
dostawca  nie  zobowiązał  się  wyraźnie  do  ponoszenia 
większych  kosztów  z  tytułu  podwyżki  po<iatków,  od- 

biorca piwa  obowiązany  jest  dopłacić  dostawcy  różnicę 

wynikającą  z  podwyższenia  akcyzy  na  zasadzie  niniejsze'^ go  rozporządzenia. 

§  10.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po- 
wierza się  Ministrowi  Skarbu.  , 

§  11.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodizi  w  żyde  po 
i' pływie  ośmiu  dni  po  ogloszeiłiu. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

265. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  30  maja  1921  r. 

w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  aa  obsza- 
rze byłego  zaboru  austrjackiego. 

Na  mocy  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 
(Dz.  U.  R.  P.  1921  r.  Nr.  41  poz.  248)  o  regulowaraiu 
podatków  od  spożycia,  zużycia,  względlnie  produkcji  na 
obszarze  Rzec^ospoflfflj  Polskiej,  Rada  Ministrów  za- 

rządza, zgodnie  z  powziętą  w  diiiu  17  maja  1921  r.  % 
uchwałą,  co  następuje: 

§  1.  Pobieraną  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackie- 
go op^^ę  akcyzową  od  brzeczki  piwnej,  t.  j.  ekstraktu 

słodowego  do  wyrobu  piwa,  przed  dbmieszaniem  do  te- 
goż ekstraktu  odczynnika  fennentacyjnego  podwyższa 

siąOw  zależności  od  ilości  brzeczki,  przerabianej  na  piwo 
w  ciągu  jednej  kampanji  rocznej  (od  1  września  jednego 
roku  do  31  sierpnia  następnego  roku)  do  wysokości  od 
czterdziestu  sześciu  do  pięćdziesięciu  marek  polskicli  za 
każdy  hektolitr  i  każdy  stopień  ekstraktu  podług  cukro- 
mierzą  studziełnego  (stopień  hektolitrowy),  a  miano- 
wicie: 

a)  dla  browarów  przerabiającycłi  do  10.000  hekto- 
litrów brzeczki  do  46  m., 

b)  dla  browarów  przerabiających  do  30.000  hekto- 
litrów brzeczki  do  47  m.. 

c)  dla  browarów  przerabiających  do  50.000  łiektoli- 
trów  brzeczki  do  48  m., 

d)  dla  browarów  przerabiających  do  70.000  hekto- 
litrów brzeczki  do  49  m., 

e)  dla  browarów  przerabiających  ponad  70.000  he- 
ktolitrów brzeczki  do  50  m. 

Wrazie  powiększenia  produkcji  właściciel  browaiu 
obowiązany  jest  zarówno  uiścić  wyższą  opłatę  od  nad- 
wyżfd  powyższej,  jako  też  wnieść  dbdatkowo  różnicę 
wyższej  płaty  od  pierwotnej  normy  przeróbki  brzeczki. 

§  2.  Od  warów  zgłoszonych  przed  dniem  wejścia 
niniejszego  rozporządzenia  w  życie,  lecz  urzędoiwnie 
sprawdzonych  dopiero  po  tym  terminie,  opłatę  akcyzo- 

wą pobiera  się  według  §  1  z  potrąceniem  jednak  opłaty, 
uiszczonej  lub  przypisanej  przy  zgłoszeniu. 

§  3.  Wytwórcy  piwa  oraz  posiadacze  hurtowycii 
jego  składów  obowiązani  są  w  ciągu  dni  ośmiu  po  wej- 

ściu mniejszego  rozporządzenia  w  żyde  poidać  na  pi- 
śmie do  wiadomości  właściwemu  oddziałowi  kontroli 

skarbowej  szczegółowe  dane  o  zapasach  piwa,  MTro- 
bionych  do  dnia  ogłoszenia  rozporządzenia  i  wskazać 
miejscowość^  miejsce  przechowania  piwa,  łub  brzeczki 
piwnej,  tudzież  ilość  tych  produktów.  Osoby  te  rów- 

nież mają  obowiązek  świadczyć  wszelką  pomoc  wła- 
dzoin  skarbowym  przy  aprawdlzaniu  zgłoszonych  zapa- 

sów i  uiścić  od  wszelkich  zapasów  piwa  i  brzeczlci  pi- 
wnej jako  dodatkową  opłatę  akcyzową  różnicę  między 

oplaitą  uiszczoną  poprzednio,  a  opłatą,  przypadającą  na 
podstawie  §  1  niniejszego  rozporządzenia. 

§  4.  Szczegółowe  przefCily  o  sprawdzaniu  zapa- 
sów piwa,  podlegających, dodatkowemu  opodatkowaniu, 

oraz  o  przypisaniu  i  uiąjKzeniu  dodatkowej  opłaty  ak- 
cyzowej od  piwa  wydaje  Minister  Skarbu. 

§  5.  Osoby  winne  zaniechania  lub  zaniedbania 
zgłoszenia  przepisanego  w  §  3,  lub  zgłoszenia  ilości  pi- 

wa zmniejszonej  więcej  niż  o  10%  od  ilośd  stwierdzonej 

urzędownie,  ulegną  grzywnie  do  wysokości  ośmiokro- 
tnej wysokości  sumy  dodatkowej  opłaty  akcyzowej,  za- 

tajonej lub  narażonej  na  zatajenie. 

Winni  wykroczenia  przedwfco  innym  przepisom 
o  dodatkowem  opodatkowaniu  zapasów  piwa  ulegać  bę- 

dą grzywnom  do  wysokości  1000  marek  polskich. 

Kompetencja  władz  Avymierzających  ka:7  pozostaje 
bez  zmiany. 

§  6.  Opłatę  od  piwa  •wy\^''ożo(nego  za  granicę  cel- 
ną, o  ile  jest  zdatne  do  spożyda,  a  po  usunięciu  kwasu 

węglowego  gęstość  jego  wynosi*  najmniej  2  i  .'^  stopnia 
według  cukromierza  studzielnego,  zwraca  się  na  nastę- 

pujących  warunkach: 
1)  każdemu,  kto  takie  piwo  wywozi,  bez  względu 

na  zawartość  ekstraktu  w  pierwotnej  brzeczce,  z  której 
piwo  to  wyrobiono,  zwraca  się  za  każdy  helctolitr  piwa 
po  250  marek  polskich, 

2)  wytwórcom  piwa  zwraca  się  po  50  marek  za 

każdy  hektolitr"  i  za  każd^  stopień  studzielnego  cukro- 
mierza: 

a)  albo  według  zawartości  eksbaktu,  przypadającej 

przeci^ie  na  jeden  hektolitr  brzeczki  piwnej,  WTrobio- 
nej  w  ostatnich  sześciu  miesiącach  przed  wjwozem, 
przycz;era  przeciętną  zawarotść  ekstraktu  określa  się  za 
pomocą  dzielenia  ogólnej  ilośd  wyrobionych  stopni  he- 
ktolitrowych  ekstraktu  przez  ogólną  liczbę  wyrobionych 
hektolitrów  brzeczki  piwnej; 

b)  albo  też  według  pełnej  opodatkowanej  i  przez 

urzędowe  badanie  piwa  stwierdzonej  zawartośd  ekstra- 
ktu w  pierwotnej  brzeczce. 



L  Zależnie  od  tego  za  powstający  przez  fermentację, 
eżenie  na  składzie  zanik  w  opodatkowanej  brzeczce 

.jiwnej  zwraca  się  jeszcze  bV2%  (sześć  i  pó}  %)  opłaty, 

iażdorazowo  przypadającej  do  zwrotu  \*"  myśl  ust.  1  i  2. 

§  7.  Od  piv/a  sprowadzonego  na  obszar  wskaza- 
,!iy  w  §  1  z  b.  zaboru  niemiecldego,  jak  długo  w  tej 

'Izielnicy  nie  będzie  pcdniesicny  podatek  do  2  mk.  od 
.jiłra,  pobierać  się  będżie  dodatkową  opłatę  akcyzową 
!V  wysokości  187  mk  50  fen.  za  każde  100  litrów  piwa. 

§  8.  Przy  wykonywaniu  kontraktowych  zobowią- 

zań w  przedmiocie  dostawy  piwa,  zawartych  przed  wej- 
-^cieni  niniejszego  rozporządzenia  w  życie,  o  ile  nabyw- 

ca nie  zobowiązał  się  wyraźnie  do  pokrycia  możliwych 

ladwyżek  podatkowych,  odbiorca  piwa  obowiązany  jest 

ioplacić  dcstav/cy  do  umówionej  ceny  różnicę,  wynika- 

9cą  z  podwyższenia  opłaty  akcyzowej  na  zasadzie  ni- 
iiiejszegc  rozporządzenia. 

§  9.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  powie- 
rza się  Ministrowi  Skarbu. 

§  10.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

^)o  upływie  ośmiu  dni  po  ogłoszeniu.  Równocześnie 

iracą  moc  obowiązującą  z  rozporządzeniem  tern  sprzecz- 
ne postanowienia  aushjackich  rozporządzeń  cesarskich 

dn.  17  lipca  18Q9  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  120;  cz.  I)  i  z  dnia 

XI  sierpnia  1916  (Dz.  U.  p.  Nr.  270),  a  w  szczególności 

3  23  art.  I,  II,  III  i  IV  tego  ostatniego  rozporządzenia. 

\  Prezydent  Ministrów: 

\  (— )  Wiios. 

\  Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski.^ 

!     (Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  50  z  1921  r.,  poz.  306). 

5   ~ 

;     Przepisy  o  monopolach 

^  państwowych. 

I  266. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

[  z  dnia  30  maja  1921  roku 

yi  przedmiocie  ustalenia  tymczasowych  opłat  od  paten- 
tów na  wjrrób  trunków,  przetworów  wódczanycli  i  spi- 

rytusowych, oraz  drożdży,  tudzież  na  sprzedaż  trun- 
I       ków  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 

l  Na  mocy  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  i'. 
Dz.  U.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  41,  poz.  248)  o  regulowa- 
,;iu  podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie  produk- 

cji na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Rada  Mini- 
!  trów  zarządza,  zgodnie  z  pov/ziętą  w  dniu  17  maja 
,921  r.  uchwałą,  co  następuje: 

§  1.  Artykuły  512  (wraz  z  uwagami  1,  -2,  3  i  4) 
■  513  zbioru  rosyjskich  przepisóv/  o  opłatach  akcyzo- 

wych (zbiór  pr^w  ces.  ros.,  t.  V,  wyd.  2  1901  roku 
z  uzupełnieniami  z  1912  r.),  otrzymują  przy  uchyleniu 
uwagi  4  do  art.  512,  tudzież  uwagi  1,  2  i  3  do  art.  512 
następujące  brzmienie:  •  »l 

*  „Art.  512.    Do  wykupu  patentów  w  myśl  art.  510 obowiązane  są  następujące  zakłady  przemysłowe: 

1)  gorzelnie, 
2)  fabryki  drożdżowo-gorzelnicze, 
3)  fabryki  drożdży  prasowimych, 
4)  miodcsytnie, 
5)  fabryki  wódek  słodkich  i  likierów, 
6)  rektyfikacje  spirytusu, 

7)  fabryki  win  rodzynkowych,  owocowych  i  ua- 
■  turalnych, 

8)  browary,  oraz 
9)  zakłady,  wyrabiając^  lakier,  politurę,  perfumy 

i  płyny  do  oświetlenia. 

Uwaga  1.  Fabryki  drożdżowo-gorzelnicze 
(p.  2)  podlegają  takim  samym  opłatom  patentowym,  jak 

gorzelnie. 
Uwaga  2  .  Rektyfikacji  wódek  i  spirytusu  włas- 

iiego  pędzenia  w  oddziałach  rektyfikacyjnych  gorzelń 
i  w  osobnych  aparatach,  ustawionych  w  tych  samych 
gorzelniach,  dozwala  się  bez  obowiązku  wykupienia 

osobnego  na  ten  cel  patentu,  lecz  z  uwzględnieniem  wa- 
runków, wskazanych  v/  art.  431  —  442  i  444,  odnośnie 

do  urządzenia  takich  aparatów,  sposobu  rektyfikacji, 
oraz  kontroli  wódki  i  spii7tusu. 

Uwaga  3.  W  myśl  uwagi  1)  w  brzmieniu  uzu- 
pełnienia z  1912  r.  (do  art.  432),  producenci  gorzelni- 

•  czy  mają  prawo  rektyfikować  spirytus  własnego  pędze- 
nia w  swoich  zakładach  rekłyfiliacyjnych,  jak  również 

w  innych  gorzelniach,  do  nich  należących,  bez  obowiąz- 
ku uiszczenia  opłaty  patentowej. 

Art.  513.  Do  W7kupu  patentów  w  myśl  art.  510 
obowiązane  są  następujące  zakłady  sprzedaży  trunków: 

•  1)  zakłady  restauracyjne,  o  ile  posiadają  prawo  do 
sprzedaży  wódek  i  innych  ,trunkóv/, 

2)  inne  zakłady,  posiadające  prawo  do  sprzedaży 
trunków,  wyłącznie  w  naczyniach  zamkniętych, 

3)  zakłady,  posiadające  prawo  do  sprzedaży  wy- 
łącznie wina, 

4)  zakłady,  sprzedające  wyłącznie  piwo,  porter i  miód, 

5)  bufety  w  lokalach  rozrywkowych,  klubowych 
i  t.  p.,  oraz  balach,  zabawach  i  t.  p.,  o  ile  posiadają 

prawo  do  sprzedaży  trunków,  prócz  bufetów  czaso- 
wych na  dochód  dobroczynny, 

6)  karczmy  i  domy  zajezdne,  o  ile  posiadają  prawo 
do  sprzedaży  trunków,  oraz 

7)  hurtowe  składy  piwa,  wina  i  miodu". 

§  2.  Opłaty,  pobierane  na  obszarze  b.  zaboru  ro- 
syjskiego od  patentów  na  wyrób  trunków,  przetworów 

wódczanych  i  spirytusowych,  oraz  drożdży,  jalcoteż  na 
sprzedaż  trunków  przez  zakłady  przemysłowe  i  handlo- 

we^ wskazane  w  art.  512  i  513  zbioru  rosyjskich  przepi- 
sów o  opłatach  akcyzowych  (w  brzmieniu  art.,  1  niniej- 
szej ustawy),  usiała  się  tymczasowo  w  następującej  wy- 

sokości. 
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Pozycja  266. 

M  22—23.' 
A.    Opłaty  od  patentów  na  wyrób  trun- 

ków,   przetworów     wódczanych    i  spi- 
rytusowych,   oraz  drożdży. 

1.   Od  gorzelń  i  fabryk  drożdżowo-gorzelniczych : 
a)  oplata  zasadnicza  za  wypfd  pierwszych  100.000 

litrów  alkoholu  mk.  1.000, 
b)  oplata  dodatkowa  za  każde  następne  10.000 

litrów  alkoholu  mk.  100, 

/ 

2.  Od  przedsiębiorstw  wyrobu  drożdży  prasowa- 
nych bez  pędzenia  spirytusu  oplata  stalą  mk.  1.000. 

3.  Od  miodosytni  oplata  staia: 

a)  przy  objętości  kotła  warzelnego  do  200  litrów mk.  200, 

b)  za  każde  dalsze  100  litrów  pojemności  mk.  200. 

4. 

5. 

7. 

10. 

1). 

12. 

13. 

14. 

15. 

Od  fabryk  wódek  słodkich  i  likierów  opłata  stała 
w  miejscowościach  ....... 
Od  rektyfikacji  spirytusu 

.  a)  opłata  zasadnicza  od  pierwszych  100.000  li- 
trów alkoholu  oczyszczonego 

b)  opłata  dodatkowa  za  każde  dalsze  10,000  li- 
trów alkoholu  oczyszczonego 

Od  fabr^  win  rodzynkowych  i  owocowych  i  wi- 
nogronowych      .       .       .       .       .  . 

Od  browarów: 

a)  zasadnicza  opłata  przy  przerobie  pierwszych 
16,38  ton  (tysiąca  pud.)  słodu.  . 

b)  opłata   dodatkowa  przy  przeróbce  każdych 
następnych  16,38  ton  (tysiąca  pud.  słodu). 

Od  zakładów  wyrabiających  lakier,  politurę,  per- 
fumy i  płyny  do  oświetlenia  ..... 

I  klasy 

12.000. 

5000. 

II  klasy  III  klasy 
Markach 

6.000.—  4.000.- 

100.— 

2.000.— 

2.000.- 

1.000.— 

500.— 

6000.- 
3.000.- 

2.000.- 

B.    Od  zakładów  sj^rzedaży  trunków. 
Od  zakładów  restauracyjnych  posiadających  prawo 
do  sprzedaży  wódek  oraz  .innych  trunków  w  na- 

czyniach zamkniętych  i  na  kieliszki 
I  rzędu         .       .       .       .       .       .  •  . 
II  rzędu  ........ 
Od  zakładów,  posiadających  prawo  do  sprzedaży 
wszelkich  trunków  wyłącznie    w  naczyniach  za- 

mkniętych ........ 
Od  zakładów,  posiadających  prawo  do  sprzedaży 
wyłącznie  wina  zarówno  w  naczyniach  zamkniętych, 
jak  na  kieliszki  ....... 
Od  zakładów,  sprzedających  wyłącznie  piwo,  porter 
i  miód  w  naczyniach  zamkniętych 
Od  tychże  zakładów  za   prawo   wyszynku  takich 
trunków  dodatkowo  ...... 

Od  bufetów   posiadających  prawo   do  sprzedaży 
wszystkich  trunków: 

a)  przy  teatrach,  cyrkach,    wyścigach,  wysta- 
wach,    klubach,     lokalach  związkowych 

.         i  t.  p  
b)  na  balach,  zabawach  i  t.  p 

Od  karczem  i  domów  zajezdnych,  posiadających 
prawo  do  sprzedaży  wszystkich  trunków 
od  hurtowych  składów,  piwa,  wina  i  miodu 

600.  - 
300. 

600.— 

1.000.- 

600.- 
3.000  - 4.000.- 

5000.—  5000. 

100.— 

2.000. 

1.000. 

500. 

3.000.— 
1 .500.— 

1 .000.— 

400.— 

200.— 

400.— 

500.— 300.— 1.500.— 

3.000.— 

100.— 

1.000.—  1.000.— 

2.000. 

1 .000. 

500. 

1.500. 

750. 

500. 

200. 

100. 

200. 

250. 

150. 

750. 
2.000. 

§  3.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po- 
wierza się  Ministrowi  Skarbu. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  na 
ot>szarze  b.  zaboru  rosyjskiego  z  dniem  1  lipca  1921  r. 
Jednocześnie  tracą-  móc  obowiązującą:  tabela  opłat  pa- 

tentowych, umieszczona  w  części  1  załącznika  do  art. 
112  (uwaga  1)  zbioru  rosyjskich  przepisów  akcyzowych., 
oraz  art.  512  i  513  tegoż  zbioru  w  brzmieniu  zbioru 
praw  ces.  ros,,  t.  V  1901  r.  i  uzupełnień  z  1912  r. 

Wszystkie  inne  przepisy  o  opłatach  patentowych, 

zawarte  w  wyżq  wymienionym  zbiorze,  pozostają  na' obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  w  mocy. 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkoioski. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  47  z  1921  r.,  poz.  289). 
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Przepisy  celne. 

267. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu 

z  dnia  17  maja  1921  roku 

Handlu 

y  przedmiocie  podwyższenia  agio  od  da  na  towary 
o  charakterze  zbytkownym. 

Na  mocy  ait.  14  rozporzędzenia  z  dnia  11  czerwca 
920  r.  o  taryfie  celnej  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1920  Nr.  51, 
joz.  314)  zarządza  się.  co  następuje: 
I  §  1.  Wysdiość  dopłaty  (agio)  do  cla  na  towary 
loniżej  wyszczególnione  ̂ vynosić  będzie  aż  do  nowego 
ozporządzenia  14900%  (mnożnik  150). 

Pozycja 
iryfy  celnej 

NAZWA  TOWARU 

poz.11. 
p.  1. 

p.  r. 
h.  3- 
Uwaga: 

^  poz.  13. 

ioz.  14  p.  2 

,  poz.  24  p.  2. 

Jwaga: 

i  poz.  24  p.3 

poz. 24  p.5 

Jwaga: 

poz.  27p.l. 

Jwaga: 

'  OZ.  28. 

i  1. 

Orzechy  
Orzechy,  oprócz  oddzielnie  wymienio- 

nych, kokosy,  kasztany  i  chińskie 
orzechy    ziemne      .      .      .  . 

Migdały  w  łupinkach  i  bez  . 
Pistacje   
Orzechy  przywożone  bez  łupinek  lub 

zawierające  więcej,  niż  5%  orze- 
chów łuszczonych  opłacają  cło  z 

dodatkiem  25%. 
Pasztety;  łącznie  z  wagą  bezpośred- 

niego opaljowania    .      .      .  . 
Trufle  świeże  i  suszone  oraz  grzyby 

w  occie,  oliwie  i  słonej  wodzie, 
łącznie  z  wagą  bezpośredniego 

_  opakowania  
Cukierki,  koniitury,  serki  owocowe, 

galaretki  owocowe,  proszki  i  pa- 
stylki z  cukrem,  owoce  w  likieracli, 

araku  i  koniaku,,  czekolada;  łącz- 
nie z  wagą  bezpośredniego  opako- wania   

Wyroby,  wymienione  w  tym  punkcie, 
opłacają  oprócz  cła  70%  podatku 
wewnętrznego  od  cukru,  względnie 
od  alkoholu. 

Kompoty,  soki  z  owoców  i  jagód,  sy; 
ropy;  łącznic  z  wagą  bezpośredniego 
opakowania  .  *. Tureckie  łakocie  (rahatłukum),  hałwa, 
czurezela,  pierniki,  ciasta  cukier= 
nicze;  łącznie  z  wagą  bezpośred- 

niego opakowania 
Soki  owocowe  z  domieszką  alkoholu, 

opłacają  cło  według  pozycji  28, 
względnie  27. 

Arak;  rum,  koniak,  śliwowica  i  inne 
wódki: 
a)  w  beczkach  i  beczułkach,  łącz= 

nie  z  ich  wagą  .... 
b)  w  butelkach,  również  hkierf  i 

nalewki  w  opakowaniu  wszel- 
kiego rodzaju,  łącznie  z  wagą 

bezpośredniego  opakowania 
Wyroby  wymienione  w  punkcie  1. 

oprócz  cła,  podlegają  opłacie  po= 
datku  wewnętrznego.  ' 

Wina  winogronowe,  owocowe  i  ja- 
godowe: 

Wszelkiego  rodzaju  w  beczkach: 
a)  zawierające     do    16"  alkoholu 

(włącznie),   wraz   z   wagą  be- 
czek  

eto  od 100  kg 

w  mar- kach 
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eto  od 

100  kg 

w  mar- 

kach 

Uwaga  1. 

Uwaga  2. 

poz.  29. 

p.  1. 
p.  2. poz.  35  p.  1. 

poz.  37  p.  2. 

p.  5. 
poz.  38. 

z  poz. 57  p.2 

poz.  62  p.  6. 

poz.  67  p.  1 

p.  2. Uwaga  1. 

Uwaga  2. 

z  poz.  76  p.  2. 

poz.  76  p.  3. 

poz  1 19  p.  1 

p.  2. 

b)  zawierające  od  16'  do  25"  alko- 
1^         holu  (włącznie),  wraz  z  wagą *  beczek   
Wina  w  butelkach: 

a)  niemusujące,  zawierające  najwy- 
żej 25°  alkoholu,  łącznie  z  wa- 
gą butelek  

b)  musujące,  łącznie  z  waga  bu= 

telek  ̂   .    "  . C!o  od  win,  przywożonych  w  cyster- 
nach wagonowych,  oblicza  się  od 

rzeczywistej  wagi  wina  z  dodat- kiem do  niej  25%  na  tarę. 
Wina,  zawierające  więcej,  niż  25%  alj 

koholu,  opłacają  cło  według  poz.  27 
Miód,  porter  i  piwo: 

w  beczkach  i  beczułkach,  łącznie 
z  ich  wagą  

w  butelkach  i  kamionkach,  łącznie 
z  wagą  naczyń  .      .      .  . 

Sery  wykwintne  w  opakowaniu  deta- Hcznem:  drewnianem,  ołowianerr, 
blaszancm  i  t.  p.,  z  wagą  bezpo- 

średniego opakowania 

Ryby  marynowane,  w  oliwie  i  fasze- rowane  
Kawior   
Ostrygi,  raki,  homary,  krewetki,  śli- 

maki  i  t.  p.,  świeże,  solone,  mary- 
nowane, również  w  opakowaniu 

hermetycznem  brutto 
Obuwie  lakieiowane,  z  materji  jed- 

wabnej, gotowe  i  niewykończone  . 
Kwiaty  cięte;  liście  świeże,  suszone, 

barwione  i  niebarwione;  bukiety 
i  wieńce  z  kwiatów,  liści  i  innych 
części  roślin     .      .      .  brutto 

Kamienie  szlachetne  (brylanty^  dja- 
menty,  rubiiiy,  szafiry,  szmaragdy); 
perły  prawdziwe     .      .      .  . 

Inne  kamienie  do  ozdoby  prawdziwe 
i  sztuczne;  korale  prawdziwe,  rów- 

nież na  sznurkach,  w  wiązkach  i 
rzeźbione   

Kamienie  w  oprawie  ze  szlachetaych 
metali,  opłacają  cło  według  poz. 
148. 

Kamienie  szlachetne  do  celów  techni- 
cznych, w  oprawie  stalowej  łub 

bez  oprawy,  za  zezwoleniem  Mini- sterstwa Skarbu  po  porozumieniu 
z  Ministerstwem  I^rzemysłu  i  Han= diu. 

Przedmioty  z  porcelany  i  biskwitu  dla 
ozdoby  mieszkań,  białe  i  jedno- barwne lecz  bez  malowideł,  złoceń 
i  ozdób  z  miedzi  i  miedzianych 
stopów  

Wyroby  z  porcelany  i  biskwitu  dla 
ozdoby  mieszkań,  jako  to:  wazy, 
statuetki  i  t.  p.  przedmioty  z  ma- 

lowidłami, złoceniami  i  ozdobami 
z  miedzi  i  miedzianych  stopów: 
kwiaty  sztuczne,  porcelanowe,  rów- 

nież fajansowe  i  i.  p.;  naśladow- 
nictwa roślin  i  ich  części  lub  wy- 

roby z  nich,  jako  to:  wianid,  bu,- 
kiety  i  t.  p..  również  z  dodatkiem 
z   innych  materjalów 

Bielidło,  róż,  puder,  środki  do  iarbo= wania  włosów,  trociczki,  pomady 
kosmetyczne  i  kosmetyki  oddziehiie 
niewymienione,  bez  alkoholu,  łącz- 

nie z  wagą  bezpośredniego  opako^ wania  

Wyroby  perfumeryjne  i  kosmetyczne, 
zawierające  alkohol;  perfumy,  wo- 

dy pachnące  (kwiatowe),  woda  ko- łońska,  eliksiry,  łącznie  z  wagą 
bezpośredniego  opakowania  . 
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Uwaga:  Wyroby  wymienione  vj  punkcie  2  o= 
placajij  (oprócz  cła),  70%  podatku 
wewnętrznego  od  alkoholu.  • 

poz.  120p.  1.  Mydlą  toaletowe  i  lecznicze,  w  słanie 
płynnym  i  stałym  oraz  w  proszku 
łącznie    z    wag.j  bezpośredniego 
opakowania  

poz.  148p.  a)  Wyroby  ze  złota,  oprócz  oddziel- 
nie wymienionych  .  .  .  . 

b)  wyroby  ze  złota  lub  platyny,  z  pra= 
wdziwemi  lub  sztucznemi  kamie- 

niami, perłami  i  t.  p.  . 
p.  3.  a)  Wyroby   ze  srebra,    również  po- 

złacane, oprócz  oddzielnie  v.'vmie= 
nych  .  ... 

o)  wyroby  ze  srebra,  róv/nieź  pozła- 
cane, z  prawdziwemi  lub  sztucz- 

nemi kamieniami,  perłami  i  t.  p.  . 
poz.  149p.  3.  Wyroby  z  miedzi,  stopów  miedzi  i  in- 

nych metali  i  stopów,  wymienio- 
nych w  poz.  143  z  ozdobami  odla- 

nemi  lulj  rżniętemi  (oprócz  tłoczo- 
nych), wykończone  lub  nie,  w  ca- 

łości łub  rozebrane  na  części;  or- 
namenty, karjatydy.  medaljony,  biiu 

sty,  statuetki  i  t.  p.  .  ' . poz.  149  p.  4.  Wyroby,  wymienione  v;-  punldach  1, 
2  i  3  poz.  149  i  wyroby,  oprócz 
oddzielnie  wymienionych,  z  metali 
r>ieszlachetnych,  pozłacane  i  posre^ 
ł>rzane,  łub  też  z  dodatkiem  kosz- 
towTiych  materjałów  (oprócz  wyro= 
bów  należących  do  poz.  215)  o 
wadze  sztuki: 
a)  posvyżej  400  gr. 
b)  do  400  gr.  (włącznie) 

Uwncfa:          Przy  określaniu  cła  za  wyroby  roze- 
brane na  części  przyj  nmje  się  za 

podstawę  jal<ość  każdej  części  z  o- sobna. 
poz.  158  p.  3.  Wyroby  nożownicze,  wymienione  w 

punktach  1  i  2  poz.  158,  pozłacane 
i  posrebrzane  lub  w  oprawie  po= 
złacanej,  posrebrzanej,  platerowa- 

nej, z  szyłdkretu,  perłowej  r.iasy, 
kości  słoniowej  i  mamutowej,  albo 
z  ozdobami  z  tych  materjałów, 
również  z  ozdobami  ze  złota  i  sre- 
bra   

Uwag.-::  Wyroby  nożownicze  w  oprawie  ze 
S7!achetnvch  metali  według  poz. 
148. 

poz.  163  p.  3.  c)  Wyroby  z  cyny,  metalu  brytyjskie- 
'go  i  innych  stopów  cyny  o  chara- 

kterze artystycznym  i  z  upiększe- 
niami en  relief:  statuetki,  rr.edaljo= 

ny,  popielniczki,  wazy,  rączki  i  t. 
p.,  niezależnie  od  wagi  w  sztuce 

Uwaga:  Wyroby,  wymienione   w  tej  pozycji, 
pokryte  miedzią   łub   jej  stopami, 
również  polerowane  lub  malowane 
opłacają  cło  z  dodatkiem  15%. 

poz.169p.  1.    c)  Wstęgi  kinematograficzne: 
I  wyświetlone  pozytywy 
II  „  negatywy 

poz.173p,  1.    Wozy  osobowe: 
a)  duże:  karety,  powozy,  factony, 

kabrjołety,  keby,  landa,  dyliżan- 
se i  omnibusy  od  sztuki 

b)  lekkie:  wózki  (chars  a  bancs), 
dorożki,  sanki  osobo^\'e  i  brycz- 

ki od  sztuki       .      .      .  . 
poz.  173  p.  9.  Samochody  osobowe  .  .  .  . 
p-  10.  •  JMotocykle.  cyklonetki  i  t.  p. 
poz.  177  p.  3.    c)  Karty  do  gry  
Uwaga:  ł<arty  do  gry   oprócz   cła  podlegają 

opłacie  ))od?tku  wewnętrznego, 
poz.  177  p.  4.    Obicia  papierowe  i  szlaki  do  nich 
poz.195p.  1.    Jedwabne:  tkanin)',  chustki  tkane,  fu- 

lary (oprócz  wymienionych  w  poz. 
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poz.  196. 

poz  201. 

poz.  203. poz.  205  p.  1. 
Uwaga: 

poz.  207. 

li  waga: 

poz.  209  p.  1. 

poz.  209  p.  2. 

Uwaga  1. 

Uwoga  2. 

Uwaga  3. 

Uwartn  4. 

PQZ.  210Uwa- 

ga  2. 

z  poz.  211. 

p.  1. 

p.  2. 

195),  wstążki,  taśmy,  tiul,  tkaniny 
wscliodnie,  aksamit,  plusz  i  szeni- la  

Fulary  jedwabne,  drukowane  po  iitkas 
niu  i  chustki  

Tkaniny,  chustki  i  szarfy  w  rodzaju 
kaszmirowych,  z  osnową  wełnianą 
i  wątkiem  różnobarwnym,  weinia= 
nym,  albo  różnobarwnym  wełnia- 

nym i  jedwabnym,  również  z  do 
mieszką  bawełny,  kaszmiry  jjraw- dziwe  i  francuskie  .... 

Kobierce  wełniane  wszelkie 
a)  wyroby  dziane  jedwabne 
Bielizna,  odzież   i   drobna  Tconfekcja, 

opłacają  cło  z  dodatkiem  10%. Koronki  i  łiąfty: 

1)  koronki  i  wyroby  l<oronkowe;  nie- 
zszyte  hafty  i  tkaniny  haftowane 
(oprócz  wymienionych  w  punkcie 
2): 

a)  jedwabne,  z  szychu,  złota  i  sre= bra  

b)  wyszywane  jedwabiem,  szy- chem, złotem,  i  srebrem 
c)  inne  oddzielnie  niewymienione  . 

2)  tkaniny  i  tiul,  nie  węższe  od  70  cm., 
haftowane  z  jednego  brzegu,  o 
szerokości  haftu  najwyżej  do  4  cm.: 
a)  haftowane  jedwabiem,  złotem  i 

srebrem,  opłacają  cło  według 
jakości  tkaniny  z  dodatkiem 

25%; 

b)  hahowane  innemi  materjałami, 
opłacają  cło  według  jakości 
tkaniny  z  dodatkiem  15%. 

Za  podstawę  wymiaru  cła  od  tlcanin 
bawełman3'ch  slńży  cło  według  p. 
3  poz.  187  lub  188. 

b)  Bielizna  i  odzież  wykończona  i  nie- 
wykończona przybrana  haftam.i.  ko- ronkami, ozdobami  i  t.  p.  według 

materjału  podstawowego  z  dodat- kiem 60%. 

Damsłde  kapelusze,  czapeczki  i  inne 
ubrania  na  głowę  pr.zybrane  wstąż- 
Icami,  piórami,  koronkami,  kwiata= mi  i  t.  p.  

Futra,  ubiory  futrzane  i  okrycie  zszy= 
te,  lecz  niepokryte  tkaniną  z  w}'- 
jątkiem  z  dużycli  baranów,  kóz,  za- 

jęcy, kotów,  królików  i  wilków, 
opłacają  cło  według  jakości  futra 

(poz.  56)  z  dodatkiem  50%. 
Ubiory  i  okrycia  podbite  futrem  z  wy- 

jątldem  z  dużych  baranów,  kóz, 
zajęcy,  kotów,  królików  i  wilków, 
opłacają  cło  według  p.  1  poz.  209. 

Przy  określaniu  stawki  celnej  miaro- 
dajną jest  tkanina  ubrania;  pods 

szewka  bez^  względu  na  gatunek 
nie  wpływa  na  wysokość  stawki. 

Bielizna,  odzież  i  drobna  konfekcja  z 
niaterjałów  dzianych  (trykotowych) 
opłacają  cło  według  poz.  205  z dodatkiem  10%. 

Czapki  futrzane  i  z  obramowaniem  fu= 
trzanem  opłacają  cło  według  uwa- 

gi 2  do  poz.  209. 
Parasole,  parasolki  i  łaski  z  parasola= 

mi: 
Kryte  tkaniną  jedwabną  f  półjedwabną: 

a)  z   pokryciem   przybranem  (ko- 
ronkami,   wstążkami,   haftami  i 

t.  p.)  od  sztuki 
Kryte  innemi  tkaninami"  (oprócz  jed= wabiu  i  półjedwabiu): 

a)  z  pokryciem  przybranem  (koron- kami, wstążkami;  haftami  i  t.  p.) 
od  sztuki  
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poz.  213. 

ipoz.  213  p.  3 

Uwaga: 

poz.  215  p.  1, 

NAZWA  TOWARU 
tCto  od 1 100  kg 

iw  mar- !  hach 

■Uwaga: 

.OZ.21.5p.4a) 

b) 

d) 

Jwaga  1. 

O 

Uwaga  2 

Jwaga  3. 

Pióra  ozdobne  i  sztuczne  kwiaty: 
Przyrządzone  pióra  i  skórki  ptasie  z 

piórami  (z  ptaków  szlachetnych  i 
zwykłych  gatunków);  pióropusze  i 
tkaniny  z  piórami;  łącznie  z  wagą 
bezpośredniego  opakowania  . 

Kwinty  sztuczne  i  ich  części  z  przędzy 
i  tkanin  również  z  dodatkiem  in- 

nych materjałów;  sztuczne  rośliny 
do  ozdoby  z  dodatkiem  kosztow- 
nj'ch  nmte:rjałów;  łącznie  z  wagą 
bezpośredniego  opakowania  . 

Sztuczne  rośliny  do  ozdoby  bez  do- 
datków z  kosztownych  materjałów; 

kwiaty  sztuczne  z  częściami  roślin 
naturalnych  

Pióra  i  skórki  ptaków  szlachetnych 
gatunków  (strusie,  marabu,  rajskie 
ptaki,  pawie,  kolibry  i  t.  p.)  nie- 
wyprawione  

Wyroby  galanteryjne  i  toaletowe  od= 
dzielnie  niewymienione  w  całości 
lub  rozebrane,  kosztowne:  część 
składową  łdórych  stanowi  .jedwab, 
perłowa  masa,  korale,  szyldkret, 
kość  słoniowa,  enialja,  bursztyn, 
imitacje  drogich  kamieni  i  t.  p.  ko= 
sztowne  materjały,  chociażby  z  do- 

datkiem pozłacanych  lub  posre- 
brzanych metali  i  stopów;  wyroby 

oddzielnie  niev\u'mienione  z  perło- 
wej masy,  szyldkrefu.  kości  słonio- 
wej i  bursztynu       .      .  . 

Wymienione  wyroby  z  miedzi,  cyny 
i  ich  stopów,  opłacają  cło  według 
poz.  149  p.  3  i  4  i  według  poz. 
163  p.  3. 

Zabawki  dziecinne  z  kości,  rogu,  por- 
celany, aluminium,  morskiej  pian= 

ki,  fiszbinu,  gagatu,  celuloidu,  la- 
wy, galalitu,  z  dodatkiem  zwyczaj- 

nych  metali  (diociażby  pozłaca- 
nych i  posrebrzanych),  jak  rów= 

nież  tkanin  

Zabawki  dziecinne  z  miedzi-  i  jej  sto-, 
pów,  surówki,  żelaza,  stali,  cyny, 
ołowiu,  niklu,  cynku  i  t.  p.  bez  do- 

datku innych  materjałów,  chociaż- 
by z  pozłacafcemi  i  posrebrzansmi 

ozdobami   
Dziecinne  harmonijki,  trąbki,  bębenki 

i  t.  p.      .      .      .  "    .  \ Przedmioty,  v.'  których  złoto,  srebro 
i  platyna  stanowią  główną  wartość, 
opłacają  cło,  jak  v>'yroby  ze  złota  i srebra. 

Wyroby  drey/niaue  z  pozlacanemi  i 
posrebrzane."ni  ozdobami  z  miedzi 
i  jej  stopów  z  wstawkami  i  inkru- 
stacjami  z  kosztownych  materja- 

łów, o  wadze  sztuki  mniej,  niż  12 
kg.  według  p.  1  poz.  215, 

Futerały,  w  których  są  przewożone 
przedmioty  niniejszej  pozycji,  opła- 

cają cło  oddzielnie  według  własnej 
jakości. 
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§  2.   Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie 

dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku' Ustaw  Rzeczypospoli- 
'!]  Polskiej.   Jednccześnife  tracą  inoc  obowiązującą: 

a)  co  dó  towarów,  opłacających  clo  w  złocie  — 
ozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu 
:  Handlu  z  dn.  20  lutego  1920  r.  w  sprawie  płacenia 
a  cd  n!ektói7ch  towarów  w  złocie  (Dz.  U.  R.  P. 
1920  r.  Nr.  19  poz.  98);  . 

b)  co  do  towarów,  wprowadzonych  do  niniejszego 
oporządzenia,  a  podlegających  opłacie  da  z  dopłatą 

1900%  —  rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dn.  11 
stycznia  1921  r.  w  przedmiocie  podwyższenia  agio  od 
cła  (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  9  poz.  48). 

§  3.  Cło  w  złocie  za  towary,  objęte  rozporządze- 
niem Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  20  liftego  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  19  poz.  98, 
z  1920  r.)  i  cło  z  dopłatą  1900%  na  pozostałe  towary, 
objgte  niniejszem  rozporządzeniem,  przejściowo  mogą 
być  przyjmowane,  o  ile  towary  te: 

a)  zostały  nadane  do  przewozu  koleją  lub  statkiem 
najpóźniej  av  dniu  poprzedzającym  dzień  wejścia  niniej- 

szego rozporządzenia  w  życie  (§  2),  lub 

b)  zalegały  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszego  roz- 
porządzenia w  składach  celnych  urzędowych,  kolejo- 

wych, oraz  poza  urzędowych  publicznych  i  prywatnych. 
Ulgi  wskazane  w  punktach  a)  i  b)  tracą  moc  po 

upłyAvie  miesiąca  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego 
rozporządzenia  (§  2). 

Minister  Skarbu: 
(— )  Steczkowski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 
(— )  S.  Przanowski. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  z  r.  1921,  Nr.  46,  poz.  284). 

268. OKÓLNIK  Nr.  8842  DC  II  21. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych. 
Doszło  do  wiadomości  Ministerstwa  Skarbu,  że 

niektóre  urzędy  celne  sprzedają  z  licytacji  przedmio* 
ty  złote  i  srebrne  porzucone  na  granicy  przez  prze* 
mytników  w  chwili  grożącego  im  niebezpieczeństwa. 

Wobec  tego  Ministerstwo  Skarbu,  powołując  się 
na  okólnik  z  dn.  14  kwietnia  1920  L.  3932  (Dz.  Urz. 
Min.  Sk.  Nr.  ł<3  poz.  239),  przypomina  Urzędom  Cel« 
nym,  że  przytrzymane  pieniądze  złote  i  srebrne,  jak 
również  wyroby  ze  złota  i  srebra  mają  urzędy  celne 
przesyłać  natyclimiast  i  w  każdej  sprawie  karnej  od? 
dzielnie  do  Polskiej  ICrajowej  Kasy  Pożyczkowej 
w  Warszawie,  zawiadamiając  o  tem  równocześnie 
Departament  Kredytowy  Ministerstwa  Skarbu. 

Takie  pieniądze  i  wyroby  będą  przechowywane 
w  depozycie  i  zależnie  od  orzeczenia  sądowego 
w  myśl  ustawy  z  dn.  15  lipca  1920  o  zakazie  wywozu 
zagranicę  kruszców  szlaclietnych  (Dz.  Ust.  Nr.  62 
poz.  404)  będą  zwrócone  stronie  lub  też  przejęte  na 
Skarb  Narodowy. 

Monety  złote  i  srebrne  oraz  wyroby  ze  złota 
i  srebra  porzucone  na  granicy  i  zatrzymane  bez  uję* 
cia  przemytników  należy  również  przesyłać  do  Pol* 
skiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  celem  natychmia= 
stowego  przekazania  ich  na  Skarb  Narodowy  i  jedno= 
oześnie  zawiadamiać  o  tem  Departament  Kredytowy. 

Warszawa,  d.  9  czerwca  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu  Ceł 

( — )  DzierzgowskL 

269. 
KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ogłoszony  w  „Monitorze  Polskim"  Nr.  129  z  dnia 
10/V1  1921  r.  kurs  celny,  ro?.pocznie  się  w  Waiszawie 
dn.  55-go  Hpca  1921  r 

Podany  w  tem  ogłoszeniu  termin  nadsyłania  podań 

(20  czei-wca)  przedłuża. się  do  dn.  1-go  lipca  r.  b 
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Długi  państwowe. 

270. 

USTAWA 

z  dnia  10  maju  1921  roku 

0  rejestracji  i  stemplowaniu  tytułów  dtugu  przedwos 
jennego  Austrji  i  Węgier. 

Art.  1.*  Zarządza  się  rejestrację  i  ostemplowanie 
tytułów  długu  Austrji  i  Węgier,  wydanycli  do  dnia 
2S  lipca  1914  roku  włącznie,  a  znajdujących  się  na 
obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  oraz  rejestrację 
takichże  tytułów,  znajdującycli  się  zagranicą,  a  będą* 
cycli  własnością  obywateli,  instytucji  i  władz  pol* 
skich. 

Art.  2.  Osoby  i  instytucje,  będące  właścicielami 
tytułów,  wskazanych  w  art.  1.  lub  mające  rzeczone 
tytuły  w  swem  przecliowaniu  lub  zarządzie,  obowią? 
zane  są  przedstawić  je  w  terminie  dwumiesięcznym, 
od  dnia  rozpoczęcia  rejestracji,  na  podstawie  niniej? 
szej  ustawy  we  właściwych  miejscach  rejestracji. 
Termin  rozpoczęcia  rejestracji  i  stemplowania  wys 
znaczy  Minister  Skarbu. 

Art.  3.  Po  przeprowadzeniu  przez  Komisję  Ods 
szkodowań,  w  myśl  art.  203  Traktatu  sPokoj u  między 
Mocarstwami  Sprzymierzonemi  i  Stowarzyszonemi 
a  Austrią,  podpisanego  w  Saint  Germain  en  Laye 
10  września  1919  r.,  podziału  długu  austrjackiego,  za* 
ciągniętego  do  dnia  28  lipca  1914  r.  włącznie,  na  za* 
bezpieczony    specjalnemi    objektami  majątkowemi 
1  niezabezpieczony,  Minister  Skarbu  wyda,  zgodnie 
z  postanowieniem  ust.  3  aneksu  do  tegoż  art.  203, 
zarządzenie  celem  przejęcia  odpowicc^ialności  za 
tytuły  niezabezpieczonego  długu  państwowego  au* 
strjackiego,  ostemplowane  i  zarejestrowane  na  obsza* 
rze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  oraz  za  tytuły  tegoż 
długu,  zabezpieczonego  objektami  majątkowemi, 

przejętemi  przez 'Rzeczpospolitą  Polską. 
Takie  samo  zarządzenie  wyda  Minister  Skarbu, 

po  przeprowadzeniu  przez  Komisję  Odszkodowań 
podziału  tytułów  długu  państwowego  węgierskiego, 
zaciągniętego  do  dnia  28  lipca  1914  r.,  w  myśl  art. 
186  Traktatu  Pokoju  między  Mocarstwami  Sprzjonie* 
rzonemi  i  Stowarzyszonemi  a  Węgrami,  a  podpisane* 
go  w  Trianon  4  czerwca  1920  r.,  odnośnie  do  tytułów 
tego  długu,  zgodnie  z  postanowieniem  ust.  3  aneksu 
do  tegoż  art.  186. 

Art.  4.  Obywatele  polscy  i  instytucje,  mające 
siedzibę  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  bę* 
dący  właścicielami  tytułów,  wskazanych  w  art.  1, 
a  nie  znajdujących  się  \¥  ich  osobistem  władaniu, 
zgłaszają  te  tytuły  we  właściwych  miejscach  rejestr  a* 
cji  i  otrzymują  odpowiednie  zaświadczenia,  na  któs 
rych  podstawie  tytuły  zgłoszone  ulegają  dodatkowe* 
mu  ostemplowaniu,  za  ich  przedstawieniem,  niezależ* 
nie  od  upływu  terminu  rejestracji  i  ostemplowania, 
w  terminie  dodatkowym,  ustalonym  w  drodze  roz* 
porządzenia. 

Art.  5.  Władze  i  urzędy  państwowe  polskie, 
które  objęły  agendy  po  b.  władzach  i  urzędach 
austrjackich,  położonych  na  obszarach,  wchodzących 
obecnie  w  skład  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przedsta* 
wiają  do  rejestracji  spisy  walorów,  podpadających 
pod  działanie  niniejszej  ustawy,  które  zostały  przez 
odnośne  władze  i  urzędy  austrjackie  wywiezione  i  do< 

22  23. 

tąd  nie  zwrócone.  Postanowienie  art.  4  o  dodatko* 
wem  ostemplowaniu  zgłoszonych  walorów  ma  zasto* 
sowanie  do  walorów,  zarejestrowanych  na  zasadzie 
niniejszego  artykułu. 

Art.  6.  Dokonanie  rejestracji  i  ostemplowania 
walorów,  wskazriych  w  art.  1,  powierza  się: 

a)  władzom  i  urzędom  skarbowym; 
b)  instytucjom  kredytowym,  które  będą  do  tego 

upoważnione. 
Zagranicą  rejestrację  powierza  się  konsulatom 

i  przedstawicielstwom  Rzplitcj  Polskiej. 
Art.  7.  Niewykonanie  obowiązku,  wymienionego 

w  art.  2,  odnośnie  do  tytułów,  znajdujących  się  na 
obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  pociąga  za  sobą 
konfiskatę  nieprzedstawionego  tytułu,  na  zasadzie 
orzeczenia  władzy  skarbowej. 
,  Art.  8.  Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  usta* 
wy  zabrania  się,  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Pol* 
skiej  wszelkiego  obrotu  niesterfiplowanemi  tytułami 
długu  Austrji  i  Węgier,  wydanemi  do  dnia  28*go  lipca 
1914  r.,  oraz  wywozu  walorów,  wskazanych  w  art. 
1,  zagranicę. 

Przekroczenie  przepisów  powyższego  ustępu  po* 
ciąga  za  sobą  konfiskatę;  przedmiotów  przekroczenia, 
niezależnie  od  kar,  mogęcych  przypadać  na  zasadzie 
innych  przepisów,  w  szczególności  zaś  przepisów, 
wydanych  lub  mogących  być  wydanemi  w  przyszło* 
ści  na  podstawie  ustawy  z  dnia  9  lipca  1920  roku 
w  przedmiocie  udzielenia  Rządowi  pełnomocnictw 
do  wydawania  rozporządzeń  w  sprawie  regulowania 
obrotu  pieniężnego  z  krajami  zagranicznemi  (Dz.  Ust. 
Rz.  P.  z  r.  1920  Nr.  56  poz.  347). 

Do  orzekania  są  upoważnione  na  obszarze  b.  za* 
boru  austrjackiego  sądy  karne  do  spraw  skarbowych, 
na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  —  sądy  pokoju 
i  ną  obszarze  b.  zaboru  pruskiego  —  sądy  admini* stracyjne. 

Art.  9.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrami 
Spraw  Zagranicznych  i  Sprawiedliwości  oraz  z  Pre* 
zesem  Głównego  Urzędu  Likwidacyjnego,  a  w  b. 
dzielnicy  pruskiej  —  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej 
w  porozumieniu  z  Ministratni  Skarbu,  Spraw  Zagra* 
nicznych  i  Sprawiedliwości  oraz  z  Prezesem  Główne* 
go  Urzędu  Likwidacyjnego. 

Art.  10.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 
z  dniem  jej  ogłoszenia.  ^ 

Marszałek: 

(— )  Trąmpczyiislń. 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 
(— )  Steczkowski. 

Minister  Spraw-  Zagranicznych : 
(— )  E.  Sapielia. 

Minister  Sprawiedliwości: 
w  z.  ( — )  Dr.  Jan  Morawski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski 
Prezes  Głównego  Urzędu  Likwidacyjnego: 

w  z.  ( — )  J.  Karśnicki. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  45  z  dn.  •  4/VI  —  1921  r.  poz.  269). 
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Sprawy  walutowe. 

271. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA  PRZEMYSŁU  I  HANDLU 

z  dnia  14  marca  1921  roku. 

i^^ydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  w  spras 
wie  podwyższenia  opłat  probierczych. 

Na  mocy  art.  1,  2  i  4  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r.  o  upoważnieniu  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

do  wydawania  zarządzeń  w  zakresie  nadzoru  nad 

przemysłem  złotniczym  i  handlem  w^Tobami  złotni* 
czemi  oraz  organizacji  urzędów  probierczych  na  ob? 
szarach  b.  zaborów  austrjackiego  i  rosyjskiego  (Dz. 

U.  R.  P.  1920  r.  Nr.  70,  poz.  470)  zarządza  się  w  pos 
(rozumieniu  z  Ministrem  Skarbu,  co  następuje: 

§  1.  Art.  17  rozporządzenia  Ministra  Przemysłu 

i  Handlu  z  dnia  9  sierpnia  1920  r.,  wydanego  w  poro* 

zumieniu  z  Ministrem  Skarbu,  w  sprawie  zmian  do 

ustaw  probierczych,  obowiązujących  na  terenie  b.  zas 
boru  rosyjskiego  (Dz.  U.  R.  P.  z  1920  r..  Nr.  85, 
poz.  566),  otrzymuje  następujące  brzmienie:  ,,Za 

czynności,  nie  połączone  ze  stemplowaniem,  urzędy 

pobier^ą  następujące  opłaty:  , 

1.  za  każdą  próbę  złota  30  mk.; 

2.  za  każdą  pióbę  srebra  drogą  ogniową  10  mk.; 

3.  za  każdą  próbę  srebra  drogą  mokrą  50  mk.; 

4.  za  każdą  próbę  stopu  złota  i  srebra  drogą 
lOgniową  40  mk.; 

5.  za  stopienie  złota  i  srebi-a  różnych  prób  wa* 
gi  100  gr.  40  mk.,  za  następne  każde  100  gr.  20  mk. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ży* 

cie  z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczy? 
pospolitej  Polskiej. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

(— )  -S".  Przanowski. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Słeczkowsl<i. 

'      (Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  11/VI  1921  r.  Nr.  47,  poz.  290). 

zacji  i  osób,  które  zajmowały  się  zbieraniem  złota 

i  ofiar  na  Skarb  Narodowy  o  zakomunikowanie  re* 
zultatów  podjętej  akcji,  oraz  gdzie  i  komu  zostały 

doręczone  zebrane  na  ten  cel  ofiary.  Zawiadomienia 
z  podaniem  dokładnych  danych,  względnie  wykazy, 

należy  przesyłaćć  pod  adresem  Wydziału  Wykonaw? 
czego  do  Ministerstwa  Skarbu,  Warszawa,  Rymar? 
ska  5. 

Wydział  iiprzedza,  że  obecnie  akcję  zbiórki  złota 

i  wogóle  ofiar  na  Skarb  Narodowy  podejmować  mo? 

gą  tylko  organizacje  i  osoby,  które  otrzymały  lub 
otrzymają  stosowne  upoważnienie  od  Komitetu 
Głównego  lub  Komitetów  Wojewódzkich. 

W  eelu  ujednostajnienia  akcji  zbiórki  złota,  sre? 

bra  i  drogich  kamieni,  na  rzecz  Skarbu  Narodowego, 
oraz  ustalenia  metod  i  sposobów  działania  na  ca* 

łym  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wydział 

Wykonawczy  Głównego  Komitetu  zwołuje  zjazd 
przedstawicieli  Komitetów  Wojewódzkich  w  dniu 
18  czerwca  1921  r.  o  godzinie  5*ej  p.  p.  w  Gmachu 
Ministerstwa  Skarbu,  Warszawa,  Rymarska  5,  na 

który  to  zjazd  Wydział  Wykonawczy  zaprasza 

uprzejmie  pp.  Prezesów  i  upoważnionych  piśmiennie 
przedstawicieli  Komitetów  Wojewódzkich. 

(„Monitor  Polskf '  Nr.  126  —  1921  r.). 

273. 

272. 

STAN  EAUSJI  BILETÓW 

POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Dnia  20-go  m&ja  1921  r. 

Data    10-go  maja   1921  r. 

obieg  wynosił  .  .  .  .  Mk.  90.150.299.177.— 
Od  dnia     10/V    do    20/ V 

r.  b.  wypuszczono  .    .    .    „  1.152.774.749.00 

Do  dnia  20-go  maja   r.  b. 

puszczono  w  obieg  ogółem  Mk.  91.505.075.926.— 

W  tem  na  podstawie  artykułu 

2  Ustawy  z  dnia  26-go  mar- 
ca 1920  r.  (Dziennik  Ustaw 

Nr.  31  poz.  179).    .    .    .  Mk.  5.718.931  046.— 

Naczelny  Dyrektor: 

p.  o.  (— )  Bigo. 

Dyrektor  Skarbca  Emisypego: 

( — )  Marjan  Karpus. 
KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Wydział  Wykonawczy  Głównego  Komitetu  Po? 
fierania  Skarbu  Narodowego  zwraca  się  do  organi* 
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Sprawy  spółdzielcze. 

274, 

KOMUNIKAT  RADY  SPÓŁDZIELCZEJ. 

W  dniu  20  maja  r.  b.  odbyło  się  drugie  posie? 
dzcnie  państwowej  Rady  Spółdzielczej,  na  którem 
przyj Qty  został  projelct  ustawy  o  łączeniu  się  spół« 
dzielni. 

Warszawa,  d.  10  czeiwca  1921  r. 

275. 

KOMUNIKAT  RADY  SPÓŁDZIELCZEJ. 

Na  zasadzie  decyzji  Ministerstwa  Slcarbu  z  d.  26 
kwietnia  r.  b.  ogłoszenia  spółdzielni,  przewidziane 
bądź  przez  Ustawę  o  spółdzielniach,  bądź  przez 
ustawy  podatkowe,  a  zamieszczone  w  „Dzienniku 

Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  korzystać  będą 
i  rabatu  w  wysokości  50  %. 

Opłata  za  ogłoszenia  rejestrowe  pobierana  bęs 
dzie  przez  sądy  ryczałtowo  i  —  po  odliczeniu  raba* 
tu  —  wynosi. 

1)  po  mk.  1000  za  ogłoszenia,  zawierające: 
a)  pierwszy  wpis,  b)  założenie,,oddziału,  c)  zmianę^ 
więcej  niż  trzech  artykułów  satutu, 

2)  po  mk.  500  na  każde  inne  ogłoszenie  res 
j  estrowe. 

Ewentualna  zmiana  ceny  tych  ogłoszeń  będzie 
podana  do  wiadomości  sądów  oraz  Rady  Spółdzielń 

czej  i  ogłaszona  w  „Dzienniku  Urzędowym  M.  Sk.". 
Opłata  za  ogłoszenia  bilansów  pobierana  będzie 

przez  Administrację  „Dziennika  Urzędowego  M.  Sk.  ' 
za  każdy  wiersz  lub  jego  miejsce,  przyczem  z  rabatu 
50  %?ego  korzystać  mogą  te  tylko  spółdzielnie,  któs 
re  nadesłały  Radzie  SpółdzielcEdj  swe  statuty  i  spra» 
wozdania  (Ust.  o  Spółdz.  art.  59  i  124  ust.  2),  co  do 
których  zatem  Rada  będzie  mogła  orzec,  czy  należą 
one  do  liczby  spółdzielni,  wzgi.  zrzeszeń,  objętych 
art.  117  Ust.  o  spółdz. 

Warszawa,  10  czerwca  1921  r. 
Prezes  Rady: 

,  ( — )  /.  Kwieciński. 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

276, 

ROZPORZĄDZENI E 

Prezydenta  Ministrów  i  Ministra  Skarbu 

z  dnia  8  maja  1921  r. 

zmieniające  częściowo  rozporządzenie  z  dnia  21  paź- 
dziernika 1020  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  101  poz.  672)w  spra 

wie  przyznania  pańslwowyra  funkcjonarjuszoni  niższym 

plac  zasadniczych  poszczególnych  stopni  płacy,  przewi- 
dzianych w  art.  14  usławy  o  uposażeniu  urzędników 

i  państwowych  funkcjonarjuszów  niższych  z  dnia  13  lip- 
ca 1920  r. 

■> 

Na  mocy  artykułu  20  p.  1  b,  p.  2  e  i  j).  3  b,  ustaw) 
z  dnia  13  lipca  1920  r.  o  uposażeniu  urzędhików  i  niż- 

szych funkcjcnarj uszów  państwowych  (Dz.  U.  R.  P 

Nr.  65  poz.  429)  zarządza  się,  co  następuje:  • 

W  ustępie  drugim,  oznaczonym  „YIII"  rozporządzę 
nia  Prezydenta  Ministrów  i  Ministra  Skarbu  z  dnia  21 
października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  101  poz.  672). 
uzupełniającego  rozporządzenie  ź  dnia  5  sierpnia  1920  r 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  77  poz.  520)  w  sprawie  przyznani? 
państwowym  funkcjonarjuszoni  niższym  płac  zasadni 

czych  poszczególnych  stopni  płacy,  przewidzianyc!^ 
w  art.  14  ustawy  o  uposażeniu  urzędiników  i  państwo 
wych  funkcjonarjuszów  niższych  z  dnia  13  lipca  1920  r 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65  poz.  429),  —  skreśla  się  w  punkcif 

c)  wyrazy:  „laborantom(tkom),  konfa^olerom  targjowym" 
dodaje  się  natomiast: 

w  punkcie  f)  po  słowach:  „inspicjenta  gmachów"— 
wyrazy  „laborantom(tkom)" ; 

w  pimkcie  h)  po  słowach:  „szoferom"  wyrazy  „kon- 
trolerom targowym  i  laborantom  starszym"; 

w  punkcie  i)  po  słowach:  „starszyon  szoferom"  wy 

razy  „kontrolerom  starszym". 
Prezydent  Ministrów: 

(-)  Wiios. 

Minister  Skairbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  47  z  d.  lł/Vl— 1921  r.,  poz.  288)1 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  za  Nr.  1  wniesioną  została: 
towarzyszenie  Spółdzielcze  Mieszkaniowe  Urzędników 
karbowych  w  Łodzi  z  odpowiedzialnością  zadeklarowany* 
li  udziałami.  Siedzibą  Spółdzielni  jest  Łódź.  Członkowie 
półdzielni  odpowiadają  udziałami.  Spółdzielnia  ma  na 
alu  budowę  domów  mieszkalnych,  które  odstępuje  człon- 

om na  własność  z  chwilą  zupełnej  spłaty  przez  członka 
rzypadającej  na  niego  części  kosztów  budowy  kolonji, 
graniczeń  do  zawierania  umów  z  nieczłonkami  Statut  nie 
jwiera.  Udział  członkowski  wynosi  500000  marek,  którego 
łłała  ustala  się  w  następujący  sposób:    Każdy  członek 
ciągu  2-ch  tygodni  po  rejestracji  statutu  wpłaca  5000  ma- 

'k,  w  ciągu  następujących  18-tu  miesięcy  wpłaca  20000  ma- 
ik równemi  miesięcznemi  ratami,  poczynając  od  1-go  dnia 

iesiąca  po  wpłacie  5000  marek.  Reszta  udziału  spłacona 
ędzie  po  5%  od  niej  rocznie  równemi  miesięcznemi  rata- 
i  i  1*^  od  niej  na  amortyzację  takiemiż  ratami.  Zarząd 
anowią:  Konstanty  Kinel,  prezes  Bronisław  Mazurawski, 
jsfępca  prezesa,  ̂ erzy  Bieliński,  Sekretarz  Wincenty  Ro- 
iński,  skarbnik  Stanisław  Gajdziński  i  łan  Hyżycki.  Spół- 
sielnia  ma  trwać  do  czasu  spłaty  przez  nią  kosztów  bu- 
awli  kolonji  b)  wszystkie  ogłoszenia  spółdzielni,  przewi- 
ziane  ustawą  z  dnia  29-X.  20  r.  winny  być  drukowane 
„Kurjerze  Łódzkim",  c)  rok  obrachunkowy — zgodny  z  ka- 
ndarzowym,  d)  Zarząd  składa  się  z  6-ciu  członków,  ko- 
:spondencję  w  sprawach  pieniężnych  jak  również  wekslo- 
e  pełnomocnictwa,  umowy,  oraz  żądania  wpłacania  pie- 
iędzy,  należących  do  współdzieini,  z  instytucji  kredyto- 
ych  wymagają  podpisu  przynajmniej  dwóch  członków 
irezesa  lub  jego  zastępcy)  i  jednego  członka  zarządu, 
I  specjalnych  ograniczeń  uprawnień  zarządu  po  za  posta- 
)wieniami  ustawy  o  spółdzialniach  niema,  g)  likwidacja 
■odnie  z  przepisami  z  dnia  29- X  1920  roku. 
Wydział  Rejestru  Handlowego  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi. 

OBWIESZCZENIE 
Do  reiestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Często- 

lowie  wciągnięto  następującą  firmę: 
Dnia  9  kwietnia  1921  r.  Pod  Nr.  1.  Stowarzyszenie 

)Ożywców  „Współdzielczość''  w  Wilkowiecku  z  odpowie- lialnością  członków  do  wysokości  udziałów.  Celem  Sto- 
irzyszenia  jest  zaspakajanie  wspólnymi  siłami  materjal- 
■ch  i  kulturalnych  potrzeb  członków.  Pojedyńczy  udział 
/nosi  200  mk.,  płatny  gotówką  przy  wpisie  członka.  Za- 
ąd  stanowią:  Franciszek  Florjański,  Wojciech  Mazik,  Roch 
azik,  Władysław  Ociepka,  Piotr  Kulej  i  Franciszek  Milcza- 
k,  a  zastępcy  Franciszek  Kluba,  Stanisław  Bardziński 
Franciszek  Bekus. 

Czas  trwania  Spółdzielni  jest  nieograniczony,  pismo  do 
łoszeń,  wskazane  przez  Radę  Spółdzielczą,   rok  kalenda- 
owy,  zarząd  składa  się  z  6  osób,  działających  łącznie. 

 Częstochowa,  dnia  11  maja  1921  r. 
Do  Rejestru  Spółdzielni  za  Nr.  2  wniesiona  została: 

jółdzielcze  Stowarzyszenie  Żywnościowe  „Reforma"  z  od- 
■wiedzialnością  udziałami.  Siedzibą  Spółdzielni  jest  Łódź. 
^łonkowie  Spółdzielni  odpowiadają  udziałami.  Spełdziel- 
a  ma  na  celu  zaspokojenie  wspólnemi  silami  materjalnych 
kulturalnych  potrzeb  swoich  członków,  ograniczeń  do  zż- 

erania umów  z  nieczłonkami  Statut  nie  zawiera.  Udział 
łonkowski  wynosi  1000  rńarek,  płatnych  przy  nabyciu  praw 
łonka.  Zarząd  stanowią:  Hipolit  Ciesielski,  Szymon  Fein- 
"łd  i  Jan  Gabryjelski.  Czas  trwania  spółki  nieograniczony. 
wszystkie  ogłoszenia  spółdzielni  przewidziane  ustawą 

dnia  29/x  1920  r.  winny  być  drukowane  w  „Rozwoju", 
zarząd  składa  się  z  3-ch  członków,  zobowiązania,  umo- 
oraz  żądania  zwrotu  sum,  należących  do  współdzieini 

instytucji   kredytowych   winny  być   podpisywane  przez 
członków  zarządu,  do  odbioru  i  podpisywania  zwykłej 
respondencji  upoważniony  jest  każdy  członek  zarządu, 
rok  obrachunkowy — zgodny  z  kalendarzowym,  b)  specjal- 
ch  ograniczeń  uprawnień  zarządu,  po  za  postanowieniami 
fawy  o  spółdzielniach  niema,  g)  likwidacja  zgodnie  z  prze- 
sami  Ustawy  z  dnia  29-x  1920  r. 
Wydsiał  Rejestru  Handlowego  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  za  Nr.  3  wniesiona  została: 
lółdzielnia  urzędnicza  w  Łęczycy  z  odpowiedzialnością 
raniczoną.  Siedzibą  spółdzielni  jest  Łęczyca.  Członko- 
e  są  odpowiedzialni  za  zobowiązania  spółdzielni  do  po- 
'ójnej  wysokości.  Spółdzielnia  ma  ńa  celu  podniesienie 
'brobytu  i  poziomu  kulturalnego  swych  członków.  Ogra- 

niczeń do  zawierania  umów  z  nieczłonkami  statut  nie  za- 
wiera. Udział  członkowski  wynosi  500  marek  płatny  w  2 

ratach  w  ciągu  miesiąca.  Zarząd  stanowią:  Prezes,  Ignacy 
Rozenfal.  Członkowie:  Józef  Barański,  Andrzej  Majewski, 
Stefan  Kessjer,  Edward  Brzozowski.  Czas  trwania  spółki 
nieograniczony,  b)  wszystkie  ogłoszenia  spółdzielni  prze- 

widziane ustawą  z  dnia  29/x  1920  r.  winny  być  drukowane 
w  czasopiśmie  „Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódz- 

kiego", c)  zarząd  składa  się  z  5  członków,  oświadczenie 
woli  "w  imieniu  spółdzielni  składają  dwaj  członkowie  za- 

rządu, d)  rok  obrachunkowy  zgodny  z  kalendarzowym, 
e)  specjalnych  ograniczeń  uprawnień  zarządu,  poza  posta- 

nowieniami ustawy  o  spół(^zielniach  niema,  g)  likwidacja 
zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29-x  1920  r. 

Wydział  Rejestru  Handlowego  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  za  Nr.  4  wniesiona  została: 
Spółdzielnia  Kredytowa  Rzemieślnicza  z  odpowiedzialnością 
nieograniczoną.  Siedzibą  Spółdzielni  jest  Łódz,  Sienkie- 

wicza Nr.  40.  Odpowiedzialność  członków  za  zobowiązania 
Spółdzielni  nieograniczona.  Spółdzielnia  ma  na  celu  pro- 

wadzenie czynności  bankowych,  oraz  podnoszenie  spraw- 
ności gospodarczej  swego  środowiska  przez  przyjmowanie 

wkładów  i  udzielenia  pożyczek,  ograniczeń  do  zawierania 
umów  Statut  nie  zawiera.  Udział  członkowski  wynosi  1000 
marek  płatnych  w  ciągu  6-ciu  miesięcy.  Zarząd  stanowią: 
Edmund  Muszyński,  Wacław  Kierski  i  Władysław  Sznajder, 
a)  Czas  trwania  spółki  nieograniczony,  b)  wszystkie  ogło- 

szenia Spółdzielni  przewidziane  ustawą  z  dnia  29-x  1920  r. 
winny  być  drukowane  w  „Pracy",  c)  Zarząd  składa  się 
z  3-ch  członków  na  wszelkiego  rodzaju  zobowiązaniach  za- 

ciąganych w  imieniu  Spółdzielni  powinny  być  umieszczone 
podpisy  przynajmniej  dwóch  członków  zarządu,  to  samo 
dotyczy  wszelkich  pokwitowań  i  listów  wysłanych  w  imie- 

niu spółdzielni,  a)  rok  obrachunkowy  zgodny  z  kalenda- 
rzowym, b)  specjalnych  ograniczeń  uprawnień  zarządu, 

poza  postanowieniami  ustawy  o  spółdzielniach  niema, 
g)  likwidacja  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29-x 1920  roku. 

Wydział  Rejestru  Handlowego  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  za  Nr.  5  wniesioną  została: 
Bank  Udziałowy  w  Łodzi.  Spółdzielnia  z  odpowiedzialno- 

ścią udziałami.  Siedzibą  Spółdzielni  jest  m.  Łódi.  Człon- 
kowie spółdzielni  odpowiadają  udziałami.  Spółdzielnia  ma 

I  na  celu  prowadzenie  czynności  bankowych  oraz  podr^I^ze- 
szenie  sprawności  gospodarczej  swego  środowiska  ̂ zez 
przyjmowanie  wkładów  i  udzielenie  pożyczek.  Udział  człon- 

kowski wynosi  1000  marek,  płatnych  przy  nabyciu  praw 
członka.  Zarząd  stanowią:  Włodzimierz  Horodyński,  Ta- 

deusz Konarzewski,  Czesław  Juljan  Szaniawski.  Czas  trwa- 
nia spółki  nieograniczony,  b)  wszystkie  ogłoszenia  spół- 

dzi^ni  przewidziane  ustawą  z  dnia  29-x  20  r.  winny  być 
umieszczone  w  czasopiśmie  „Siła",  c)  Zarząd  składa  się 
z  trzech  członków,  oświadczenie  woli  w  imieniu  spółdzielni 
składają  dwaj  członkowie  zarządu,  d)  rok  obrachunkowy 
zgodny  z  kalendarzowym,  e)  specjalnych  ograniczeń  upraw- 

nień zarządu,  poza  postanowieniami  ustawy  o  spółdzielniach 
niema,  g)  likwidacja  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia 
29- X  1920  roku.  " 

Wydział  Rejestru  Hancyowego  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  za  Nr.  6  whiesioną  została: 
Bank  Spółdzielczy  z  odpowiedzialnością  udziałami  w  Łodzi. 
Siedzibą  spółdzielni  jest  Łódź,  Andrzeja  Nr.  3.  Członkowie 
spółdzielni  odpowiadają  udziałami.  Celem  zpółdzielni  jest 
prowadzenie  czynności  bankowych  oraz  podnoszenia  spraw- 

ności gospodarczej  swego  środowiska  przez  przyjmowanie 
wkładów  i  udzielenia  pożyczek.  Udział  członkowski  wynosi 
1000  marek  płatnych  przy  nabyciu  praw  członka.  Zarząd  ' stanowią:  Stanisław  Łukowski,  Ludwik  Meylert,  Jan  Hyżycki 
i  Bronisław  Cichocki,  a)  Czas  trwania  spółki  nieograniczo- 

ny, b)  wszystkie  ogłoszenia  spółdzielni,  przewidziana  usta- 
wą z  dnia  29-x  1920  roku,  winny  być  umieszczone  w  czaso- 

piśmie „Siła",  c)  Zarząd  składa  się  z  4  członków,  zobowią- 
zania winny  być  podpisywane  przez  dwóch  członków  zarzą- 

du, d)rok  obrachunkowy  zgodny  z  kalendarzowym,  e)  specjal- 
nych ograniczeń  uprawnień  zarządu  poza  postanowieniami 

ustawy  o  spółdzielniach  niema,  g)  likwidacja  zgodnie  z  prze- 
pisami ustawy  z  dnia  29-x  19?0  roku. 

Wydział  Rejestru  Handlowego  Sądu  Okręgowego  w  Łodzi 

i 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ 
(TYMCZASOWY) 

20  Kwietnia  1921  r. 

Zapas  Kruszcu 
I 

STAN  CZyN 
Monety  złote  po  kursie    paryt.    (wedtug  marki 

i   Złoto   w    sztabach   i   szt.  a  Mk.  2790  za 
złota  ..... 

.  Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  p 
'    Bilon  własny  .  <  . 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowyrn  . 
Weksle  Zdyskontowane      .  .  . 
Banki  „Nostro"  ...... 
Banki  Niemieckie    .  .         ,  .  . 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności       .  .  . 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻYCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne  .... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 
Różnicę  kursową  kruszcu 

fnne  Aktywa  .... 

N  y. 
niemieckiej) 

Kg.  czystego Mk.  13.307.649,41 

39.202.325,64 
868.755,78 

1067.111.301.91 
373.122.531,56 

Mk.  53.378.730,8;: 
59.355.199,55 

786.270.305,0! 

1.440.233.833,4: 
1.429.667.31 9,1 1 

25.232.271,7: 
4.864.557.349,75 

,  102.625.000.000,- 231.441.446,7{ 

Mk. 15.940.351,32 
327.173.207,64 

STAN  BIERNy. 

  343.1 13.558,6f 
8.583.952.688,7( 

Razem  Mk.  120.442  202.694,09 

Fundusz  Rezerwowy  '       .  .  .  . 
Obieg  Banknotów  ..... 

RACHUNKI  ŻYROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  O^zczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 

Skarb  Narodowy  .... 
Inne  Pasywa 

Ilość  rachunków  żyrowych  4594. 
Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  1.1  do  d.  20/IV  1921  r, 

»  »  w  Poznaniu      ,    ,  , 
Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  20  kwietn 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo.  Dyrektor 

Mk.  16.383.642,7C 
,  81.555.628.434,5( 

Mk,  480.109.722,40 
,  3  729.180.094,89 
,  5.890.912.836,03 
,  16.460.077.841,50 

  26.560;280.494,8i 15.940.351,32 
6:032.963,78 

,  12.287.936.806,97 
Razem   Mk.  120.442.202.694,09 

włącznie  Mk.  11.819.196.893.14. 
,  4.586.421.612,97. 

ia  1921  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212,41. 

Centralnej  Księgowości  p.  o.  (— 

)  Rybiński. 

4;5TAN  RACHUNKÓW  BANKU  WSCHODNIEGO  W 
na  dzień  31  Marca  1921  r. 

EJSCU 

Stan  Czynny. 
Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  państwowe 
b)  papieryhipoteczneikomunalnf 
c)  akcje  .... 

Weksle  zdyskontowane  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezpieczone  papierami  pubi 
b)  zabezpieczon# wekslami  . 
c)  zabezp.  innemi  wartościami 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezpieczone  papierami  publ 
c)  zabezp.  innemi  wartościami 

Rachunki  korespondentów  (Loro) 
a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  koresp.  (Nostro) 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości 
Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli  .... 
Rachunki  z  Oddziałami  . 
Różne  rachunki 

MarJd  i  fenigi 

5755997.53 
131163.96 

10160938.97 

60429519.50 
27636171.32 
21651282.01 

619327.80 
157047.50 

5055737. 

12263667.09 
426468.13 

10977944.57 
7419558.01 
136382.82 

1155919. 
4300091.86 

16048100.46 

28912075.— 

109711972.83 

776375.30 

5055737. 

12690135.22 

1619300.— 5689395.71 

4172684.— 7682205.30 
68736649.98 

285089526.32 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  .       .       .  . 
Kapitał  zapasowy  ustawowy  . 
Inne  rezerwy  .       .       .       .  . Wkłady: 

a)  terminowe    .       .       .  . 
b)  rachunki  czekowe  . 

Redyskonto  wekslii 
F?achunki  korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  Koresp.  (Nostro): 
a)  w  ba:'.kach  krajowych  . 
b)  w  bankach  zagranicznych  . 

Procenty  i  prrowizje 
Rożni  za  inkaso     .       .       .  . 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki   

Marki  i  fenigi 

636349.08 188642174.35 

5646923.49 
3233606.23 

6890594.5 
426146.53 

240000C0. 
3720000. 
3200000. 

18»278525.'4Ó 

200000a- 
8880529.7J 

7316741.0ł 
5317126.22 
6057421 .5L 

1031.335S;5a 

2500S850.'W 

285089526.35 
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BANK  KREDYTOWY 

,A'nien.  RACHUNEK  ZYSKÓW  i  STRAT  zs  1920  r.  Na. 

l^arki 

f. 

Mk. 

f. 

^nfy  zapłacone 4362514 97 
Pozostałość  zysku  z  1919 "r.       .'  . 5074 

73 
sty  handlowe  .... 12827944 62 Procenty  i  prowizje  pobrane  .... 20046647 05 
irfyzacja  /lieruchomości 421420 85 Zysk  na  papierach  procentowych 2900188 23 
,  ruchomości 520932 

80 
Zysk  na  wałutach  zagranicznych  •  . 3873054 79 

iiy  organizacji  Oddziałów  w Białymstoku, Wpływ    należności     dawniej    odpi.-i.inyc.li  r.a 
tziaidowie,  Mińsku,  Siedlcach i  V,'ło,ławku 199654 90 straty  .       .  ■  63165 85 
isano  na  straty 1912005 

53 

6643656 
98 

26888130 65 26888130 

65 

;tan  Czynny. BILANS  w  DNiU  31  GRUDNIA  1920  ROKU. Stan  Bierny. 

)wizna  w  Kasie  . 
sstałość    w    Polskiej  Krajów 
asie  Pożyczkowej 
ostałość  w  Pocztów.  Kasie  Osz 
ędności  .... 
liądze  zagraniczne 
icry  procentowe  własn. 
papiery  państwowe  . 

,       hipot.  i  komunalne 
akcje  .... 

jsle  zdyskontowane  . 
.iały  konsorcsjalne 
hunki  otwartego  kredytu; . 
^  zabezp.  pap.  publicz. 
^'zabezpieczone  wekslami 
zabezp.  inemi  wartościami 

yczki  terminowe: 
zabezp.  papier,  publiczn. 
zabezp.  innemi  wartość, 

h.  korespondentów:  (loro) 
;  Korespondenci  krajowi  . 
I  Korespondenci  zagranicz. 
iiunki  nasze  u  koresp.:  (nostr 
w  bankach  krajowych 

I  w  bankach  zagranicznych 
■uchomości 
ne  rachunki 

Marki-    f.     Marki  f. 

20762934  25 
1593930  44 
902024050 

2550149  30 
1265435:94 

24576778175 

559139'21 
828834'87 

14572623739 

2380860  — 
49158852154 

258686  22 

8002238  06, 
i 

38626461  77 

287777!l3 
373166  86 

3137710519 
55493388  94 
31511428  14 

28392363  99 

1^8797418 

148107097 
39 

4941753876 
8006996  36 
1079268  97 

402062805  64 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  zapasowy  specjalny 
Wpłaty  na  akcje  V-ej  Emisji Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe  . 

Kasa  przezorności  . 
Redyskonto  Weksli  . 
Rachunki  Korespondent,  (loro): 

a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagranicz. 

Rachunki    nasze   u  koresponden 
tów  (nostro): 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  pobrane  na  1921  r.  . 
Różne  rachunki 
Zysk  za  1920  r.  . 

Marki    !  f.     N/farki   1  f. 

14908481 
207945189 

52641183 1216181 

1730489 
43632 

30000000  — 
6933717  54 

1923900  — 
66^92500  — 

222853671 
658517 

1000000 

53857365  50 

1774121 
640507 

8884847 
6643656  98 46 

25 

89 

402062805164 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Skarbonka"  w  Wiązownic  za  1919  r. 
Stan  Czynny. 

lewizna  w  kasie  . 
'Komości 
lanent  towar  w  .  • 

Mk.  14641.— 

1653.— 
18453.15 

Ogółem  Mk.  34747.15 

Stan  Bierny. 
Udziały 

Zapasowy  ̂  
Społeczny 
Różni 
Inne  zobowiązania 
Czysta  nadwyżka 

Mk. 10235.70 
1496.30 

3000,— 5050.— 

29.50 
14935.65 

Ogółem  Mk.  34747.15 

Bilans  za  1920  rok. 

Stan  Czynny.  •               Stan  Bierny. 

Jwizna  w  kasie  Mk,     21611.95  Udziały  •     .  Mk.  44149.45 
Komości  ,         2396. —  Zapasowy  ■  2989.35 
lanent  tow  ,       50963.—         Społeczny  •  15316.05 
iał  w  Zwijjiku    .       '.       .       .  .    ,         7000.—  Czysta  nadwyżka  ,  20516.10 
!  należności  .       .  .    ,  1000.—   

Ogółem  Mk.     82970.95  Ogółem  Mk.  82970.95 
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Bilans  Polskiego  Stinko  Komunalnego  Sp.  Akc.  u  dniu  31  srudnia  19Z0  roki 

(za  1-szy  okres  operacyjny  od  dn.  1/V  do  dn.  31  XII  roku). 

STAN  CZYNNy 

1.  Gotowizna  w  kasie   ,  . 
2.  Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
3.  Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
4.  Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  Państwowe  '  . b)  „       hipot.  i  komunalne 
5.  Pożyczki  krótkotermin.  udzie- 

lone Związkom  Samorządowym 
6.  Rachunki  nasze  u  korespon- 

dentów („Nosfro")  w  Bankach 
krajowych  . 

7.  Nieruchomości  . 
8.  Rtichomości 
9.  Wydatki  do  zwrotu 

10.  Wydatki  na  r.  1921 
11.  Procenty  zapłać,  za  r.  1921 
12.  Różne  rachunki 

Marki  i  feniki 

341301 
15261466 

173843 

48 
98 
59 

600000 
410 — 600410 — 

78860000 

1049925 
5459820 
380157 
582896 
272291 
502335 

■  2434242 

50 

20 

34 
94 
11 
17 

105918690 

31 

STAN  BIERNy 

1.  Kapitał  zakładowy    Mk.  5000000 
rzeczywiście  wpłacono 

2.  Rezerwa  podatkowa  od  zysku 3.  Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  bieżące  (czekowe) 

4.  Kasa  przezor.  prac.  Banku 
w  tern  nabyto  papierów  procent 
Państwowych 

5.  Należności  skarbowe  . 
6.  Wierzyciele  hipoteczni 
7.  Procenty  i  prowizje  otrzy 

za  r.  1921  . 
8.  Różne  rachunki  . 
9.  Czysty  zysk  do  podziału 

Marki  i  fenigi  . 

317400( 

2056'i 

91000000 8547772 

15 

99547775 

34984 80 

15162 

50 

19825 

774e 
18360( 

186089Ć 
97194: 

.  J3234( 
105918691 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

WINIEN 

1.  Procenty: 
a)  od  wkładów    ,       .       .  . 
b)  od  n/rachunków  u  korespond. 
c)  od  wierzyteln.  hipotecznych 

2.  Prowizje: 
a)  od  przekazów 
b)  od  n/rachunków  u  korespond 

3.  Koszty   handlowe,  administrac 
i  nadzór  państw. 

4.  Rezerwa  podatkowa  od  zysku 
5.  Czysty,  zysk 

Marki  i  fenigi 

941610 
25797 
1053 

6292 
9673 

968460  68 

15965  72 

1332785  86 
20567  52 

132340  46 

2470120  24 

MA 
Procenty: 

a)  od  papierów  %%  własnych  . 
b)  rachunków  bieżąc,  w  Insty- 

tucjach kredytowych 
c)  udzielonych  pożycz,  i  innych 

krótkoterminowych  kredytów 
w  gotówce  .... 

Prowizje,  zwrot  kosztów  i  inne dochody: 

a)  od  udzielonych  poż.  krótko- 
terminowych w  gotówce 

b)  od  wykonywanych  zleceń 
Związków  Samorządowych  . 

c)  od  sprzedaży  obligacji  poży- 
czek państwowych  . 

df)  inkaso,  przekazy  wypłaty 
e)  różne  wpływy  i  zwroty . 
Dochód  z  nieruchomości  . 
Zwyżka  na  kursie  pap.  państw. 

Marki  i  fenigi 

10736 

19 133912 

93 1165347 66 
1309991 

940908 
34 

144300 59 

10169 77 

18073 

10 

40278 

90 

1153731 334: 

3051 24701 2< 

Przystajńskie  Stow.  Pożyczkowo "  Oszczędnościowe  w  Przystajni  pow.  Krzepid 
BILANS    za  1919  rok. 

STAN  BIERNy 

Udziały  .... 
Fundusze  własne  zasobowe 
Wkłady  Oszczędnościowe 
Sumy  przechodnie  . 
Zyski  

(Stowarzyszenie  winno) 

Ogółem 

Mk.  16032,02 

6^59.36 
,  477344.81 2804.39 

3005.97 

„  505846.55 

STAN  czyNNy 
Lokaty  i  papiery  %% 

Pożyczki Ruchomości 
Gotówka 

(Stowarzyszenie  ms, 

.  Mk.  4242' 
.  •   .      .  „  45018' 
.      .      .  ,  151i 

.  „  1171! 

Ogółem 50584t 

STAN  BIERNy 

Udziały       .       .  . 
Fundusze  własne  zasobowe 
Wkłady  Oszczędnościowe 
Inne  sumy  przechodnie 

(Stowarzyszenfe  winno) 
.  Mk.  17124.39 
.  ,  8813.82 
.  ,  788948.91 

."     .       .  ,  11773.60 

Ogółem 

BILANS  za  1920  rok. 

STAN  CZyNNy  (Stowarzyszenie  ma 

Lokaty  i  papiery  %%  Mk.  3999J 
Pożyczki  ,  7841 3( 
Ruchomości   .     „  151i 
Straty        .   292. 
  Gotówka   IJ^ 

826660.72  Ogółem     ,  82666( 
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BANK  DYSKONTOWY  WARSZAWSKI 

Instytucja  centralna  ul.  Fredry  8,  dom  własny. 

ODDZIAŁ  MIEJSKI— Nalewki  26,  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22,  dom  własny. 

ODDZIAŁ  we  LWOWIE,  ul.  3  Maja,  14  dom  własny.  ODDZIAŁ  w  DROHOBYCZU. 

Stan  rachunków  w  dniu  31  marca  1921  r. 

Stan  Czynny. 

:owizna  w  kasie  . 
:ostałość  w  P.  K.  K.  P. 
osfałość  w  P.  K.  O.  . 
p  weksli 
itsle  i  frachty  do  inkasa 
łyczki  na  zastaw  pap.  publ. 
liery  publiczne  własne      .  - 
!tsle  i  monety  zagraniczne 
espondenci; 
a)  Lóro 
b)  Nostro  
c)  Weksle  u  korespondentów 
łatki  bieżące      .  , 
ruchomości 
;ne  rachunki 

Marki 

206668691 
670501917 
14814177 
29033649 
33379906 
23083320 
46293077 
4565983 

796823624 
78997874 
72972247 
22266960 
1728000 

57315073 

2058444503 96 

•Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy 
Inne  rezerwy  .... 
Wkłady  i  rachunki  przekazowe 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  do  zainkasowania 

Procenty  i  komisowe 
Różne  rachunki 

Marki 

f. 

108000000 
54000000 
96000000 
139244900 92 

1313120102 12 
438762 26 

106352153 

93 

36126484 07 
205162100 

66 

2058444503 96 

BILANS  HURTOWNI  SPÓŁDZIELCZEJ  POW.  GARWOLINSKIEGO. 

na  dz.  31  Grudnia  1920  r. 

Stan  Bierny. Stan  Czynny. 

a  gotowizną  Mk.  114408.99 
'ary  pg.  remanentu          .       .       .       .    „  169588.50 
homości      ........  2700. — 

i
n
i
c
y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„
 
 27868.60 

ni      ■  .       .       .       .       .       .       .       .    „  2516.90 
iery  %  „  5000.— 

Mk.  322082.99 

Udziały  .       .  Mk. 
Różni   „ 
Kapitał  Rezerwowy  .       .       .       .       .       .  „ 
Fundusz  na  Dom  własny       .       .       .       .  , 
Wierzyciele   » 
Sumy  przechodnie   „ 
Czysty  zysk   , 

rzła  Handlowe 
jrtyz.  ruchomości 
sty  zysk 

Rachunek  Strat 

Mk.  169627.53 

,  300.— 107513.14 

Zysków. 
Zyski  z  poprzed.  okresu 
Zysk  brutto  na  towar. 

Mk.  277440.67 

143466.24 
28742.56 
19664.25 

20000.— 

106.— 

2590.80 
107513.14 

Mk.  -322082.99 

.  Mk.  702.62 

.    „  276738.05 

;Mk.  277440.67 

Wspóldzielcza  wytwórnia  Obuwia  „Szewc  Polski"  Leszno  JSfs  9. 

Bilans  na  dzień  1  Stycznia  1921  r. 

k  przemysłowców  polsk. 
lanent  obuwia  . 
(dzenie 
inicy  .... 
y  przechodnie 

Mk.  183704.75 
866.97 

513662,— 7146.65 

,  95060.— ,  3975.70 

sty  Handlowe     .  ■    .       .       .       .       .  Mk. 
ttfki  i  wpł.  Różne  , 
irtyzacja  Urządzenia .       .       .  ... 
ity  zysk      ....  .       .  „ 

Kapitał  Udziałowy 
Kapitał  Zasobowy 
Wierzyciele 

Sumy  przechodnie 
Zyski  i  Straty  . 

Mk. 

Mk.  804416.07 

Zyski  i  Straty. 

107645.— 

2290.— 562385.— 

9481.95 
122614.12 

Mk.  804416.07 

223146.93 
1053.75 
794.10 

122614.12 

Obuwie  komisowe 
.  własne 

Mk.  116528.70 
-  231080.20 

Mk.  347608.90 Mk.  3S7608.90 
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czynny 

Sprawozdanie  Zarządu  Tow.  Akt.  „Pluton  T.  i  Ł  Tarasiswiczfiw" 
w  Warszawie. 

BILANS  na  31  grudnia  za  1920  r. 
Stan 

Kasa  
Towary  
Nieruchomości  i  ruchomości 
DJużnicy  .... 
Weksle  
Kaucje    .  . 
Papiery  procentowe 
Incaso  w  różnych  instytucjach 
Dłużnicy  wątpliwi 
Wartość  Firmy 

193274.22 
4130019.57 
864705.42 

1646801.81 
442.80 
648.37 

602673.75 
524.02 

29527.88 
1225643.49 

Mk.  8694261.33 

Stan  bierny 
Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy  .   ̂   . 
Kapitał  umorzenia 
Akcepty   
Wierzyciele  .       .  •  . 
Dywidenda  niewypłacona 
Listy  przewozowe  ; 
Umorzenie  wątpliwych  należności 
Sumy  przechodnie 
Zyski  z  1919  r  
2ysk  za  rok  bieżący  . 

Mk. 

2160000." 

28564.— 
331164.80 
25697.20 

5216208.58 
1635.44 
524.02 

29527.88 
35733.92 
3658.27 

861543.22 

Mk.  8694261.33 

Podział  zysków 
Na  kapitał  umorzenia 
12^  na  Dywidendę  , 
Na  pokrycie  podatku  od  zysku 
Na  kapitał  zapasowy  . 
Na  tantjemę  dla  Zarządu  . 
Na  cele  dobroczynne  . 
Do  przeniesienia  na  rok  następny 

Mk. 
208599.10 

259200.— 170470.43 

50000.— 
50000.— 

3000.— 

123931.96 

Mk.  865201.45 

Stowanyszenie  Spożywtze  Pramlków  li.  D.Ż.  WJ.  w  Warszawie. 

BILANS  za  czas  od  1  stycznia  do  31  grudnia  1919  r* 

5  (  .j  n   c  z  y  ti  n  y 
Rachunek  Kasy   
„  Towarów 
„  Ruchomości 
„  Nieruchomości 
„        Różnych  .... 

Stan  bierny 
Rachunek  Udziałów  . 

,  Kapitału  zapasowego  • 
,  ,  rezerwowego 
„  Różnych  . 
.  Przechodni 

Mk. 71118.21 
25306.63 

13487.- 
19486:— 
31803.89 
161201.73 

Zysk 

Mk. 44511.26 
817.66 

2688  59 
48563.37 
24620.85 

40000,— 161201.73 

Rachunek  Straf  i  ?.ysk(iv» 
Koszta  handlowe  .... 
Amortyzacja  ruchomości  . 

,  nieruchomości 
Podatki,  patenty,  procenty 
Umorzone  należności  i  dr.  vvv'(a{ki 
Zysk   . 

Mk. 62418.65 
1498.89 
2165.20 
1806.93 

27817.38 

40000.— 135707.05 

Zysk  brutto  na  towarach  i  innych  . 
Różne -dochody  i  sumy  nieodebrane 

Mk.  122812.08 

,  12894.97 
.  135707.05 

Sirowarzyszenie  Spo2ywtze  Pracownikliw  b.  P.iJJ.  w  Wanzav 

BILANS  za  czas  od  1  stycznia  do  31  grudnia  192C 
Stan  czynny 

Rachunek  Kasy  . 
„        Towarów  . 
„  Ruchomości 
,  Nieruchomości 
„         Papierów  procentowych 

,        Różnych'  , 

Stan  bierny 

Rachunek  Udziałów  . 
«        Kapitału  ̂ pasowego 
>  .  rezerwowego 
„  Różnych 
,  Przechodni 

Mk.  5336/) 

,  16680(1 
„  1143: 
,  1948t| 

820( 

,  1263< 

.  27197.' 

Zysk 

Rachunek  Sfraf  i  Zyskćw 
Koszta  handlowe 
Patenty  i  podatki 
Kradzież 
Sumy  wątpliwe  i  dr.  wydatki 
Zysk  .  . 

Mk.  6643; 

.  486: 
B21C 

„  17072: 
866: 

,  1507? 

,  27197.' 
Mk.  10094: 

„  367! 

,  6130' 

89& 

,  15071, 
18997; 

Zysk  brutto  na  towarach Różne  dochody 

Mk.  18243:; 

.  753- 

,  18997: 

Udziałowe  Towarzystwo  Polska  Hurtownia  „ZGODA"  w  Staszo BILANS  na  d.  31  grudnia  1919  r. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

A.    Stan  czynny 

Gotowizna  w  Kasie 

Papiery  procentowe 
Dłużnicy — Salda 
Remanent  towarów 
Zapas  druków  i  drzewa 
Urządzenie  sklepu  (Ruchomości) 
Sumy  przechodnie  (opł.  czynsz) 

Koron  3723 

w  200( 
4772 

21126 
125 

1150 

_^  m 

Koron  31398 

B.    Stan  bierny 

Udziały   Koron  21275 
Wierzyciele   ,  5359 
Zysk  Netfo  do  podziału       .       .       .  ,  47631 

Koron  31396! 

Udziałowe  Towarzystwo  Polska  Hurtownia  ..ZGODA"  v BILANS  na  d.  31  grudnia  1920  r. 
A.    Stan  czynny 

1.  Gotowizna      .       .       .       .       .       .  Mk. 
2.  Remanent  towarów 
3.  Zapas  desek  i  kfepek 
4.  Papiery  procentowe 
5.  Dłużnicy — Salda 

Staszl 

24866' 

37752 

46C' 

251 138; 

Mk  647i; 

B.    Stan  bierny 
1.  Udziały   Mk. 
2.  Kapitał  zapasowy   , 
3.  Wierzyciele  (Salda)      .       .       ,       .  , 
4.  Zysk  Netto     ,  , 2225( 

32f7« 
Mk.  6471f 
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BlUnS  SPlilKI  AKCYJNEJ  FiliyKI 

'  STAN  CZYNNy 
iofowizna  należności  w  bankach  . 
'apiery  publiczne 
'ożyczka  Odrodzenia 
)łużnicy  .... 
lieruchomości,  maszyny  i  urządzenin 
owary  .... 
iumy  Przechodnie 

mm  I  mil  jmmmi  miioniiTOiiJiii  [hemkzhe' na  d.  31  grudnia  1920  r. 

2351618.15 

5000000.— 7859915.86 
5742092.34 
18596586.87 

7100.- 

Mk.  39557313.22 

STAN  BIERNy 
Kapitał  Akcyjny 

Wpłaty  na  r-k  akcji  3-ciej  emisji  . 
Kapitał  zapasowy 
Wierzyciele     .  .  . 
Fundusze:  umorzenia,  ubezpieczenia  ro 

botników  i  kosztów  emisji 
Rezerwa  na  należności  podatkowe 
Pozostałość  zysków  roku  1919 
Zysk  za  rok  sprawozdawczy 

Mk.  6480000.— 

„    18064000  — 878863.03 
„  10989088.82 

899180.41 
737490.20 
15511.33 

1493179.45 
Mk.  39557313.22 

'ensje  i  płaca  robotników  . 
Ilrzvmanie  fabryki  i  sklepów 
loszty  handlowe.  Procenty  i  reklamy 
'odatki 
')dpisanie  na  amortyzacje,   kapitał  zapa- 

sowy i  podatki  ... 

'ysk  do  dyspozycji  akcjonarjuszy  . 

Rachunek  Zysków  i  Strat 
Mk.  3272116.77 

957548.87 

„  1^160733.42 
1218816.10 
1493179.43 

Mk.  7102394.59 

Zysk  brutto 
Mk.  7102394.59 

Mk,  7102394.59 

0 Zysk  netto 
Pozostałość  zysków  roku*  1919 
Na  dywidendę  20ó  . 
Na  Komitet  Górnośląski 
Przeniesiono  do  zysków  1921  r. 

Podział  Zysków 

Mk. 

■Mk. 

1493179.43 
15511.33 

1296000.— 
100000.— 
112690.76 

Mk.    1508690.76    Mk.  1508690.76 

^ilans  Banku  Narodowego  dla  Rozwoju  Polskiego  Przemysłu,  Rzemiosł-  i  Handlu* 
Stan  Czynny.  na  1  Maja  1921  r.  Stan  Bierny. 

1,  Kasa  .  *  
2.  R-k  bieżący  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 

Pożyczkowej  ..... 
\    3.    R-k  bieżący  w  Pocztowej  Kasie  Oszczę 

dności  ...... 
4.  Papiery  publiczne  własne 
5.  Pieniądze  zagraniczf^e 
6.  Skup  weksli  

7.  Otwarte  Kredyty  „(on  cal)"  zabezpie czone:  papierami  publicznemi 
8.  Pożyczki  terminowe  zabezpieczone  pa 

pierami  publicznemi 
9.  Koresposdenci:  pozostałość  na  ich  r-ki 
(loro)  
Korespondenci:  pozostałość  racłi.  Ban 
ku  (nostro)  

10.  Nieruchomości  .... 
11.  Koszty  handlowe 
12.  Inkaso  weksli  ..... 
13.  Różne  aktywa  

Marki  i  fen. 

2765701.95 

8513265.90 

181082.33 
3726213.45 
9195827.50 

19665000.^ 

7201636.— 

35000.— 46071408.65 

37788517.65 
6842936.72 
3811104.22 

20000.— 11449049.56 

157266743.93 

Kapitał  Zakładowy    .  .  . 
Kapitały  na  lokacji  i  rachunki  czekowe 
Weksle  redyskontowane  
Korespondenci:  pozostałość  na  ich  rach.doro  i 
n  .    rach.  Banku  (nostro) 

Procenty  i  prowizje  r.  b.        .  *. Różni  za  inkaso  ...... 
Różne  pasywa  .   

Marki  i  fen. 

50000000.— 90378839.78 

2540000.- 
728190.5D 

203.- 

7213684.72 

20000.— 

6385825.93 

1 157266743.93 

OGŁOSZENIE 

Niniejszem  podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  że 
a  Ogólnem  Zebraniu  Pełnomocników  Łódzkiego  Towarzy- 

stwa Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego  Sienkiewicza  31, 
'  dniu  10  kwietnia  1921  r.  zapadła  itchwała  nakazująca 
kwidację  tegoż  Towarzystwa  i  że  z  mocy  powyższej  uchwały 
okonano  odnośnych  wpisów  w  rejestrze  handlowym  Sądu 
)kręgowego  w  Łodzi.  ^ 

Z  mocy  powyższego  oraz  z  mocy  ustawy  z  d.  29  pai- 
ziernika  1920  roku    o   „Spółdzielniach"    Komisja  likwida- 
yjna  Łódzkiego   Towarzystwa  Pożyczkowo-Oszczędnościo- 
fego  Sienkiewicza  31,  wzywa  pod  skutkami  prawa. 

a)  wierzycieli  i  wkładów  do  zgłoszenia  swych  pre- 
tensji i  po  odbiór  tychże  w  ciągu  6-ciu  miesięcy 

od  daty  ogłoszenia. 
b)  dłużników  do  pokrycia  swych  wzg  ędem  Towa- 

rzystwa należności  w  terminie  3  miesięcznym 
od  daty  ogłoszenia. 

Łodź,  d.  20  Maja  1921  roku.  ' 
Komisja  Likwidacyjna  Łódzkiego  Towarzystwa  Pożzczkowo- 
Oszczędnościowego  Sienkiewicza  51.  Dr.  Edward  Mittel- 
staedt,  Ludomir  Kłokocki  Kazimierz  Kłokocki  Kazimierz  Ro- 
szak,  Jan  Stypułkowski,  Michał  Marfiewicz,  '  Zastępcy: Władysław  Gumowski,  Wacław  Stępowski. 

n 



376  pgłoszenia.  Jsft  22—23. 

OGŁOSZENIE 

We  czwartek  90  czerwca  19Z1  r.  o  gadz.  S  fej  po  południu 
odbędzie  się  w  lokalu  Sp.  Hkc.  Taw.  tlbezp.  „PrzyszłoSe" 

w  Warszawie  (ul.  Smolna  Nr.  30) 
I.   ZUfYGZRJNE  WHbNE  ZCRONHDZENIE  RKCJONRRJUSZÓW 

z  następującym  porządkiem  dziennym: 
1.  Zagajenie  przez  przewodniczącego  Rady  i  powo- 
łanie sekretarza  i  dwóch  skrutatorów. 
2.  Sprawozdanie  z  działalności  i  sprawozdanie  ra- 

chunkowe za  czas  do  31  grudnia  1920  r. 
3.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  co  do  zctmknię- 

cia  rachunkowego  za  czas  do  31  grudnia  1920  r. 
4.  Powzięcie  uchwały  w  sprawie  rozdziału  zysku 

i  dywidend. 
5.  Uzupełniający  wybór  członków  Rady  zarządzającej 

Komisji  Rewizyjnej. 
6.  Uzupełniająca  uchwała  w  przedmiocie  podwyższe- 

nia kapitału  akcyjnego  Spółki  o  5.000  000  mk.  a  kapitału 
organizacyjnego  o  500.000  mk.  przez  wydanie  10.000  sztuk 
akcji  po  cenie  nominalnej  fOO  mk.  i  50  mk.  na  kąpitał 
organizacyjny. 

7.  Uchwała  w  przedmiocie  zmiany  statutu. 
8.  Powzięcie  uchwały  w  przedmiocie  upoważnienia 

Rady  Zarządzającej  do  kupna,  sprzedaży,  dzierżawy  i  od- 
dania w  zastaw  majątku  nieruchomego  i  do  załatwienia 

wszelkich  spraw  dotyczących  umieszczenia  kapitałów  Spółki. 9.  Wnioski. 

•Uprawnieni  do  glosowania  na  Walnem  Zgromadzeniu 
są  akcjonasjusze,  którzy  najpóźniej  do  23  czerwca  1921  r. 
złożą  swe  akcje  w  Dyrekcji  Towarzystwa  w  Warszawie 
przy  ul.  Smolnej  30/8. 

Warszawa,  dnia  3  czerwca  1921  r. 
Rada  Zarządzająca. 

KOMISJA  LIKWIDACYJNA 

BAriKU  ZAJ.ICZKOWEGO  w  WARSZAWIE, 
spółdzielni  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością 

.Warszawa,  Moniuszki  3, 

dawniej  istniejącej  pod  nazwą  „Warszawskie  ' 
Towarzystwo  Pożyczkowo- Oszczędnościowe", 

na  zasadzie  uchwał  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadze- 
nia z  dnia  27  maja  i  10  czerwca  1921  roku  wzywa  wszyst- 
kich wierzycieli  po  odbiór  wkładów  za  okazaniem  osobistych 

dowodów,  i  zaznacza,  że  bieg  procentów  od  tych  wkładów 
wygasł  z  dniem  10  czerwca  1921  roku,  to  jest  z  dniem 
powtórnej  uchwały,  stanowiącej  zamknięcie  czynności  Banku 

Rada  Nadzorcza  Spółki  Spożywczej  Urzędników  i  Nauczycieli  w  Mielcu. 

stowarzyszenie  zarejestrowane  z  ograniczoną  poręką  za- 
prasza członkdw  na  II  zw^'cza]ne  Ufalne  Zgromadzenie, 

ktdre  odbędzie  się  dnia:  Z6  czeru!ca  15Z1  r.  o  godzinie  a-ciej 
po  południu  w  sali  Rady  Powiatowej 

z  następującym  porządkiem  dziennym: 
1.  Zagajenie  Prezesa  i  odczytanie  protokółu  z  ostat- 
niego posiedzenia. 
2.  Sprawozdanie  Dyrekcji  z  czynności  i  bilans 

2  r.  1920,  oraz  sprawozdanie  Rady  nadzorczej. 
3.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  i  wniosek  na 

udzielenię  Dyrekcji  absolutorjum. 
4.  Wniosek  Rady  Nadzorczej  na  podział  zysku 

z  roku  1920. 
5.  Zmiana  statutu  wedle  nowej  ustawy  o  spółdziel- niach. 
6.  Wybór  Komisji  Rewizyjnej. 
7.  Wnioski  Członków. 
Wrazie  braku  przepisanej  statutem  ilości  członków — 

następne  Walne  Zgromadzenie  odbędzie  się  bez  wględu 
na  ilość  członków  dnia  26  czerwca  1921  roku  o  godzinie 
4-łej  po  południu. 

Wice  —  prezes :   Jan  Haładej. 
Sekretarz:   Jan  Ślósarek. 

Zarztiil  Towzystwo  Akcyjnego  „Poręba" podaje  do  wiadomości  p.  p.  akcjanarjusziiw,  łe  dnia  19  li|: 
ca  ISZI  r.  godz.  10  rano  w  lokalu  biura  naszego  T-wa  w  Pi 
rębiB  pow.  Będzińskiego  odbędzie  się  nadzwyczajne  ogólne  zi 
branie  akcjonarjuszdw  z  następującym  porządkiem  dziinnyr 

1.  Wybór  przewodniczącego,  powołanie  assesoró 
i  sekretarza 

2.  Przejrzenie  i  zatwierdzenie  uchwał  i  wyboró 
objętych  protokułem  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  15-  - 
listopada  1920  r. 

3.  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  bilansu  i  sprawozd; 
nia  za  rok  operacyjny  1918/1919  ustalenie  wynagrodzeń 
członków  komisji  rewizyjnej  i  Zarządu,  a  także  podzi 
zysków  i  strat. 

4.  Sprawozdanie  z  bieżącej  działalności  obecne;^ 
Zarządu. 

5.  Wybór  komisji  rewizyjnej  dla  rozpatrzenia  spr; 
wozdania  i  bilansu  za  rok  1919/1920. 

6.  Ustanowienie  płanu  działań  budżetu,  kredytó 
i  ewentualnego  ich  zabezpieczenia  hypotecznego  z 
rok  operacyjny  1921/1922. 

7.  Zatwierdzenie  instrukcji  i  plenipotencji  dla  d' rektora  zarządzającego. 
8.  Powzięcie  postanowienia  co  do  budowy  i  nabyć 

fabryki  traktorów  sposobu  i  środków  przeprowadzenia  or? 
stosunku  prawnego  do  przedsiębiorstwa. 

9.  Postanowienie  co  do  założenia  kolonji  robotnicz 
sposobu  i  środków  przeprowadzenia  tego  przedsięwzi,«ci 
oraz  co  do  odprzedawania  poszczególnych  parceli  w^' 

lonji.  * 
10.  Postanowienie  co  do  budowy  domu  urzędniczej 

i  innych  zabudowań  ogólnej  użyteczności:  szkoły,  łaźni 
pokoje  zajezdne  i  t.  p.  oraz  co  do  środków  i  sposobó 
wykonania  tych  inwestycji. 

11.  Postanowienie  co  do  przebudowy  kolejki  podja 
dowei  na  tor  normalny. 

12.  Postanowienie  co  do  przedsięwziętych  i  mającyc 
być  przedsięwziętymi  wydatków  na  inwestycje  i  nakład 
celem  całkowitego  uruchomienia  zakładów,  ich  prowadzeń 
i  przystosowania  do  potrzeb  czasu. 

13.  Uchwały  do  zaciągniętych  i  mogących  być  zaci 
gniętemi  pożyczek  i  zobowiązań  i  co  do  sposobu  ich  regi lacji. 

14.  Ustanowienie  wynagrodzenia  diafWyrekforów  (czlo 
ków  zarządu),  ich  zastępców  dyrektora  zarządzającej 
i  kierowników  przedsiębiorstwa. 

15.  Oznaczenie  gazet  dla  drukowania  obwieszczeń. 
16.  Wolne  wnioski  akcjonarjuszów.  Dla  uzyskan 

prawa  uczestniczenia  w  Ogólnym  Zgromadzeniu  akcjona 
juszów  winni  złożyć  Zarządowi  swe  akcje  przynajmniej  i 
7  dni  przed  terminem  Ogólnego  Zgromadzenia.  Zamia 
oryginalnych  akcji  mogą  być  przedstawione  Zarządc 
w  tym  że  czasie  kwity  depozytowe,  lub  zastawowe  i 
akcje  złożone  w  instytucjach  kredytowych  państwowyi 
lub  prywatnych,  działających  na  mocy  statutów  przez  Rza 
zatwierdzonych.  W  kwitach  powinny  być  wskazane  numel 
akcji  i  zazn'aczone,  że  akcje  nie  będą  wydawać  przi! 
ukończeniem  Ogólnego  Zebrania. 

Zarząd  Tow.  Al.c.  .Poręba" 

OGŁOSZENIE 

Z  powodu  rozwiązania  Towarzystwa  Kredytowej 
„Wzajemna  pomoc"  w  Kozowie  stow.  zarejestr.  z  ograr 
czoną  poręką,  wzywa  się  wierzycieli  do  zgłoszenia  swyi 
roszczeń. 

Kozowa  dnia  14  czerwca  1921  r. 
Towarzystwo  Kredytowe 

!'  .Wzajemna  pomotf"  w  Kozowej 
,  stow,  zarejestr.  z  ogr.  por.  w  likwidao ^  M.  B.  Kurz  rok.  1 

s=aas=  '  ^  ' 
1/ 

Tłoczono  w|Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Ns  20,  Ns  14190   20-VI  1921. 



Warszawa,  dnia  30  czerwca  1921  r. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

,cna  mniejszego  numeru  25  mfe.  (z  przesyłhą  pocastową  27  mh.).  Prenumerata  hwartaina  250  mk.  Cena  ogłoszeń 
a  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpahowego  petitem:  100  mh.  Materjał  ledakcyjny  oraz  ogłoszenia,  htóre  na  mocy 
rzepisów-  obowiązujących  podlegają  opubljhowan:>.i  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Sharbu",  ftależy  hierować do  Redałłcii.  Leszno  5,  tel.  red.  jNś  512-6ł,  tel.  admin.  .M?  512-71. 

fREŚC. Organlzaeja  WłaflZ:  Z77.  Ustawa  z  d.  3;VI  1921  r.  o  Kontroli  Państwowej. 
Podatki  bEZpcSrednie:  Zm  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  uiszczania  podatku  dochodowego  za  po- średnictwem Poczt.  Kasy  Oszczędności. 
nonopDl  spirytUSOUiy:  Z79.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  18/VI  1921  r.  w  przedmiocie  ustalenia  cen  sprze- dażnych spirytusu  1  wyrobów  wódczanych,  oraz  opłat  od  nich  na  obszarach  b.  zab.  ros.  i  ausfrj.  Z80.  Roz- 

porządzenie o  obliczaniu  strat  spowodowanych  przez  przechowywanie,  przewóz  i  oczyszczanie  spirytusu  na obszarze  b.  zab.  ro&; 

FrzEpfsy  CElnB:  Z81.,  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  w  przedmiocie  zniesienia  ulgi celnej  na  tokarki  do  metalu  o  wysokości  centrów  250  mm.'  i  mniej.  £8Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu 
z  d.  31  rraja  1921  r,  w  sprawie  częściowej  zmiany  rozp.  z  d.  10  maja  1920  r.  w  przedmiocie  opłat  za  czyn- 

ności urzędów  celnych  na  obszarze  b.  zab.  ros.,  dokonywane  poza  obrębem  placu  urzędowego  lub  w  cza- M«  P°za" rzędowym.  Z83.  Okólnik  w  sprawie  .stosowania  taryfy  celnej  do  maferjałów  instalacyjnych. Zoł.  Okólnik  w  sprawie  odszkodowania  monopolowego  od  cukru. 
Przepisy  fachunkOWB  I  kasoUIB:  Z85.  Sprostowanie  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  umieszczonego  w  Nr.  20 

?i    \4  P"*^  Sprostowanie   komunikatu    Min.   Skarbu  umisszczonego  w  Nr.  20  „Dz. Urzęd.  pod  poz.  298.  IZl.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  uiszczania  pod.  dochodowego  za  pośred- 
nictwem P.  K.  O.  (patrz  jpoz.  278).  e  t- 

Sprawy  walufOWB:  Z8B.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Miniatra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  d.  2  maja  1921  r. 
w  przedmiocie  zmiany  rozp.  z  d.  15'I  1921  r.  w  przedmiocie  wykonania  rozp.  o  ograniczeniu  obrotów  de- wizami I  walutami  zagranicznemi.  Z89.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  3/VI  1921  r.  o  wypuszczeniu berjl  II  biletów  skarbowych.  ZSO.  Okólnik  w  sprawie  przyjmowania  biletów  skarbowych  Serji  II  jako  kaucji 
1  wadjow.  

13  1 
Przepisy  o  InsIyfUCjach  fcankOUJyGh:  Z91.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27  maja  1921  r.  w  przedmiocie 

ż^zTk  Galicyjskiego  Wojennego  Zakładu  Kredytowego   i  wysokości  pobieranych  procentów  od  po- 
PraWD  UhezpiECZBniOWB:  p:  Okóln  w  sprawie  przedkładania  kontraktów  reasekuracyjnych,  zawieranych  przez Holskie.  Zakłady  Ubezpieczeniowe.  233.  Okólnik  w  sprawie  przeniesienia  biur  Urzędu  Nadzoru.  Z94.  Okól- nik w  sprawie  opłaty  na  koszty  nadzoru  państwowego  za  1920  r. 
RUBII  Służbowy:  Z95.  Wykaz  ruchu  służbowego  w  Min.  Skarbu  za  m.  maj  1921  r 

OD  ADf^lMSiSTRACJII. 

Celem  uniknięcia  przerwy  w  dostar- 

zaniu  „Dz.  Urzęd.",  Administracja  przy- 
omina,  iź  czas  odnowić  prenumeratę 
[ta  kwartał  III  1921  r.,   która  wynosi 
50  mk.  p.    Specjalne  przypomnienia 
ozsyłane  nie  będą. 
  

Organizacja  władz. 

277. 

USTAWA 

z  dnia  3  czerwca  1921  r. 

o  Kontroli  Państwowej. 

Art.  1.    Kontrola  Państwowa  jest  władzą,  w  czyn- 
'ościacłi  opartą  na  zasadach  kolegialności  (art.  20  — 
2),  z  ministerstwami  równorzędną,  od   Rządu  nieza- 

:żną,  podległą  bezpośrednio  Prezydentowi'  Rzeczypo- ipolitej. 

Art.  2.  Kontrola  Paiistwowa  powołana  jest  do 
•  izji  dochodów  i  wydatków  Państwa  oraz  jego  stanu 

majątkowego. 

Art.  3.  W  miarę  uznania  Rządu,  Kontrola  Pań- 
.'■  t\'.'ow^  może  być  również  powoląna  do  rewizji  finanso- 

wej gospodarki  cial  samorządnych  oraz  instytucji,  zakła- 
dów, fundacji,  stowarzyszeń  i  spółek,  działających  przy 

udziale  finasowytn  Skarbu  Państwa  lub  pod  jego  gwa- 
rancją. 

Art.  4,  Spełniając  swe  zadania.  Kontrola  ęanstwo- 
wa  bada,  czy  czynnności  gospodarcze  i  finansowe  władz 
i  urzędów  państwowych,  oraz  instytucji,  wymienionych 

w  art  3,  były  legalne,  wylconane  z  należytą  oszczęd- 
nością i  celowo,  po4  względem  gospodarczym. 

Kontrola,  dokonywana  przez  Kontrolę  Państwową^ 
nie  usuwa  odpowiedzialnoścj  ministrów  i  kontrolowa- 

nych władz  i  urzędów.  ̂ 

Art.  5.  Kontrola  Państwowa  wykonywa:  1)  kon- 
trolę faktyczną,  2)  kontrolę  następną.  • 

Art.  6.  .Kontrola  PaństAYO^^a  wykonywa  kontrolę 
faktyczną,  wediug  swego  uznania  we  wszystkich  dzedzi- 
nach  administracji  i  gospodarki  Państwa.  . 

Kontrola  ta  obejmuje:  badanie  umów  i  wszelkich 
zobowiązań,  rewizję  kas,  rachunkowości,  rewizję  skła- 
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oów,  masjazynów,  inwentaa7;y  i  wcgóle  majątku  pań- 
stwowego,, oaiz  spraw  d/.auie  na  miejscu  wszelkich  ro- 

bót i  dostaw,  z  rinikfu  widzenia  celowości  i  pod  wzglę- 
dem gospodarczym. 
Art.  7.  Kontrola  następna  polega  na  sprawdzaniu 

rachunków  pod  względem:  formalnym,  cyfrowym  i  co 
do  istoty  dokonanych  czynności.  Kontrola  ta  ma  być  do- 

konywana w  czasie  jaknajrychlejszym  po  dokonaniu 
wydatków  i  pobraniu  dochodów.  W  tym  celu  J<onłrola 

Państwowa,  oraz  władze  i  ui"zędy  są  obowiązane  ściśle 
przestrzegać  przepisów  i  instrukcji,  wydanycli  w  tym 
względzie. 

Uwagi  o  wykonaniu  budżetu  za  okres  ubiegły 
z  wnioskiem  o  udzielenie  lub  odmówienie  Rządowi  abso- 
hitorjum  (art.  ,9  Ustawy  Konstytucyjnej)  Najwyższa 
Izba  Kontroli  przedstawia  jednocześnie  Prezydentowi 
Rzeczypospolitej,  Sejmowi  i  Senatowi  najpóźniej  w 
sześć  miesięcy  od  dnia  otrzymania  od  Ministerstwa 

Skarbu  ogólnego  zamknięcia  rachunków  z  całej  gospo- 
daiki  państwowej,  udzielając  odpisu  powyższych  uwag 
(i  wniosku)  Prezesowi  Rady  Ministrów  i  Ministrowi 
Skarbu. 

Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  składa  przysięgę 
na  ręce  Prezydenta  Rzeczypospolitej. 

Art.  8.  Najpóźniej  w  sześć  miesięcy  po  upływie 
okresu  budżetowego  Najwyższa  Izba  Kontroli  przeds 
stawia  Prezydentowi  RzeczjTJOspolitej,  Sejmowi  i  Se» 

gnatowi  sprawozdanie  z  czynności  Kontroli,  dokona* 
nych  w  tymże  okresie  budżetowym.  Prezes  Najwyż-. 
szej  Izby  Kontroli  przesyła  odpisy  tego  sprawozda- 
i'ia  Prezesowi  Rady  Ministrów  i  Ministrowi  Skarbu 
do  wiadomości. 

Niezależnie  od  uwag  o  wykonaniu  budżetu  za 

ukres  ubiegły  (art.  7)  i  sprawozdania  o  swych  czyn= 
nościacli  rewizyjnych  (art.  8)  Najwyższa  Izba  Kon= 
troli  ma  prawo,  w  wypadkach  szczególniejszej  wagi 
lub  niecierpiącycli  zwłoki,  przedstawiać  Prezydentos 
wi  Rzeczypospolitej  oraz  Sejmowi  i  Senatowi  spra^ 
wozdanie  i  wnioski  z  poszczególnych  wyników  Kon* 
tioli,  przy  równoczesncm  udzieleniu  odpisów  do  wias 
domości  Prezesa  Rady  Ministrów  i  Ministra  Skarbu. 

Art;  9.  Delegatom  Kontroli  Państwowej  fitiy 
sługuje  prawo  badania  na  miejscu  ksiąg,  rachunków, 
aktów  i  wszelkich  dokumentów. 

Władze  i  urzędy  państwowe  oraz  instytucje,  wy= 
niienione  w  art.  3,  obowiązane  są  dawać  delegatom 
Kontroli  Państwowej  wszelkie  potrzebne  wyjaśnię* 
nia  tak  ustnie,  jak  i  na  piśmie. 

Art.  10.  Przepisy  o  sposobie  wykonywania  kon» 
troli  zawarte  będą  w  instrukcjach,  wydanych  przez 
Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli,  w  porozumieniu 
z  odpowiednimi  Ministrami,  władzami  centralnemi 
oraz  iuąJtyLucjami,  wymienionemi  w  art.  3,  zgodnie 
z  zasadami,  uchwalonemi  przez  Kolegjum  Najwyżs 
szej  Izby  Kontroli  (art.  22). 

Art.  II.  Władze  i  urzędy  państwowe  oraz  in= 
stytucje,  wymienione  w  art.  3,  obowiązane  są  ściśle 
stosować  się  do  przepisów  i  zarządzeń,  wydanych 
przez  Kontrolę  Państwową  w  zakresie  jej  kompe* 
tencji. 

W^  razie  niezastosowania  się.  Kontrola  Państwo* 
wa  zfażąda  od  właściwej  władzy  przełożonej  wyko= 
iiania  swych  zarządzeń  oraz  pociągnięcia  winnych 
do  odpowiedzialności  dyscyplinarnej. 

Art.  12.  Władze  i  urzędy  państwowe  mogą  wy* 
dawać  przepisy  kasowe  i  rachunkowe  nie  inaczej, 
jak  w  porozumieniu  z  Kontrolą  Państwową  i  Mini* 
sterstwcm  Skarbu.   Ministerstwa  i  władze  centralne 

oraz  instytucje,  podległe  Kontroli  w  myśl  art.  3,  wy* 
dając,  zmieniając  lub  uchylając  rozporządzenia  admi* 
nistracyjne  w  granicach  ustalonych  z  Kontrolą  Pań= 
stwową  instrukcji  i  przepisów,  obowiązane  są  jedno* 
cześnie  zawiadomić  o  tern  Kontrolę  Państwową. 

Art.  13.  W  razie  stwierdzenia  nieprawidłowej 

rachunko*|ości  lub  kasowości,  "braku  w  gotówce  lub 
w  mateij^ach,  roztrwonienia  majątku,  złej  lub  ruj= 
nującej  gospodarki  i  wogóle  działań,  nacechowanych 
brakiem  troski  o  dobro  publiczne,  a  połączonych  zt 
stratą  lub  mogących  wywołać  stratę  dla  Skarbu  Pań= 
stwa  —  Kontrola  Państwowa  zawiadamia  o  tem  wła- 

ściwą władzę  w  celu  usunięcia  nadużyć,  wad  i  bra= 
ków,  oraz  ma  prawo  zażądać  zawieszenia  w  czynno* 
ściach  odnośnych  funkcjonarjuszów  i  pociągnięcia 

.  winnych  do  odpowiedzialności  osobistej  i  matcrt 

jałnej. 
W  wypadku  wykrycia  i  ustalenia  przy  kontroli 

straty  dla  Skarbu  Państwa,  Kontrola  Państwowa 
obowiązana  jest  do  żądania  ich  pokrycia  i  zabez- 

pieczenia oraz  do  czuwania  nad  wykonaniem  tego 

żądania. 
Art.  14.  W  skład  Kontroli  Państwowej  wcho^ 

dzą:  1)  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  oraz  dwaj 
wiceprezesi.  2)  Najwyższa  Izba-  Kontroli,  i  3)  Izby 
Okręgowe  Kontroli. 

Art.  15.  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  mias 
nuje  Prezydent  Rzeczypospolitej  na  wniosek  Rady 
Ministrów. 

Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  składa  przysięgę 
na  ręce  Prezydenta  Rzeczypospolitej. 

Art.  16.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  jest  od- 
powiedzialny za  prawidłowy  bieg  spraw  w  Kontroli 

Państwowej.  Do  niego  należy  wydawanie  wszelkich  za- 
rządzeń administracyjnych  i  organizacyjnych  w  zakresie 

kompetencji  Kontroli  Państwowej. 
Art.  17.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  jest 

równorzędny  ministrtjm.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kon- 
troli ma  prawo  zabierać  głos  na  posiedzeniach  Sejmu 

i  Senatu  w  sprawach  Kontroli  Państwowej  bądź  oso- 
iMŚcie,  bądź  przez  swoich  zastępców  lub  delegatów,  oraz 
na  żądanie  Sejmu  lub  Senatu  obowiązany  jest  udzielać 
informacji  i  wyjaśnień. 

Art.  18.  Zastępcami  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kon- 
troli są  dwaj  wiceprezesi,  mianowani  przez  Prezydtentai 

Rzeczypospolitej  na  wniosek  Prezesa  Najwyższej  IzŁy 
Kontroli. 

Wiceprezesi  są  równorzędni  podsekretarzom  stanui 

•  i  współdziałają  z  Prezesm  w  zarządzaniu  Kontrolą  Pań- stwową. 

Art.  19.  Najwyższa  Izba  Kontroli  wykonywa  rewi- 
zję centralnych  orgSńów  Rządu,  oraz  instytucji,  wymie- 

nionych w  art.  3,  poddanych  jej  kontroli.  Ponadto,  jako 
w  naczelnym  organie  Kontroli  Państwowej,  ześrodko- 
wuje  się  w  niej  rozpatrywanie  wyników  rewizji  admini- 

stracji państwowej.  Na  czele  Najwyższej,  Izby  Kontroli 
,  stoi  Prezes  Najwyższej  Izby.  W  skład  Najwyższej  Izby 

wchodzą:  1)  Kolegjum  Najwyższej  Izby  Kontroli,  2)  De- 
partamenty i  3)  Wydział  Personalny. 

Art.  20.  Kolegjum  Najwyższej  Izby  Kontroli  jesi 

najwyższą  w  obrębie  Kontroli  Państwa  kolegjalną  insty- 
tucją. 

Kolegjum  stanowią:  Prezes  Najwyższej  Izby  Kon- 
troli, jako  przewodniczący,  obaj  wiceprezesi,  dyrektoro-| 

wie  departamentów  i  ich  zastępcy. 

Członkami  Kolegjum  mogą  być  osoby,  które  ukort- 
czyły  z  dyplomem  wyższe  studja  naukowei  Wymaganitl 
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D  W  ciągu  pierwszych  lat  pięciu  od  czasu  wydania  nl- 
iejszej  ustawy,  nie  jest  obowiązujące. 

^     Alt.  21.   Kolegjam  Najwyższej  Izby  Kontroli  jest 
icwolane  do  stanowienia: 

1)  w  sprawach,  wynii<lych  wskutek  odwołania  się 

|  d  orzeczeń  Kolegjów,  Departamentów  i  Izb  Okręgo- 
wych; 

I'     2)  w  przedmiocie    ogólnych    zamknięć  rachuiiko- 
'/ych  ubiegłego  okresu  budżetowego; 

3)  w  przedmiocie  ustalenia  układu  i  treści  spra- 
i  ozdania  Kontroli  Państwowej  za  ubiegły  okres 
udżetowy,  oraz   uwag   o   wykonaniu  budżetu  (art. 

■    4)  w  pizedmiocie  ogólnych  zasad  kontroli  i  ogól- 
ych  przepisów  rachunkowych  i  kasowych; 

'    5)  we  wszelkich  sprawach,  poididanycfi  pod  obrady 
iolegjum  przez  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli. 

Alt.  22.    Do  ważności  uchwal  Kolegjuni  niezbędna 
>st  obecność  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  lub  w 

•go  zastępstwie  jednego  z  wiceprezesów,  oraz  conaj^ 
miej  dwóch  dyrektorów  Departamentów  i  dwóch  za- 
ępców  dyrektorów  Departamentów. 

Uchwały  zapadają  większością  głosów,    w  razie 
'ówności  rozstrzyga  głos  przewodniczącego. 

Kolegjum  ma  prawo  zapraszać  w  charakterze  rzc- 
loznawców    osoby    prywatne  i  wzywać  urzędników 
funkcjonarjuszy  instytucji  państwowych  lub  instytucji, 

[odległych  Kontroli  (art.  3)   dla   udzielenia  wyjaśnień* 
informacji. 

Rzeczoznawcy  i  reprezentanci  władz  i  urzędów  nie 
ogą  brać  udziału  w  naradach,  ani  też   być  obecnymi 

Litzy  wydawaniu  uchwał,  .i, 
;  Art.  23  Najwyższa  Izba  Kontroli  dzieli  się  na 
rtery  Departamenty  i  Wydział  Personalny. 
;  W  skład  Departamentów  Najv.'yższej  Izby  Kontroli 
/chodzą'  dyrektor  Departamentu,  naczelnicy  wydzia* 
sw,  radcowie,  referenci  i  sekretarze,  pomocnicy  referen- 
fw,  rachmistrze,  kanceliści. 
!■  Dyrektor  Departamentu  odpowiedzialny  jest  przed 
rezesem  Naj^A^ższej  Izby  Kontroli  za  prawidłowy  bieg 
Draw  w  Departamencie. 

W  zarządzaniu  Departamentem  dyrektorowi  poma- 
ł,  oraz  jest  jego  zastępcą  jeden  z  naczelników  wdzia- 
..w,  wyznaczony  przez  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kon- 
Joli. 

^:  Dyrektora  Departamentu  mianuje  Prezydent  Rzeczy- 
)5politej  na  wniosek  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontro- 
naczelników  wydziałów  i  wszystkich  innych  urzędni- 

iw  mianuje  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  po  za- 
§gnięciu  opinji  dyrektora  Departamentu. 

Departamenty  dzielą  się  na  wydziały.  Prezes  naj- 
ciszej Izby  Kontroli  ustala  liczbę  wydziałów  w  Depar- 

Iroentach  i  zakres  ich  czynności. 

Wydział  Personalny  Najwyższej  Izby  Kontroli  skla- 
t  się:  z  naczelnika  wydziału,  radców,  referentów 

ii'chiwistów,  rachmistrzów  i  kancelistów. 
Art.  24.  Orzeczenia  w  sprawach  rewizji  faktyczne] 

'  następnej,  oraz  w  przedmiocie  poszczególnych 
mknięć  rachunków  zapadają  w  Kolegjuni  Departamen- 
,  złożonem  z  dyrektora  Departamentu  lub  jego  za- 
ępcy,  jako  przewodniczącego,  i  naczelników  wydzia- 
w.  Ponadto  pod  obrady  Kolegjum  mogą  być  poddane 
szelkie  inne  sprawy  według  uznania  dyrektora  Depar- 
■pientu. 
'  Dó. ważności  uchwał  Kolegjum  niezbędna  jest 
lecność,  oprócz  przewodniczącego,  conajmniej  dwóch 
iczelników  wydziałów. 

Uchwały  zapadają  większością  głosów. 
Jeżeli  orzeczenie  nie  zapadnie  jednomyślnie,  dyrek- 
tor może  przedstawić  sprawę  pod  decyzję  Kolegjum 

Najwyższej  Izby. 
Art.  25.  Władżom,  urzędom  i  instytucjom,  podda- 

uym  Kontroli  w  myśl  art.  3,  oraz  osobom  interesowa- 
nym przysługuje  w  ciągu  dni  14  od  dnia  doręczeala 

orzeczenia  Kolegjum  depaiiamentu  prawo  odwołania 
się  do  Kolegjum  Najwyższej  Izby. 

Dyrektor  Departamentu  wniesione  od^yolanie  przed- 
stawia Kolegjum  Najwyższej  Izby  ze  swym  wnioskiem. 

§  26  Orzeczenia  Kolegjiim  Departamentu  ulegają 
nałychmiastowemii  wykonaniu  i  przez  Kolegjum  Depai- 
tamentu  w  żadnym  wypadku  zmienione  być  nie  mogę. 
Na  żądanie,  postawione  w  odwołaniu,  może  Kolegjum 
Najwyższej  Izby  Kontroli  wstrzymać  wykonanie  orzecze- 

nia Departamentu.  Wrazie  ujawnienia  nowych  faktów 
i  okoliczności,  wymagających  zmiany  zapadłych  już 
orzeczeń,  Kolegjum  Departamentu  przedstawia  sprawę 
Kolegjum  Najwyższej  Izby. 

Art.  27.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  w  poro- 
zumieniu z  Prezesem .  Rady  Ministrów  otwiera  Izby 

Okręgowe  Kontroli  i  ustala  terytorjalnie  zakres  ich  dzia- 
łania, może  on  jednak,  w  porozumieniu  z  Prezesem.  Ra- 

dy Ministrów,  poruczać  sprawowanie  kontroli  innym 
organom  Kontroli  Państwowej  poza  terytorjalnie  właści- 

wą Izbą. 
W  skład  Izb  Okręgowych  wchodzą:  prezes,  wice- 

prezes, naczelnicy  wydziałów,  radcowie,  sekretarze  i  re- 
ferenci, pomocnicy  referentów,  rachmistrze  i  archiwi- 

sta, oraz  kanceliści. 
Prezesa  Izby  Okręgowej  mianuje  Prezydent  Rzeczy- 

pospolitej na  wniosek  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli. 

Urzędników  Izb  Okręgowych  do  VIII  stopnia  służbowe- 
go włącznie  mianuje  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli 

Si  wniosek  prezesa  Izby  Okręgowej,  a  urzędników  niż- 
szych stopni  służbowych  i  wszystkich  innych  funkcjona- 
rjuszy Izby  Okręgowej  mianuje  prezes  Izby  Okręgowej. 

Izba  Okręgowa  kontroluje  urzędy  miejscowe,  podleg- 
le ministerstwem  i  władzom  centralnym,  oraz  instytu- 
cje, wskazane  w  art.  3  ustawy  niniejszej.  Izba  Okręgo- 
wa Kontroli  jest  równorzędną  Departamentowi  Najwyż- 
szej Izby  Kontroli  i  działa  na  zasadach,  wskazanych  w 

art.  24,  25  i  26. 
Art.  28.  W  razie  potrzeby  Prezes  Najwyższej  Izby 

Kontroli  w  porozumieniu  z  Prezesem  Rady  Ministrów 
otwiera  specjalne  urzędy  Kontroli  Państwowej 

Urzędy  te  mieć  będą  organizację  Izb  •  Okręgowyc'.i 
Kontroli  i  działać  na  tych  samych  zasadach  z  uwzględ- 

nieniem specjalnych  przepisów,  jakie  Prezes  Najwyższe] 

Izby  Kontroli  wyda  w  porozumieniu  z  właściwymi  Mi- nistrami. 

Art.  29.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  przesyła 
corocznie  Ministrowi  Skarbu  preliminarz  budżetowy 
Kontroli  Państwowej  celem  uzgodnienia  go  i  włączenia 
do  budżetu  państwowego. 

W  razie  gdyby  między  Prezesem  Najwyższej  Izby 
Kontroli  a  Ministrem  Skarbu  nie  doszło  do  porozumie- 

nia w  przedmiocie  powyższego  preliminarza  budżeto- 
wego Kontroli  Państwowej,  Prezes  Najwyższej  Izby  n  a 

prawo,  niezależnie  od  terminu  wniesienia  do  Sejmu 

przez  Ministra  Skarbu  ogólnego  preliminarza  budżeto- 

wego, zgłosić  do  Sejmu  wniosek  z  uzasadnieniem  żąda- 
nego dla  Kontroli  kredytu. 

Prezesowi  Najwyższej  Izby  Kontroli  przysługuje 

prawo  przenoszenia  kredytu  w  obrąbie  całego  budżetu 

Kontroli  Państwowej  i  w  granicach  sum  ki'edyiów,  tym 



380 
Pozycje  278—279. 

J^e  24. 

budżetem  określoiiy.ch,  oraz  ckieślenia  ilości  urzędni- 
ków, poczynając  od  stopnia  służbowego  V  we  wszyst- 

kich organach  Kontroli  Państwowej. 
Kontiola  wykonania  budżetu  Kontroli  Państwowej 

przyshiguje  Sejmowi. 

Art.  30.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  może" 
być  pociągnięty  do  odpowiedzialności  przez  Sejm  lub 
Senat  za  ̂ we  czynności  urzędowe,  przez  które  roz- 

myślnie lub  wskutek  zaniedbania  pogwałci!  ustawy 
i  podlega  przepisom,  ustanowionym  w  tym  względzie 
dla  Ministrów. 

Artykuł  9  Ustawy  Konstytucyjnej  o  nieusuwalności 
członków  Kolegjum  Najwyższej  Izby  nie  stosuje  się  do 
eżłonków  Kolegjów  Departamentów  Najwyższej  Izby 
Kontroli,  do  prezesów  i  wiceprezesów  Izb  Okręgowych 

i  członków  Kolegjów  tychże  Izb;  l(orzysłają  oni"  jednak z  ustawowych  przywilejów  sędziów  i  podlegają  przepi- 
som dyscyplinarnym,  ustanowionym  idla  sędziów. 
Instancją  dyscyplinarną  dla  członków  wszystkich 

Kolegjów  z  wyjątkiem'  Prezesa  Najv/}'ższej  Izby  Kon- troli jest  komplet  S.ądu  Najwyższego,  złożony  z  trzech 
sędziów  tegoż  Sądu  (z  których  jeden  przewodniczy), 

zwiększony  o  dwóch  członków  'Kolegium  Najwyższej 
Izby  Kontroli,  wybieranych  przez  to  Kolegjum  na  prze-  ' 
ciąg  jednego  roku. 

Funkcję  prokuratora  dyscyplinarnego  pełni  jeden 
z  dyrektorów  departamentu  lub  zastępców  dyrektora 
Departamentu  Najwyższej  Izby  Kontroli,  wyznaczony 
przez  jej  Prezesa.  ^ 

Urzędnicy  Kontroli  Państwowej  mogą  być  po- 
ciągnięci do  odpowiedzialności  karnej  z  powodu  swych 

urzędowych  zajęć  jedynie  ,  za  zgodą  Prezesa  Najwyższej 
Izby  Kontroli. 

Do  czasu  uzyskania  zgody  nie  mogą  być  przeciwko 
tym  urzędnikom  wydawane  jakiekolwiek  zarządzenia. 

Art.  31.  Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli,  wicepi^- 
zesi,  członkowie  Kolegjum  Najwyższej  Izby  Kontroli  nie 
mogą  być  członkami  Sejmu  lub  Senatu. 

Osoby  te  oraz  wszyscy  urzędnicy  etatowi  Kontroli 
Państwowej  nie  mogą  równocześnie  zaj-mować  innych 
urzędów,  ani  też  •  uczestniczyć  w  zarządzie,  .  radzie 
nadzorczej  lub  zawiadowczej  przedsiębiorstw,  obliczo- 

nych na  zysk. 

Zajęcia  naukowe,  literackie  i  inne  jeżeli  nie  polączo- 
n,e  z  uszczerbkiem  dla  ̂ użby  w  Kontroii  Państwowej, 
mogą  być  dopuszczane  za  zezwoleniem  cidipowiedniej 

władzy*;  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli,  dyrektora  de- 
partamentu, lub  Prezesów  Izb  Okręgowych. 

Osoby,  spokrewnione  lub  spowinowacone  ze  sobą 
do  trzeciego  stopnia  włącznie,  nie  mogą  być  czlonicami 
tego  samego  Kolegjum. 

Art.  32.  Do  urzędników  Kontroli  Państwowej  sto- 
sują się  przepisy  ustawy  o  państwowej  służbie  cywilnej, 

o  ile  niniejsza  ustawa  inaczej  nie  stanowi. 
Art.  33.  Regulamin  wewnętrznego  ustroju  Naj- 

wyższej Izby  Kontroli  i  Izb  Okręgowych  wyda  Prezes 
Najwyższej  Izby  Kontroli. 

Art.  34.  Na  przeciąg  lat  trzech  od  chwili  objęcia 
urzędowania  zav/.iesza  się  wykonanie  ust.  2  art.  30,  o  ile 
dotyczy  ono  przywilejów  sędziowskich  członków  Kole- 

giów Departamentów  Najwyższej  Izby,  prezesów,  wice- 
prezesów, oraz  członków  Kolegjów  Izb  Okręgowych. 

Art.  35.  Wykonanie  niniejszej  astawy  poleca  się 
Prezesowi  Rady  Ministrów  i  Prezesowi  Najwyższej  Izl)y 
Kontroli. 

Art.  36.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 
jej  ogłoszenia.  Równocześnie  traci  moc  obowiązującą  de- 

kret Naczelnika  Państwa  z  dnia  7  lutego  191'^  r  (Dz  Tr Nr.  14,  poz.  183). 

Marszalek: 

(    ̂ )  'I  rajn t>c.ijjiisl,i. 
Prezydent  Ministrów: 

(-)  WUos. 

Prezes  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwa: 
w  z.  (— )  NetUwisj. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  5i  z  d.  23'V1-  1921  r.,  poz.  314), 

Podatki  bezpośrednie. 

278. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

„Celem  uchylenia  trudności,  na  jakie  mogłoby  ewti 
tualnie  natrafiać  bezpośrednie  płacenie  w  Kasach  Skyi 
bowych  wprowadzonych  ustawą  z  dnia  16  lipca  192( 
podiatków  dochodowego  i  majątkowego  Ministerstw^ 
Skarbu  wprowadza  uiszczenie  tych  podatków  równie, 
za  pośiednictwem  Pocztowej  Kasy  Oszczędności. 

W  tym  celu  do  każdego  nakazu  płatniczego  dołączc 
ny  będzie  blankiet  nadawczy  (vulgo  czek)  P»  K.  O., 

który  po  wypełniea-xiu  na  stronie  frontowej  sumy  poda: 
kowej  i  dały,  a  na  odwrotnej  stronie  rodzaju  pcdatk 
można  zapłacić  nał^żytość  podatkową  w  którymkolwie 
Urzędzie  pocztowym  na  obszarze  całego  Państwa. 

Dzi^i  uiszczenia  należytości  Urzędzie  pocztc 

v\  ym  uważa  się  za  dziai  wpłacenia  jej  w  Kasie  Skarbc 
wej,  a  dowód  odbioru,  który  płatnik  otrzymuje  z  urzc 

du  pocztowego  po  uiszczeniu  należytości  zastępuje  kv' 
Icasowy.  Płatnik  jednak  może  żądać  przysłania  takż 
formalnego  kwitu  kasowego,  jeśli  to  żąoanie  umieści  ii 
odwrotnej  stronie  blankietu  nadawczego  (dowodu  zk 

żenią),  zaopatrując  tenże  w  znaczki  pocztowe  cdp' 
wiedniej  wartości  (2  mk.). 

Korzyści,  wypływające  z  tego  sposobu  płacenia  u; 
nin  państwowych,  uwalniającego  płatników  od  uc1av; 

nia  się'  do  Kas  Skarbowych,  którycłi  liczba  jest  w  f  t 
równmiu  do  ilości  urzędów  pocztowych  b.  ogranic/c 
ną  i  ̂oczekiwania  na  dokonanie  formalności,  są  aż  n;ic 
to  widoczne,  i  przemawiają  dostatecznie  za  korzysl;i 
rdem  z  niego  w  jak  najszerszym  roznjiarze. 

Warszawa,  d.  16  czerwca  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (  -)  WH)ifcI(l. 

Monopol  Spirytusowy. 

279. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  18  czerwca  1921  r. 

w  przedmiocie  ustalenia  cen  sprzedażnych  spirytusu  i  W' 
robów  wódczanych,  oraz  op}at  od  nich  na  obszarac 

b.  zaboru  rosyjskiego  i  zaboru  austrjackiego. 

Na  mocy  §  5,  wydanego  w  myśl  art.  43  IconwencI 
Haśkiej  z  dn,  18/X  1907  —  rozporządzenia  b.  zarządl 
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fejskowego  w  Polsce  z  dn.  22/IV  1916,  Dz.  urz.  Nr.  55, 
10  rozporządzenia  wykonawczego  z  dn.  4/XII  1915, 

,:.  rozp.  Nr.  18,  wydanego  do  ustawy  okowicianej  z  dn. 

'X  1915,  Nr.  13,  Dz.  rozp.  Nr.  5,  wreszcie  §  1  rozpo- 
'idzenia  b.  komisji  rządzącej  we  Lwowie  z  dn.  15/11 
10,  wydanego  na  zasadzie,  art.  1  dekreiu  z  lO/I  1919, 

:'.  Nr.  7,  poz.  106,  zarządzam,  co  następuje: 
:amiast  cen  sprzedaży  spirytusu,  oraz  opłat  skar- 

'  od  spiiytusu  i  wyrobów  wódczanych,  tudzież 
tac  skarbowych  od  wyrobów  przemysłu  kosmetyczne- 

'  hygienicznc-kośnietycznego  i  farmaceutycznego,  oraz tóv/,  octowego  i  siarczan  ego,  unormowanych  rozpo- 
idzeniem  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  8  marca  1921 

fU  („Monitor  Polski"  z  roku  1921  Nr.  60),  ustanawia 
z  dniem  1  lipca  1921  r.  następujące  ceny  sprzedażne, 
ględnie  opłaty  skarbowe. 

Ceny  sprzedażne  spirytusu. 

§  1. 
K  Od  1  lipca  1921  r.  obowiązują  następujące  ceny 
izedażne  monopolowego  spirytusu : 
.  ,1)  za  jeden  stustopniowy  litr  spirytusu  wszelkich  ga- 

zików- w  postaci  czystej  loco  gorzelnia,  rektyfikacja  lub iewnia  do  naczyń  nabywcy: 
a)  dla  szpitali  publicznych  (rządowych,  komunal- 

ih,  miejskich,  dobroczynnych,  do  celów  leczniczych), 
kież  do  robót  w  pracowniach  przy  zakładach  nauko- 

'j-h  i  tych  zakładach  "doświadczalnych,  które  założono 
:elach  cgólno-spolecznych,  po  mk.  90, 
b)  do  wyrobu  środków  wybuchowych,  na  potrzeby 

jji  po  mk.  90; 
!  c)  do  wyrobów  wódczanych  wlikierniacli  po  m.  540; 
j  d)  do  wszystkich  innych  celów,  nie  wskazanych  po- 
(ej  po  mk.  500; 
]  2}  za  jeden  litr  stustopniowego  spirytusu  wszelkich 
inków  w  postaci  skażonej  loco  gorzelnia,  rektyfika- 
jlub  rozlewnia,  wydawanego  do  naczyń  nabywcy 
łbowiązkiem  dostarczenia  odpowiedniej  ilości  środ- 
'  do  skażenia: 
do  fabrykacji  octu,  oraz  do  wszelkich  innych  celów 

-nk.  75; 
3)  w  naczyniach  za  butelkę: 

,  a)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniach  3-litro.wych  dla 
-ytucj  i  celów,  wskazanych  w  ust.  (a)  po  mk.  350; 
b)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniach  3-litro\yych  w  pc^ 
czystej  do  wszelkich  innych  celów  po  mk.  1.500; 

c)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniach  0.6  litra  w  po- 
czystej  do  wszelkich  celów  po  mk.  310; 

,d)  wódka  mocy  45"  w  naczyniach  0.6  litra  do  spo- 
rpo  mk.  150; 

e)  wódl<a  mocy  45"  do  naczyń  nabywców  za  litr 
tości  po  mk.  240.  / 

|)płały  od  spirytusu  pejsachowego  i  owocowego. 

'  
§2. 

'  Od  spirytusu  pejsachowego  i  owocowego  pobierać 
[•ędzie  za  litr  stustopniowy: 
LH)  od  pejsachov/ego  po  mk.  580; 
j  b)  od  owocowego  po  mk.  540. 

I      Opłaty  od  spirytusu,  wódek  i  likierów. 

§3- i  Od  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych,  koniaków, 
)w  i  t.  p.,  sprov/adzO'nych  z  Wielkopolski  i  Pomo- 
pohiera  się  odszkodowanie  monopolowe  w  kwocie, 

odpowiadającej  różnicy  pt  luiędzy  cuną  sprzedażną  stu- 
siopniowegc  litra  spirytusu  na  wyrób  wódek  w  rejonie 
moncpoluwym,  a  opłatą,  jaka  na  rzecz  Skarbu  prawnie 
określona  -i  uiszczona  została  poza  rejonem  monopolo- 

wym, od  zawartego  w  sprowadzonych  wyrobach  stu- 
stopniowego litra  spirytusu. 

§  4. 

• 
Od  wyrobów  wódczanych,  koniaków,  rumów  i  t.  p., 

sprowadzanych  przez  osoby  prywatne  z  zagranicy  na 
podstav/ie  pozwoleń  właściwych  Wkdz,  pobiera  się, 
prócz  należności  celnej,  tytułem  odszkodowania  mono- 

polowego po  mk.  540  od  każdego  stustopniowego  litra alkoholu. 

§  5. 

Od  spirytusu  v/  stanie  czystym,  sprowadzonego 
z  zagranicy  przez  osoby  prywatne,  na  podstawie  pozwo- 

leń właściwych  władz,  pobiera  się,  niezależnie  od  ewen- 
l-ualnej  należytości  ce4nej,  tytułem  odszkodowania  za 
każdy  litr-  stustopniowego  alkoholu  po  mk.  500,  o  ile  za5 
sprowadzony  spirytus  przeznacza  się  na  wyroby  wód- 
czane,  w  tai<im  wypadku  przedsiębiorstwa  fabryk  wódek 
oi:'0\vią7ane  będą  płacić  po  ink.  540  za  litr  alkoholu. 

§  6. 

'  Na  cbszai./:e  b.  zaboru  rosyjskiego  pobiera  się  na 
rzecz  Skarbu,  niezależnie  od  opłat,  w  §§  2  do  5  tego  roz- 

porządzenia określonych,  od  spirytusu  pejsachowego-, 
owocowego,  oraz  wyrobóv/  wódczanych,  likieru,  koniar 
ku,  rumu  i  t.  p.,  tak  w  kraju  jprcdukowanych,  jak  i  z  za- 

granicy sprowadzanycli,  również  opłatę  banderolową  po 
3  mk.  od  każdej  flaszki  (naczynia)  pojemności  do  jedne- 

go litra. 

§  7. 

Zapasy  spirytusu  czystego,  pejsachowego  i  owoco- 
wego, jalde  w  dniu  1  lipca  1921  r.  znajdować  się  będą 

w  fabrykach  wódek  i  rozlewniach  spir.  pejsach.,  czy  to 

w  postaci  czystej,  czy  też  w  półfabrykatach  lub  goto- 
wycłi  wyrobach  —  podlegają  dodatkowemu  opodatko- 

waniu, a  mianowicie:  spirytus  czysty,  półfabrykaty,  oraz 
wódka  pejsachowa  i  owocowa  po  150  mk.  za  litr.  stu- 

stopniowy, zaś  gotowe  wyroby  wódczane  po  60  mk.  za 
litr  objętości  tych  wyrobów. 

§  8. 

Dodatkowemu  opodatkowaniu  wedle  norm,  określeń 
nych  w  §  7,  podlegają  również  ie  zapasy  wyrobów 

wódczanych,  tak  monopolowycl' jak  i  niemonopolo- 
wych,  jakie  w  dniu  1^  lipca  1921  r.  znajdować  się  będą 
we  wszystkich  przedsiębiorstwach  sprzedaży  takich  wy- 

robów (hurtowniach,  detalicznych  sprzedażacli,  restau- 
racjach  i  t.  p.),  dalej  zapasy  spirytusu  i  wódek  u  osób 
prywatnych,  o  ile  wynoszą  więcej,  niż  5  htrów  płynu, 
wreszcie  te  przesyłki  wyrobów  wódczanych  w  obrębie 

b.  zaboru  rosyjskiego*  i  austrjackiego,  które  wedle  doku- 
mentów przewozowycli  wysłane  zostały  przed  dniem 

1  lipca  b.  r.  i  w  tym  dniu  lub  po  tym  terminie  podjęte 
zostaną  przez  odbiorcę. 

§  9. 
Przedsiębiorstwa  i  osotoy,  wymienione  w  §§  7  i  8  ni- 

niejszego rozporządzenia,  obowiązane  są  zgłosić  jaknaj- 

rychlej.  a  najpó*źnrej  do  dnia  30  czerwca  r.  b.  na  piśmie 

• 
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w  dwóch  egzemplarzach  właściwemu  Urzędowi  akcyz 
i  monopolów  skarbowych,  zaś  poza  siedzibą  tych  Urzę 
dów  inspektorowi  Kontroli  skaibowej,  te  ilości  spirytu- 

su, względnie  wyrobów  wódczanych,  jakie  u  nich  znaj- 
dować się  będę  w  dniu  1  lipca  1921  r.,  ten  sam  obowią- 

zek zgłoszenia  ciąży  także  na  odbiorcach  przesyłek,  wy- 
sianych przed  dniem  1  lipca  b.  r.,  a  nadesłanych  po  tym 

terminie.  Zgłoszenie  zapasów  ma  zawierać  dane  co  do 

ilości  spirytusu,  względnie  wyrobów  wódczanych,  tu- 
dzież mi^scowość  i  miejsce  przechowania  zapasów. 

Przyjmujący  zgłoszenie  zbada  ścisłość  dat  wniesionego 
oznajmienia,  oraz  potwierdzi  na  obu  wygotowaniach 
oznajmienia  dzień  zgłoszenia. 

§  10. 
Na  podstawie  otrzymanego  zgłoszenia  zapasów  spi- 

rytusu i  wyrobów  wódczainycli  nastąpi  urzędowe  zba- 
danie zapasów  przez  Organa  skarbowe.  Wynik  z  bada- 

nia, oraz  wysokość  dodatkowego  podatku  będą  wpisane 
w  równem  brzmieniu  w  obu  egzemplarzach  oznajmienia. 

Urzędujący  organ  skarbowy  pozostawi  jeden  egzem- ' 
plarz  oznajmienia  posiadaczowi  zapasów,  który  obowią- 

zany będzie  uiścić  podatek  dodatkowy  w  najbliższej  Ka- 
sie skarbowej  i  donieść  o  tem  właściwemu  Urzędowi 

skarbowemu  I  instancji;  ten  Urząd  przedłoży  drugi 
egzemplarz  oznajmienia  po  wpisaniu  danycli  co  do  uisz- 

czenia podatku,  przełożonej  Izbie  skarbowej. 

§  Ił. 
W  razie  zaniedbania  obowiązku  zgłoszenia  zapar 

sów  spirytusu  i  wyrębów  wódczanych  celem  dodatko- 
wego opodatkowania,  względnie  w  razie  umyślnego 

ukrycia  takich  zapasów,  podlegają  zapasy  konfiskacie, 
rtiezałeżnie  od  postępowania  karnego,  jakie  wdrożonem 
będzie  z  powodu  ukrócenia  podatku  skarbowego. 

Ony  sprzedażne  spirytusu  „pejsachowego",  wyrobów 
wódczanych,  koniaków,  rumów  i  ł.  p. 

§  12. Ceny  wyrobów  wódczanych,  koniaków,  rumów  i  t.  p., 

a  także  wyrobów  „pęjsachowych",  nie  mo^ą  być  w  de- 
talicznej sprzedaży  dla  kcmsumentóv/  w  stosunku  do  za- 
wartego w  nich  alkoholu,  niższe  od  ceny  wyrobów  mo>- 

■opolowch. 

§  13. Cena  sprzedażna  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych, 
koniaków,  rumów  i  t.  p.  dla  nabywców  nie  może  być 

wyższa  od  ceny,  ozna^onej  na  etykiecie  butelek. 
Przy  sprzedaży  \Arskłepach  monopolowych  i  w  za- 

kładach ze  sprzedażą  trunków,  spirytusu  i  wódek,  przy- 
gotowanych w  rozlewniach,  pobiera  się  od  nabywców, 

jako  odszkodowanie  za  przewóz,  opłatę  dodatkową,  usta- 
loną przez  Ministerstwo  Skarbu.  W  miejscach  sprzeda- 

ży powinny  być  wywieszone  cenniki  wyrobów,  znajdu- 
jących się  W  sprzedaży. 

§  14. Nowe  ceny  sprzedażne,  oraz  nowe  normy  opodatko- 
wania wyrobów  wódczanych  powinny  być  zastosowane 

do  spirytusiu,  jaki  będzie  wydawany  do  różnych  celów 
w  gorzelniach,  rektyfikaqach  i  rozlewniach  od  1  lipca 
r.  b.,  względnie  do  tych  wyrobów  wódczanych,  które  po 
dniu  30  czerwca  r.  b.  zgłoszone  zostaną,  jako  rzeczywi- 

ście wprowadzone  do  rejonu  monopolowego. 

Ni  24. 

Wydawanie  spirytusu. 

§  15. 

Wydawanie  spirytusu  w  postaci  czystej  i  skażonej 

poza'  sprzedażą  detaliczną,  może  być  uskuteczniane 
zasadach  dotycłiczasowych,  na  mocy  pozwoleń,  wyda 

wanych  przez  Izby  skarbowe  i  Ministerstwo  Skarbu. 

§  16.  .  ! 

Przy  wydawaniu  spirytusu  skażonego  nabywca  obo 
uiązany  jest  dostarczyć  odpowiednią  Dość  środków  cU skażenia. 

Ponieważ  skażenie  spirytusu,  przeznaczonego  d( 
wyrobu  octu,  odbywa  się  w  fabryce,  powinien  przeto  fa 
brykant,  przed  wydaniem  spirytusu  z  gorzelni,  czy  rekty 
iikacji,  złożyć  kaucję  w  wysokości  mk.  50  za  każdy  stu 
stopniowy  litr  spirytusu. 

Opłaty  od  wyszczególnionych  niżej  przetworów  spiry 
tusowych. 

§17. 

Opłaty,  przewidziane  w  §  17  rozporządzenia  Mia. 
stia  Skarbu  z  dnia  8  marca  1921  r.  („Monitor  Polski 
Nr.  60)  w  przedmiocie  opodatkowania  spirytusu,  zawai 
tego  w  przywożonych  w  obszarze  b.  dzielnicy  pruski< 
do  b.  Zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego  wyrobac 

przemysłu  kosmetycznego,  hygjeniczno-kosmetyczneg 
i  farmaceutycznego,  oraz  eterze  octowym  i  siarczanyi 

ustalają  się  w  zależności  od  różnicy  cen  spirytusu,  istni, 

jących  w  poszczegół.aych  dzielnicach  Rzeczypospolil' 

z' dniem  1  lipca  r.  b.  w  następującej  wysokości: 
Za  kilogram  wagi  netto  pobierać  się  będzie: 
a)  od  wody  kołońskiej  po  280  mk. ; 
b)  od  perfum  po  380  mk.; 

c)  od  wyrobów  farmaceutycznych,  jako  to:  Tincti 

ra,  Benzoes,  Cannabis,  Indico,  Cantharidum,  Caipsici,  C 
storei  Canadensis,  Convałariae  majahs,  Jodi,  Mentlia 
Myrrhae,  Yaleriannae  aetherae  po  380  mk.; 

d)  od  wyrobów  farmaceutycznych,  nieobjętych  pun 

tem  c),  oraz  wszelkich  wyrobów  hygjeniczno^kosmetyc 

nych,  nie  objętych  punktami  a)  i  b),  a  zawierającyc 
alkohol,  po  280  mk.; 

e)  od  eteru  siarczanego  po  30  rak.; 
f)  od  eteru  octowego  po  15  mk. 

Moc  obowiązująca  niniejszego  rozporządzenia. 

§  18. Rozporządzenie  niniejsze  zyskuje  mcc  obowiązuje 
z  dniem  1  lipca  1921  r. 

Wal-szawa,  dnia  18  czerwca  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

/  w  z.  (— )  Weinfeld. ( 

280. 

ROZPORZĄDZENIE 

o  obliczaniu  .strat,  spowodowanych  przez  przechowyw 

nie,  przewóz  i  oczyszczanie  spirytusu  na  obszarze  b.  2 boru  rosyjskiego.  i 

Na  zasadzie  art.  115  i  439  obowiązującej  w  b.  K) 

lestwie  Kongresowem  ros.  ustawy  akcyzowej  (T.  V.ri 

Pozycja  280. 



iZb.  Pr.  i  Roz.),  celem  ujednostajnienia  obliczenia  strat, 

i  powstałych  skutkiem  magazynowania,  przewozu  i  oczysz- 
i  czania  spirytusu  w  b.  Zaborze  rosyjskim,  zarządzam, 
I  co  następuje : 

f  Gorzelniom  rolniczym  i  wogóle  fabrykom,  produku- 
jącym spirytus,  przyznaje  się  na  pokrycie  strat,  połączo- 

I  nych  z  magazynowaniem  spirytusu,  zanik  magazynowy 
riw  stosunku  trzech  czwartych  (^i)  procentu  od  ilości  wy- 
I  produkowanego  spirytusu  w  ciągu  rccznego  gorzelnia- 

nego okresu,  t.  j.  od  1  lipca  do  30  czerwca  włącznie  na- 

jjStępnego  roku. 

§  2. jj  Rafinerjom,  tudzież  oddziałom  rafinacyjnym  przy- 
[znaje  się  na  pokrycie  strat,  spow od  c  wanych  przez 
oczyszczanie  spirytusu,  na  którym  opłaty  rządowe  ciążą, 
żanik  rafinacyjny  w  wysokości  półtora  (Wj)  procentu 

,  od  ilości  surowego  alkoholu,  poddanego  rafinowaniu 
w  ciągu  rocznego  rafinacyjnego  okresu,  t.  j.  od  1  lipca 
do  30  czerwca  włącznie  następnego  roku. 

'\  -  Niezależnie  od  tego  zwalnia  się  od  opłaty  odszkc- 
tlowania  monopolowego  ilość  odpadków  rafinacyjnych, 

"które  zostaną  zniszczone  w  obecności  urzędników  skar- 
'bowych;  ilość  ta  jednak  nie  może  przekraczać  \y2%  ilo- 
%c\  surowego  spii7tusu,  poddanego  rafinowaniu.  Pror 

pnt  ten  obejmuje  oleje,  wydzielane  przy  przemyciu  od- 
padków rafinacji.. 

i 
 §  3.  ' l  Zaniki  magazynowe  i  rafinacyjne  w  rafinerjach  i  od- 

działach rafinacyjnych  fabrylc,  oczyszczających  spirytus 
i  skarbowy,  oblicza  się  na  zasadzie  umów,  zawartych  z  po- 

szczególnymi przedsiębiorcami.  Rozrachunek  za  te  za- 

■  liki  załatwia  się  zgodnie  z  umową,  albo  z  końcem  roku 
'afinacyjnego,  t.  j.  30  czerwca,  albo  w  terminie,  wskazar 
iym  w  umo^yie,  a  w  każdym  razie  przy  zakończeniu  od- 

nośnej umowy. 

:  §  4. 

Tytułem  zaniku  drogowego  dla  pokrycia  strat,  po- 
|vstałycłi  w  czasie  przewozu,  przyznaje  się  od  ilości, 
lYskazanej  w  świadectwie  przewozowym: 
;!  a)  jeżeli  najkrótsza  droga  kołowa  z  miejsca  wysła- 
jiia  do  miejsca  odbioru  nie  wynosi  więcej,  jak  5  kim. 
!  bez  względu  na  to,  czy  nastąpiło  w  drodze  przelewania 
ipirytusu  z  jednych  naczyń  do  drugich  —  zanik  w  wy- 

sokości 0.25%  (ćwierć  procentu); 
b)  przy  odległościach  ponad  5  kim.  i  przewozie 

'V  cysternach  z  miejsca  wystania,  bez  przelewania  spi- 
I  ytusu  w  drodze  do  innych  naczyń,  zanik  w  wysokości 
i;y5%  (pół  procentu); 

1     c)  przy  odległościach   ponad  5  kim.    ł  przewozie 
V  beczkach,  albo  w  razie  przelewania  spirytusu  w  dro- 

I  Ize  z  jednych  naczyń  do  drugich,  zanik  w  wysokości 
I  %  (jeden  procent). 

Za  ubytki  magazynowe,  drogowe  i  rafinacyjne,  prze- 
*  raczające  dozwolony  zanik,  zapłaci  przedsiębiorca  od- 

nośnego zakładu  odszkodowanie  monopolowe  w  wyso- 
lości,  obowiązującej  w  czasie  powstania  zaniku  zasadni- 
;  zej  ceny  sprzedażnej  monopolowego  czystego  spirytusu. 
I  •  Zai^ata  musi  nastąpić  w  ciągu  pięciu  dni  od  dnia 

wpisania  zaniku  do  książki  magazynowy  i  wezwania 
przedsiębiorcy  do  uiszczenia  należytości. 

W  razie,  jeżeli  dochodzeniem  zostanie  stwierdzone, 
że  ubytek,  przekraczający  dozwolony  ?anik,  powstał 
wskutek  nieprzewidzianych  lub  nie  dających  się  usunąć 
przeszlcód,  to  przedsiębiorca,  za  zezwoleniem  Ministra 
Skarbu,  może  być  zwolnionym  od  opłaty  odszkodowania 
monopolowego.  \ 

§6. 

Badanie  zapasów  spirytusu  w  gorzelniach  i  fabry- 

kach, prod-ikujących  spirytus,  a  także  w  rafinerjacłi  od- 
bywa się  conajmniej  raz  na  miesiąc.    Za  podstawę  do 

określenia  przyznanej  ilości  zaników  przyjmuje  się  dan^f 
od  początku  roku  obrachunkowego,  t.  j.  od  1  lipca. 

§7. 

Dla  spirytusu,  jaki  pozostawać  będzie  w  remanencie 
1  lipca  każdego  rocznego  okresu  obrachunkowego  w  go- 

rzelniach i  fabrykach,  pędzących  spirytus,  przyznaje  się 
tylko  taką  część  dozwolonego  zaniku  magazynowego, 
jaka  pozostała  niewyczerpaną  na  rachunku  poprzedniego 
okresu.  W  każdym  razie  ilość  tego  zaniku  nie  może 
przekraczać  trzech  czwartych  procentu  zapasu  spirytusu, 

jaki  pozostał  na  1  lipca. 
Rachunek  zaś  zaniku  rafinacyjnego  zamyka  się  osta- 

tecznie z  dniem  zakończenia  rafinacji,  w  każdym  razie 
30  czerwca  każdego  roku. 

§8. 

W  raeie  ujawnienia  nadwyżki  w  transportach,  wy- 
danych z  gorzelni,  fabryk,  pędzących  spirytus  i  rafinerji, 

nadwyżka  zostaje  zapisaną  na  przychód  w  miejscu  od- 
bioru, a  w  miejscu  wydania  zostaje  odnotowaną  dla 

uwzględnienia  w  rocznym  obrachunku,  z  pozostawie- 
niem jednakże  pozycji  rozchodowej  w  książce  magazyno- 

wej bez  zmiany. 

§9. 

W  myśl  rozporządzenia  Generał-Gubernatora  lubei- 
skiego  z  dnia  7  grudnia  1917  roku,  Dz.  rozp.  Nr.  94 
i  art.  309—313  ros.  ust.  akc,  osobne  bonifikacje  na  rzecz 

gorzelni  rolniczych  i  przemysłowych  będą  wliczane  w  ce- 
nę odbioru  spirytusu  i  razem  w  tej  cenie  wypłacane. 

§  10. 

Moc  obowiązującą  lozporządzenia  Ministerstwa 
Skarbu  z  dnia  25  lipca  1919  r.  (dz.  urz.  Min.  Sk.  Nr.  21, 

poz.  296),  vichyla  się  z  dniem  30  czerwca  1921  r. 

§11: 

Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  od  kainpanji 

gorzelniczej  1921/22,  t.  j.  od  dnia  1  lipca  1921  r.,  z  zar 

chowaniem  mocy  obowiązującej  dla  umów,  jakie  zostały 

i  będą  zawarte  z  przedsiębiorcami  w  poszczególnych  wy- 

padkach. Warszawa,  dnia  24  czerwca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 
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Przepisy  celne. 

281. 

ROZ PO RZĄDZE NIE 

Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  14  maja  1021  r. 

w  przedmiocie  zniesienia  ulgi  celnej  na  tokarki  do  me- 
talu o  wysokości  centrów  250  mm.  i  mniej. 

Na  mocy  ucliwaly  Sejmu  Ustawodawfzego  z  dnia 
1  sierpnia  1919  r.  i  uchwały  Rady  Ministrów  z  dnia  20 
maja  1919  r.,  oraz  w  myśl  art.  1  rozporządzenia  Mini- 

strów Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia 'li  czerw- 
ca 1920  r.  o  taryfie  celnej  (Dz.  Ust.  Nr.  51,  poz.  314), 

zarządza  się,  co  następuje: 
§  1.  Znosi  się  ulgę  celną,  ustanowioną  dla»tokareIc 

do  metalu  o  wysokości  centrów  250  mm.  i  mniej. 
Wobec  powyższego  punkt  49  §  2  rczporzydzoiua 

Ministra  SkarbLui  Mmistra  Przemysłu  i  Handlu 'z  dnia 30  marca  W2l  r.  w  przedmiocie  ulg  celnych  (Dz.  Ust 
R.  P.  z  1921  r:  Nr.  33,  poz.  200)  otrzymuje  brzmienie 

'następujące:  „obrabiarki  do  metalu,  z  wyjątkiem  toka- 
rek, o  wysokości  centrów  250  mm.  i  mniej.'  poz  167A 

p.  1  g.". 
§  2.  Do  tokarek  do  metalu  o  wysokości  centrów 

250  mm.  i  mniej  stosuje  się  wymienioną  w  §  2  rozpo- 

rządzenia z  dnia  30  marca  1921  roku,' dotychczasowa dcpiatę  walutową  (agio),  w  wysokości  400%,  w  ciągu 
miesiąca  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporza-. 
dzenia,  o  ile  tokarki  te :  ■ 

a)  zostały  iiadane  do  przewozu  koleją  lub  statkiem, 
najpóźniej  w  dniu  poprzedzającym  dzień  wejścia  niniej- 

szego rozporządzenia  w  życie; 
b)  zalegały  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszego  roz- 

porządzenia w  celnych  "składach  urzędowych,  kolejo- wych, oraz  pozaurzędowych  publicznych  lub  prywat- 
nych. 

3.    Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Ryharski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

( — )  S.  Przanowski 

(Dz.  Ust^w  R.  P.  z  d.  23/VI-1921  r.,  Nr.  51,  poz.  320). 

282. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  31  maja  1921  r. 

w  sprawie  częściowej  zmiany  rozporządzenia  z  dnia  10 
maja  1920  r.  w  przedmiocie  opłat  za  czynności  urzędów 
celnych,  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego,  dokonywane.*, 
poza  obrębem  placu  urzędowego  lub  w  czasie  pozaurzę- 
dowym  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  43,  poz.  262). 

Na  zasadzie  art.  15  rozporządzenia  z  .  dnia  1 1 
czerwca  1920  r.  o  taryfie  celnej  (Dz.  Ust.  z  >irł20  r. 
Nr.  51,  poz.  314)  zarządzam  co  nastt'puje: 

Jsłępy  7  i  8  rozporządzenia  z  dnia  10  maja  1920  r 
w  przedmiocie  opłat  za  czynności  urzędów  celnych  n.i 
obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego,  dokonywane  poza  obrę- 

bem placu  urzędowego  lub  w  czasie  pozaurzędowym 
(Dz.  Ust.  Nr.  43,  poz.  262),  otrzymują  brzmieriie  nastę- 

pujące: „Zezwolenia  na  odprawę  towarów,  poza  placku 
uizędowym,  w  siedSjibie  urzędu  dla  instytucji  rządowycii 
i  zakładów  dobroczynnych,  oraz  w  tych  wypadkach,  kie- 

dy z  powodu  wielkich  rozmiarów  towarów  jest  }ii€- 
możliwe  przeprowadzenie  rewizji  w  urzędzie  celnym, 
jak  również  na  odprawę  w  urzędzie,  lecz  w  czasie  pc- 
zaurzędowym,  mogą  udzielać  kierownicy  urzędów  cel- 

nych na  własną  odpowiedzialność  i  tylko  '  w  razie 
istotnej  potrzeby.  Za  prawidłowy  bieg  służby  w  godzi- 

nach pozaurzędowych  są  osobiście  odpowiedzialni  kie- 
rownicy urzędów  celnych. 

Na  dokonanie  odprawy  towarów,  poza  placem,  urzc 
dcwym,  w  siedzibie  urzędu  we  wszystkich  innych  \v\- 
padkacłi,  z  wyjątkiem  wyżej  wyszczególnionych,  oraz  ii  a 
dokonanie  odprawy  towarów,  poza  siedzibą  urzędii, 

wymagane  jest  pozwolenie  władzy  celnej  II  instancji". 
Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniem 

cgioszenia  w  Dziennilcu  Ustaw. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  Ryharski. 

(Dz.  Listaw  Nr.  50  z  d.  18/VI— 1921  r.,  poz.  311). 

283. 

OKÓLNIK  L.  9988/DC/lil  21. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych  na  obszarze  b.  zaboru 

rosyjskiego. 

Departament  Cel  podaje  do  wiadomości  i  wykon;! 
nia  co  następuje: 

Rurki  izolacyjne  do  przewodtów  elektrycznych  z 
sy  izolacyjnej  gole  lub  pokryte  blachą  żelazną  lakierowa 

ną,  ołowianą,  ocynkowaną,-  mosiądzowaną,  lub  blacłić 
mosi(jżną  oraz  dodatki  do  rurek  izolacyjnycli,  jakotd 
puszki,  kątiiiki,  trójkątnilci,  kołanica,  mufki,  uchwyty,  tu 
lejki  końcowe  i  t.  p.,  wykonane  z  materjałów,  jak  po 
wyższe  rurki  izolacyjne,  winny  bvć  clone,  jako  materja! 
ly  instalacyjne  do  sieci  elektrycznych  według  poz.  1()( 

p.  3  lit.  e. 
Warszawa,  d.  15  czemca  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

( — )  lJ.?Jcrz(jo-)rsld. 

284. 

OKÓLNIK  L.  9568/DC'łi;21. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych  w  sprawie  odszkodo 

wąnia  monopolowego  od  cukru. 

Departament  Ceł  zawiadamia,  że  z  dn.  10  czei"wc. 
1921  r.  podwyższa  się  odszkodowanie  monopolowe  o( 

cukru  do  4500  mk.  od'  100  kg. Wobec  tego  poleca  się  Urzędom  celnym  pobierar; 
opłaty  w  tej  wysokości  ód  cukru  sprowadzonego  z»7a 



Mfe  24. 

jranicy,  niezależnie  od  tego,  do  jakiej  dzielnicy  Rzeczy- 
Kjspolitej  dana  przesyłka  cukru  jest  przeznaczona. 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

Warszawa,  d.  15  czei-\vca  1921  r. 

( — )  Dzierzgowski. 

^rzepisy  rachunhowe  i  kasowe. 

285. 

SPROSTOWANIE. 

W  rozp.  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  zmia- 

y  „Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych"  umieszczonem 
t  Nr.  20  „Dz.  Urzęd."  z  d.  31 /V  1921  r.  pod  poz.  225 
tylnie  wydrukowano  w  trzecim  wierszu  nagłówka 

'Spomnianego  rozp.  „Nr.  12"  zamiast  „Nr.  8". 

286. 

SPROSTOWANIE. 

W  komunikacie  Min.  Skarbu  umieSjZCzonym'  w 
r.  20  „Dz.  Urzęd."  z  dn.  31/V  —  1921  r.  pod  poz.  228 
iylnie  wydrukowano  w  10  wierszu  z  góry  „wykonaw- 
;ym"  zamiast  „lokowanych". 

287. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

,  w  sprawie  uiszczania  pod.  dochodowego  za 

pośrednictwem  P.  K.  O. 

(patrz  poz.  278). ' 

i   

Sprawy  walutowe. 

288. 

)ŻPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU  I  MINI- 

\  STRA  B.  DZIELNICY  PRUSKIEJ 

z  dnia  2  maja  1921  roku 

iprzedniiocie  zmiany  rozporządzenia  ź  dnia  15  stycz- 

ni 1921  roku  w  przedmiocie  wykonania  rozporządzę- 
I  o  ograniczenia  obrotów  dewizami  i  walutami  zagra- 
aicznemi  (Dz.  Ust.  Nr.  18  z  1921  roka,  poz.  105). 
Na  tóocy  ustawy  z  dnia  9  lipca  1920  roku  w  przed- 

ocie  udzielenia  Rządowi  pełnomocnictw  do  wydawa- 
i  rozporządzeń  w  sprawie  regulowania  obrotu  ple- 
mego  z  krajami  zagranicznemi  zarządza  się  co  nasłę- 
ie: 

§  1.  Punkt  2  art.  1  rozporządzenia  Ministra  Skar- 
bu i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  15  stycznia 

1921  roku  w  pi'zedimiocie  wykonania  rozporządzenia  o 
ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  za^anicz- 
nemi  (Dz.  Ust.  Nr.  18  z  1921  r.,  poz.  105)  otrzymuje 
brzmienie  następujące: 

„2)  w  Łodzi  —  dla  obszaru  województwa  Łódz- 

kiego". 
§  2.  Art.  1  wyżej  wymień icnego  rozporządzenia 

uzupełnia  się  następującym  (ósmym)  punktem: 

„8)  w  Sosnowcu  —  dla  obszaru  województwa  Kie- 

leckiego". 
§  3.  Punkt  2  art.  2  rozporządzenia  z  dn.  15  stycas- 

nia  1921  roku  otrzymuje  brzmienie  następujące: 

„2)  wykonanie  nadzoru,  ustanowionego  na  pod- 
stawie art.  3  i  9  ustawy  z  23  marca  1920  r.  o  nadzorze 

nadl  przedsiębiorstwami  bankowymi  i  kantorami  wymia- 
ny (Dz.  Ust.  Nr.  30  z  1920  r.  poz.  175),  nad  wszystkie- 

mi  instytucjami  finansowemi,  w  zakresie  spraw,  obję- 
tych rozporządzeniem  o  ograniczeniu  obrotów  dewiza- 

mi i  walutami  zagranicznemi  przez  dokonywanie  rewi- 

zji tych  instytucji".  - §  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z 

dniem  ogłoszenia.  • 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 
'  (— )  W.  Kucharski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  51  z  d.  23/VI— 1921  r.,  poz.  318). 

289. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  3  czerwca  1921  roku 

o  wypuszczenia  serji  II  biletów  skarbowych. 

Na  podstawie  art.  8  i  10  ustawy  z  dnia  30  kwietnia 
1920  r.  o  biletach  skarbowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  38, 
poz.  218),  oraz  art.  2  i  4  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 
o  wypuszczeniu  serji  II  biletów  skarbowych  (Dz.  Ust. 
R.  P.  Nr.  41,  poz.  250)  zarządzam  co  następuje: 

§  1.  Wypuszcza  się  serję  II  biletów  skarbowych 
w  odcinkach  po  5.000  mk.,  10.000  mk.  i  100.000  mk. 

§  2.  Bilety  skarbowe  serji  II  są  płatne  w  dn.  1  lu- 
regoi  1922  r. 

§  3.  Bilety  skarbowe  serji  II  są  oprocentowane 
w  stosunku  5  od  sta  rocznie.  Odisetki  są  płatne  zgóry 

przez  potrącenie  od  sumy  imiennej  biletu. 

§  4.  Bilety  skarbowe  serji  II  sprzedają:  Centralna 
Kasa  Państwowa,  Kasy  Skarbowe,  Urzędy  Podatkowe, 
oraz  oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
według  ich  wartości  dziennej  obliczonej  w  myśl  §  3. 

§  5.  Z  obliczanej  przy  sprzedaży  biletów  skarbo^ 
wych  serji  II  kwoty  należnych  odlsetek  nie  dlokonywa  się 
żadńych  potrąceń. 

§  6.  Bilety  skarbowe  serji  II  będą  opłacane  bez 
żadnych  potrąceń,  począwszy  od  dn.  1  lutego  1922  r., 
aż  do  dn.  1  lutego  1932  r.  przez  Centralną  Kasę  Pafe- 
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stwowę,  Kasy  Skarbowe,  Urzędy  Podatkowe,  oiaz  od- 
działy Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej. 

§  7.  Przed  terminem  i>iatnośd  wskazanym  w  §  2 
bilety  skarbowe  serji  II  będą  na  żądanie  posiadlaczy  wy- 

kupywane przez  Centralną  Kasę  Państwową,  Kasy  Slcar- 
bowe,  Urzędy  Podatkowe,  oraz  oddziały  Polskiej  Kra- 

jowej Kasy  Pożyczkowej  według  icłi  wartości  dziennej 
bez  pobierania  za  tę  czynność  żadnycli  opłat  ani  prowi- 
zp,  oraz  będą  na  tycli  samycłi  zasadadi  przyjmowane 
przy  wszelkich  wpłatach  przez  Centralną  Kasę  Państwo- 

wą, Urzędy  Podatkowe  i  Kasy  Skarbowe. 

§  8.  Bilety  skarbowe  serji  II  będą  przyjmowane 
jako  kaucje  i  wadja  według  wartości  (Iziennej  w  terminie 
wykonania  zabezpieczonego  nimi  zobowiązania,  a  w  ra- 

zie niemożności  ustalenia  tego  terminu  —  według  war- 
tości dziennej  w  dniu  złożenia. 

§  9.  Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczko- 
wej przyjmują  bilety  skarbowe  serji  II  do  depozytu  bez- 

płatnie. 
§  10.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  52  z  d.  25/VI— 1921  r.,  poz.  326). 

290. 

OKÓLNIK  L.  10748  DK. 

Do  Prezydjum  Rady  Ministrów,  wszystkich  Ministerstw 
i  Urzędów  Głównych,  oraz  Najwyższej    Izby  kontroli 

Państwa, 

Załączając  odbitkę  równocześnie  umieszczonego  pod 
poz.  289  rozporządzenia  o  wypuszczeniu  serji  II  bile- 

tów skarboAvych,  pozwalam  sobie  zwrócić  uwagę  na  po- 
stanowienie §  8  tego  rozporządzenia,  w  myśl  którego 

bilety  skai-bowe  serji  II  są  przyjmowane  jako  kaucje 
i  wadja  i  upraszam  o  wydanie  zarządzeń,  celem  wpro- 

W"adzenia  tego  postanowienia  w  życie;  do  ustalenia  war- 
tc>ści  dziennej  biletów  skarbowych  serji  II  t.  j.  wartości 
imiennej  z  potrąceniem  odsetek,  służy  tabela,  umieszczo- 

na na  odwrotnej  stronie  każdego  biletu. 

Nadmieniam,  że  czynności  sprzedaży  i  przedtermi- 
nowego wykupu  biletów  skarbowych  serji  II  zostają  po- 

wierzone wyłącznie  kasom  skarbowym,  oraz  oddziałom 
Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  i  nie  będą  obarczać 

kas  specjalnych,  podległych  poszczególnym  Minister- 
stwom, pasiadającym  osobną  kasowość;  co  do  objęcia 

powyższycli  czynności  przez  kasy  skarlxiwe  na  obszarze 
b.  Dzielnicy  Pruskiej  nastąpi  z  Ministerstwem  tej  dziel- 

nicy osobne  porozumienie. 

Warszawa,  dnia  3  czerwca  1921  roku. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

291. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  27  maja  1921  r., 

w  przedmiocie  zmiany  statutu  Galicyjskiego  Wojennego 
Zakładu  Kredytowego  i  wysokości  pobieranych  procen- 

tów od  pożyczek. 

Zatwierdzony  rozporządzeniem  b.  c.  k.  Minister- 1 
st\va  Skarbu  z  dnia  15  kwietnia  1915  r.  (Dz.  Pr.  P.l 
Nr.  100)  statut  Galicyjskiego  Wojennego  Zakładu  Kredy,  j 
towego  zostaje  zmieniony,  jak  następuje:  j 

§  1.  Paragraf  li  statutu  Galicyjskiego  Wojennego  i 
Zakładu  Kredytowego  ma  brzmieć: 

Wskutek  wydarzeń  wojennych  ustanawia  się  na  za- 
sadzie handlowej  dla  przeprowadisenia  celów  określo- 

nych w  §  2  Zakład  pod  firmą:  „Zakład  Kredytowy  dla| 
Odbudowy"  z  siedzibą  we  Lwowie.  Za  zgodą  Ministra 
Skarbu  może  Zakład  siedzibę  swą  przenieść  do  innego 
miejsca. 

Ma  on  charakter  osoby  prawnej  i  ma  być  jako  ku- 
piec w  sądzie  handlowym  swej  siedziby  zaprotokóło-l 
wany.  i 

§  2.  W  paragrafach  2,  3,  7,  13  nazwa  „Galicyjski 

Wojenny  Zakład  Kredytowy^'  ma  być  zmieniona  na  „Zai 
kład  Kredytowy  dla  Odbudowy". 

§  3.  Odsetki  pobierane  dotąd  przez  Zaldad  o«l 
udzielonych  pożyczek  w  wysokości  3%  zostają  podwyii 
szone  do  wysokości  5%. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

292. 

,  OKÓLNIK  Nr.  U. 

W  sprawie  przedkładania  kontraktów  reasekuracyjnych 

zawieranych  przez  Polskie  Zakłady  Ubezpieczeń. 

Wyjaśniając  okólnik  Nr.  10  w  sprawie  przedkładaj 
nia  kontraktów  reasekuracyjnych,  Urząd  Nadzoru  nail 
Zakładami  Ut>ezpieczeń  zaznacza,  że  w  danym  wypadk  i 
chodzi  głównie  o  nazwę  reasekuratora,  wysokość  kw( 
zatrzymanych  na  własnera  ryzyku,  wysokość  kwot,  o(  j 
danych  do  reasekuracji  poszczególnym  reasekuratoronj  j 
oznaczoną  procentowo  w  stosunku  dc  całej  sumy  ube; 
pieczenia  lub  ekscedentu. 

O  ile  kontrakty  są  równobrzmiące,  wystarczy  przeci 

łożyć  odpis,  jednego  kontraktu,  co  do  innych  zaś  stwiei  ̂  
dzić,  że  są  z  przedłożonym  identyczne. 
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/  *     Równ(x:ześnie  Urząd  zawiadamia,  że  kontrakty  s§ 
traktowane,  jako  sprawy  ściśle  poufne  r  są  osobno  przc- 

I  diowywane. 
Warszawa,  d.  10  czerwca  1921  r. 

Dyrektor  Urzgdii: 

w  z.  ( — )  Gruber. 

293. 

OKÓLNIK  Nr.  12. 

W  sprawie  przeniesienia  biur  Urzfdu. 

Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  zawi 
damia,  że  z  dniem  9  czerwca  b.  r.  biura  Urzędu  zostały 
przeniesione  do  gmachu  przy  ulicy  Leszno  Nr.  5  i  pod 
tym  adresem  należy  kierować  wszystkie  pisma 

Telefon  Dyrektora  Urzędu  181-46. 
Telefon  Wicedyrektora  Urzędu  181-11. 
Warszawa,  d.  10  czerwca  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  ( — )  Gruber. 

sumy  pod  l,.po  ewentualnem  potrąceniu  sumy  pod  2) 
mk.  p. 

4.  Faktycznie  uiszczona  kwota  na  poczet  należnej 
opłaty  mk.  p. 

Liczba  i  data  odnośnego  pokwitowania  .... 

Nazwa  Kasy  Skarbowej,  względnie  Urzędu  Podat- 
kowego, gdzie  uiszczono  opłatę   .    .   .    .  , 

O  ile  przypadająca  opłata  nie  została  dotychczas' 
w  całości  uiszczona,  należy  resztującą  kwotę  wpłacić 
bezzwłocznie  i  zawiadomić  o  tem  Urząd  Nadzoru  na<r 
Zakładami  Ubezpieczeń  z  podaniem  danych,  jak  pod  4. 

Zakłady  Ubezpieczeń,  które  dotychczas  nie  uiśdły 
należnej  opłaty  za  rok  1919,  powinny  to  uczynić  bez- 

zwłocznie i  nadesłać  odnośne  dane  (dla  roku  1919)  po- 
dług powyżej  podanego  wzoru. 

Nowo  powstałe  Zakłady  Ubezpieczeń,  Irtóre  rozpo- 
częły działalność  w  roku  1919  i  sporządzają  sprawozda- 

nia roczne  po  raz  pierwszy  na  koniec  roku  1920,  powin- 
ny podać  w  wykazie  sumę  składeb  -  brutto,  zainkasowa- 

nych  przez  Zakład  od  chwili  rozpoczęcia  działalności,  aż 
do  końca  1920  roku  i  uiścić  opłatę,  obliczoną  od  całe} 

tej  sumy  składek. 

Warszawa,  d.  11  czei-wca  1921  r. 
Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  ( — )  Gruber. 

294. 

OKÓLNIK  Nr.  13. 

I W  sprawie   opłaty  na  koszty    nadzoru  państwowego 
za  rok  1920. 

i  Do  Polskich  Zakładów  Ubezpieczeń,  oraz  Przedstawi- 
cielstw Zagranicznych  Zakładów  Ubezpieczeń. 

W  wykonaniu  Rozporządzenia  p.  Ministra  Skarbu 

z  dnia  5  lipca  1919  r.  („Monitor  Polski"  Nr.  155  z  dnia 
14  hpca  1919  r.  i  sprostowanie  w  M.  P.  Nr.  162  z  roku 

1919),  Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  wzy- 
■  wa  Zakład,  wzgł.  Przedstawicielstwo  Zakładu  do  bez- 
zwł(Xznego  nadesłania  danych,  podług  następującego 
wzoru : 

1.  Suma  sldadek  -  l>rutto  (taryfowych,  względnie 
zaś  początkowych  i  dodatkowyjch)  za  ubezpieczenia 
z  akwizyqi  własnej  Zakładu,  zainkasowanych  przez  Za- 

kład w  roku  sprawozdawczym  1920  (względnie  1920/21) 
na  cał>m  obszarze  Państwa  Polskiego: 

a)  w  dziale  życioAvym  mk.  p.; 
b)  w  dziale  wypadkowym  i  odpowiedzialności  praw- 

nej mk.  p.; 
c)  w  dziale  ogniowym  mk.  p.; 
d)  w  dziale  transportowym  mk.  p.; 
e)  w  dziale  kradzieżowym  mk.  p.; 
f)  w  dziale  ubezpieczenia  szyb  nik  p.; 
g)  w  dziale  gradowym  ink.  p.; 
h)  w  innych  działadi  (podać  w  jakich)  mk.  p.; 
razem  mk.  p. 

2.  *)  Suma  przyznanych  uczestnikom  Zakładu  w  ro- 
ku sprawozdawczym  1920  (wzgł.  1920/21)  na  obszarze 

Państwa  Polskiego  zwrotów  lub  dywidend  mk.  p. 

3.  Należna  opłata  (0,77oo,  wzgł.  2,5<'/ao  **)  od  całej 

*)  Dotyczy  tylko  Wzajemnych  Towarzystw  Ubez: 
pieczeń. 

•*)  Dotyczy  zagranicznych  Zakładów  Ubezpieczeń. 

Ruch  służbowy. 

295. 
WYKAZ 

mchu  służbowego  w  Ministerstwie  Skarbu  za  m.  m^^ 1921  r. 
* 

Mianowani  zostaH: 

próbny  Kwaśniewski  Mieczysław  —  st.  referentem 
od  dń.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Lewandow^i  Józef  —  pom.  naczel.  Urzędu 
Skar.  od  <ii.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Duszyński  Bonifacy  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Terlikowski  Stanisław  —  referentem  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Świątecki  Tadeusz  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Bulanda  Leopold  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Wojciechowski  Marjan  —  referentem  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Dr.  Rothenberg  Ignacy  —  referentem  od  dn. 
1  k-wietnia  1921  r.; 

próbny  Puchalski  Bronisław  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Karwasiński  Walery  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Stanisławski  Józef  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Kossowski  Antoni  —  referentem  od  dnia 
4  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Pilecki  Janusz  —  refei-entem  od  dn.  1  kwiet- nia 1921  r.; 
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(próbny  Brzuza  Jan  —  referentem  od  dn.  1  kwietnia 
1921  r,; 

próbny  Leśniewski -kEdward  —  referentem  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Halicki  Mieczysław  —  st.  kontr,  rachunk.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Kamiński  Bolesław  —  st.  kontr,  rachunk. 
•od  drf.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Jasiński  Bronisław  —  st.  kontr,  raclnmk.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Krakowski  Walerjan  —  st.  kontr,  racłiunk. 
od  dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Kobielski  Jan  —  st.  kontr,  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r. ; 

próbny  Osińslci  Bolesław  —  st  kontr,  rachunk.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Nadolski  Leon  —  intendentem  Min.  Sk.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Lefas  Janusz  —  pom.  referenta  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Salaciński  Romuald  —  pom,  referenta  od  dn. 
1  kw-ietnia  1921  r.; 

próbny  Jarocki  Piotr  —  pom.  referenta  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Hekajłło  Włodzimierz  —  pom.  referenta  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Żaczek  Andrzej  —  pom.  referenta  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  -Taube  Artur  -  pom.  referenta  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Zeyde!  Tadeusz  —  konlł-ol.  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Wacióręki  Teofil  —  kontro!,  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Jablkowski  Stanisław  —  kontrol.  rachunk. 
od  dn.  1  Ifwietnia  1921  r.; 

próbny  Nowak  Stanisław  —  kcnti  oł.  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Leichtfełd  Adołf  —  kontro!,  rachunk.  cd  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Michalski  Pawe;  —  kontrol.  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Langiewicz  Helena  *—  kontrol.  lachunk  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Skawińska  Jadwiga  —  konfaol.  rachunk.  od 
dn.  1  kwietnia  1921  r  ; 

próbna  Kulczycka  Natałja  —  kontiol.  rachunk.  od 
dn  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Billewicz  Ada  —  konti-ol.  rachunk.  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Burzyński  Adam  —  kontrol.  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Kisłat  Henryk  —  kontrol.  rachunk.  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Ostrowski  Leon  —  kontrol.  rachunk.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Kulczycki  Maksymiljan  —  zast:  Naczeln. 
Kanc.  od  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Pielachowski  Leopold  —  st.  rachmistrz,  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próhmy  Adamczyk  Tadeusz  —  st.  rachmistrz,  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Szmidkówna  Ida  —  st.  rachmistrz,  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.;  • 

próbny  Ostrowski  Edmund  —  st.  rachmistrz,  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Hetmanek  Stanisław  —  sekretarzem  kanc. 
od  dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Kotnowska  Marja  —  sekretarzem  kanc.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Centnerszwer  Józef  —  sekretarzem  kanc.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Karpińska  Janina— sekretajzem  kanc.  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Rebandel  Teodor  —  sekretarzem  kanc.  od  dn 
1  .kwietnia  1921  r.; 

próbna  Wyborska  Marcela  —  sekretarzem  kanc.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Hirszberg  Zoija  —  sekretairzem  kanc.  od  dn 
1  kwietnia  1921  r.;  •  ■ 
f próbna  Fitzke  Zofja  —  sekretarzem  kanc.  od  dnia kwietnia  1921  r.; 

próbna  Krauzówna  Anna  —  sekretarzem  kanc.  od 
dnia  1  marca  1921  r.; 

próbny  Szłagórski  Kazimierz  —  sekretarzem  kanc. 
od  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Aszerówna  Marja  —  sekretarzem  kanc.  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

pióbna  Baraniecka  Marja  —  maszynistka  od  dnia 
]  kwietnia  1921  r.;  • 

próbna  Fligieł  Zofja  —  maszynistka  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Jasińska  Zofja  —  maszynistka  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Pyrowiczówna  Zofja  —  maszynistl:a  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Rembieliń&ka  Wanda  —  maszynistka  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Kozerska  Leonarda  —  maszynistką  od  dnia 
:  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Orzechowska  Antonina  —  maszynistkę  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Kuczyńska  Lucyna  —  maszynistkę  od  dnia 
I  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Reimers  Wacława  —  maszynistka  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Gumowska  Wilhelmina  —  maszynistką  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Podmagórska  Marja  —  maszynistka  od'  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Janczewska  Marja  —  rachmistrzem  od  dn. 
l  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Zienkiewicz  Halina  —  rachmistrzem  od  dn. 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Trapszo  Zofja  —  rachmistrzem  od  dnia 
1  kwietaia  1921  r.; 

próbna  Matjaszkiewicz  Marja  —  pom.  sekrełai-za  od dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Nowicka  Janina  —  pom.  sekretarza  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Kukierówna  Janina  —  p>om.  sekretarza  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Czechowska  Grażyna  —  pom.  sekretarza  od 
dnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Kubaczewska  JadWiga  —  pom;  sekretarza 
od  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Pruszkowska  Bronisława  —  pom.  sekretarzą 
od  dn.  1  kwietnia  1921  r.;  , 

próbna  Fijałkowska  Michalina  —  pom.  sekretarza 
od  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Płoskiewicz  Marja  —  pora.  sekretarza  od  do^ 
1  kwietnia  1921  r.; 



próbny  Chomiak  Ryszard  -  -  pcm  sekretarza  od  dn. 
l  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Chaiiclewski  Zygniti!  i:  pcm.  sekretarza 
t^d  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Gariińska  iUalgorzata  -  pom.  sekretarza  od 
^nia  1  kwieinia  1021  r.; 

próbna  zarzecka  Irena  —  pom.-  sekretarza  od  dnia 
kwiehiia  1921  r.; 

próbna  Maciejowska  Helena  -  pom.  sekretarza  od 
jnia  1  kwietnia  1921  r.; 

próbny  Stelrnaski  Hieronim  —  pcm.  sekretarza  od  dn. 
kwietnia  1921  r.; 

próbna  Palige  Henryka  —  pom.  sekretarza  od  dnia 
kwietnia  1921  r.; 

próbna  Zienkiewiczówna  Jadwiga  —  pcm.  sekreta- 
i|za  od  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 
\\     próbny  Parzuchcwski  Edward  — .pcm.  sekretarza 

dn.  1  kwietnia  1921  r.;  t  •••  '  ■ 

próbna  Essenbiirgerowa  Helena  -  pom.  sekretarza 
od  dn.  1  kwietnia  1921  r.; 

próbni!  Puciata  Helena  -■  pom.  sekretarza  od  dnia 
1  kwietnia  1921  r.; 

próbna  ]Vlanikowska  Kamilla  -  -  telefonistką  odi  dn. 
i  kwietnia  1921  r.; 

próbna  Gillówna  Lniiomira  telefonistkn  od  dnia 

1  Icwietnia  1921  r  '  ' 

Zwolnieni : 

Rokicka  Helena  z  dn.  31  maja  1921  r.; 
Prokopowicz  Tadeusz  z  dn.  31  maja  1921  r.; 

Rychter  Jadwiga  z  dn.  31  inaj.''.  1021  r. 

OGŁOSZENIA. 

BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ, 

(T  Y-  M  C  z  A  3  o  w  Y) 
30  kwietnia  1921  r. 

Ąopas  Kruszcu 

STAN  C  Z  y  N  N  y. 
(Monety  złote  po  kursie    paryt.    (według    rciarki  niemieckiej) 

Złoto   V-'    sztabach    i   szt.  a  Mk.  2790    za    Kg.  czystego złota         .  .  .  . 
Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  par. 
Bilon  własny  ..... 

tanknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
/eksle  Zdyskontowane      .  . 
ianki  „No.stro*       .  .  .  . ianki  Niemieckie    ...  .... 
o.cztowa  Kasa  Oszczędności  ..... 
!iemtecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
'OŻyCZKI:  tei minowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
'ług  Skarbu  Państwa 
apiery  własne  .... 
;     MINISTERSTWO  SKARBU 

Za  skupiony  kruszec  po  paryt. 
Różnicę  kursową  kruszcu 

*\ne  Aktywa  .... 

Mk.  13.368.577,14 

39.450.997,67 
861.709,64  Mk. 

870.672.504.39 373.122.531.56 

Mk. 16,668.000,13 
363.811.636,76 

53.681.284,45 
53.261.961,66 

927.008.645,08 

1 .24''i.795.035,95 

471.«a4.372,27 •  25.232.271,71 

4.994.409.106,32 

106.625.000.000,— 231.410.104,68 

380.479.656,89 
9.714.228.107,61 

Razem   Mk.  124.720  200.526,62 
I  S  r  A  N    B  I  E  R  N  y. 
uniiusz  Rezerwowy  .........  Mk, 
łflieg  Banknotów    .........  , 

RACHUNKI  ŻYROWE 
)  Centralna  Kasa  Państwowa  .    Mk.  1.221.707.373.26 
)  Poczt.  Kasa  Oszczędn.  .........  2.883.135.341,37 
>  Kasy  Państw,  i  Woj.sk.  .      „  4.788.441.723,40 
i)  Inne         .  .  .  .       ,    16.831.598.230.34  „ 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt.       .  .  .  ,  ,  , 

karb  Narodowy  ..........  „ 
me  Pasywa  .  .  .  ...   

Razem  Mk.  124.720^00.526,62 
'  '      Ilość  rachtinków  źyrowych  4866.  .^n^-™  =^«»»<=:nLj™^.i3.j5:a» 
Pbroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  1/1  do  d.  30'1V  1921  r.  włącznie  M  13.091.870.759.21. 

,  ,  w  Poznaniu     „    „      n         <         »  n  a  5.235.604.351,19. 
a  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  dn.  20  kwietnia  1921  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212,41. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o,  ( — ■)  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 

16.383.642,70 

86.755,339.719,-- 

25.724.882.668,37 

16.668.000,13 
6.199.027,98 

12.200.727.'J68,44 
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Ogłoszenia. Ni  24. 

OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Obwieszczenie. 
w  naszym  rejestrze  spółkowyin  Nr.  20  zapisano  dziś 

przy  spółce  Deufsche-Kartoffel-Brennerei- Troknerei  und 
Molkerei,  spółka  zapisana  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, 
Moszczanka:  Nazwę  spółki  zmieniono  na  Karfoffel-Brennerei- 
Tróknerei  und  Molkerei,  spółka  zapisana  z  ograniczoną  odpo- 
wied''iaInością  Maszczanka.  Na  zasadzie  uchwały  walnego 
zebrania  z  dnia  18  kwietnia  1921  zostały  zmienione  §§  1, 
3,  144,  5,  i  10.  Równocześnie  zapisano  tamże,  że  każdy 
nowo  przystępujący  członek  płaci  za  pierwszy  udzialoczyn 
10000  mk.,  a  za  każdy  dalszy  5000  mk.  Gospodarz  Henryk 
Kerkhoff  z  Moszczanki  wystąpił  z  zarządu  w  miejsce  te- 

goż wybrano  gospodarza  Roberta  Kiontkego  na  nowego 
członka  zarządu. 

Ostrów,  dnia  26  kwietnia  1921  r. 

^  Sąd  Powiatowy.  
Prowadzącemu  rejestra  handlowe  przy  tut.  Sądzie 

okręgowym  poleca  się  aby  w  rejestrze  stowarzyszeń  za- 
robkowych i  gospodarczych  firmę  „Składnica  i  sklep  kółka 

rolniczego  w  Nowy)n  Targu  Stowarzyszenie  zarejestrowane 
z  ograniczoną  poręką  wykreślił  z  tem,  że  firma  ta  do  re- 

jestru spółdzielni  równocześnie  wpisaną  została,  tudzież 
aby  do  rejestru  spółdzielni  wpisał: 

1.  Numer  spółdzielni:  6 
2.  Brzmienie  firmy:  Składnica  kółek  rolniczych  w  No- 

wym Targu,  Stowarzyszenie  spółdzielcze  z  ograniczoną 
jednokrotnie  odpowiedzialnością. 

3.  Przedmiot  przedsiębiorstwa:  podniesienie  gospo- 
darstwa swych  członków; 

a)  przez  wspólne  nabywanie  artykułów  potrzebnych  im 
do  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  i  rolnego  i  do- 

starczenie ich  członkom  w  sposób  hurtowny  (Sklepom  kó- 
łek rolniczych  i  innym  drobnym  sklepom)  lub  sposobem 

drobiazgowej  sprzedaży  przez  własne  sklepy  i  oddziały; 
b)  przez  wspólne  spieniężanie  produktów  rolnych  i  wy- 

robów członków; 
c)  przez  produkowanie  na  wspólny  rachunek  artykułów 

gospodarstwa  domowego  i  rolnego. 
4.  Udziały:  po  500  mkp.  wpłacalne  przynajmniej  w  po- 

łowie przy  wstąpieniu  członka.  Członek  musi  mieć  przy- 
najmniej jeden  udział. 

5.  Zarząd:  Ludwik  Czech,  Józef  Czaja,  Antoni  Mirecki 
oraz  Bronisław  Polak  i  Franciszek  Denikiewicz  jako  za- 
stępcy. 

6.  a)  czas  trwania:  nieograniczony, 
b)  ogłoszenia:  w  Przewodniku  Kółek  rolniczych  oraz 

w  lokalu  stowarzyszenia, 
c)  rok  obrachunkowy:  od  1  lipca  do  30  czerwca  każde- 

go roku, 
d)  liczba  członków  rządu  i  sposób  podpisywania  firmy: 

Zarząd  składa  się  z  3-ch  członków  i  2  lub  3-ch  zastępców 
wybieranych  na  lat  5.  Pod  brzmieniem  firmy  kładzie  swój 
podpis  dwóch  członków  dyrekcji, 

e)  ograniczenie  uprawnień  zarządu:  zastrzeżone  §  15 
b.  c.  statutu, 

f)  postanowienie  o  zastępcach  objęte  §  13  statutu, 
g)  przepisy  o  likwidacji  wedle  §  41  statutu, 
7.  Data  wpisu:  21  maja  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  jako  handlowy.  Oddział  IV. 
 Nowy  Sącz,  dnia  21  maja  1921  r.  

Obwieszczenie. 
w  naszym  rejestrze  spółkowym  Nr.  42  zapisano  dziś 

następującą  spółdzielnię:  Spółdzielnia  Spożywców  praco- 
wników kolejowych,  spółdzielnia  zapisana  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Ostrowie.  Statut  z.ntwierdzono  dnia 
20  marca  1921  r.  Przedmiotem  przedsiębiorstwa  jest  za- 

kup towarów  spożywczych  i  gospodarczych  i  sprzedaż 
tychże  pomiędzy  członków.  Kwota  odpowiedzialności  wy- 

nosi 500  mk.  za  każdy  udział.  Członkowi  dozwolono  mieć 
najwyżej  10  udziałów.  Zarząd  składa  się  z  trzech  człon- 

ków: kupiec  Aleksander  Kowalski  w  Ostrowie,  kupiec  Mar- 
jan  Spychałowicz  w  Ostrowie  i  rzeźnik  Antoni  Kryjom 
w  Zębcowie.  Zarząd  oświadcza  swą  wolę  przez  najmniej 
dwóch  członków.  Podpisywanie  następuje  w  ten  sposób, 
że  dwaj  członkowie  umieszczają  swe  podpisy  pod  firmę 
spółki.  Zezwala  się  każdemu  na  przegląd  rejestru  w  go- 

dzinach służbowych. 
Ostrów,  dnia  2  kwietnia  1921  r. 

Sad  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 
Do  rejestru  spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 

wciągnięto  d.  21  maja  1921  r.  pod  Nr.  4  następujące 
wpisy: 

do  rubryki  2-ej.  Włościańska  Spółdzielnia  Rol- 
niczo Handlowa  w  Lublinie  z  odpowiedzialnością  ograni- 
czoną udziałami  do  10  krotnej  wysokości  zadeklarowanego 

udziału.    Oddziałów  niema. 

do  rubryki  3-ej:  Zakup  i  "  produkcja  artykułów i  przedmiotów  poirzebnych  w  gospodarstwie  rolnem,  oraz 
zbyt,  przeróbka  i  produkcja  płodów  rolnych. 

do  rubryki  4-ej:  Udział  każdego  członka  wynosi 
1.000  mk.  i  winien  być  wpłacony  przy  przystąpieniu  do 
spółki.  Członek  może  posiadać  nieograniczoną  ilość  udziaów. 

do  rubryki  5-ej:  Zarząd  stanowią:  Antoni  Kobiał- 
ka, miesz.  w  Lublinie,  ul.  Krak.  Prz.  Nr.  23,  Stanisław 

Lambach,  miesz.  w  Lublinie,  ul.  Krak.  Przedm.  Nr.  23  i  Jó- 
zef Stelmasiak.  miesz.  w  Rurach  Ś-to  Duskich  pod  Lubli- 

nem. Radę  nadzorczą  stanowią:  Feliks  Starzyński,  Pawet 
Tudruj,  Wl.  Hedinger,  Jan  Szewczyk,  Jan  Kucharski,  Józef 
Łukasiewicz,  Wacław  Życiński,  Mikołaj  Siemion,  Józef  Win- 

nicki, Jan  Supryn,  St.  Szewczyk,  i  St.  Supryn. 
do  rubryki  6-ej:  Czas  trwania  spółdzielni  nie  jest 

ograniczony.  Ogłoszenia  będą  umieszczane  w  Poradniku 
Spółek  i  Stowarzyszeń  rolniczych.  Rok  obrachunkowy  za- 

czyna się  każdego  1  stycznia.  Zarząd  zawiaduje  wszyst- 
kiemi  sprawami  spółdzielni  i  reprezentuje  ją  na  zewnątrz. 
Likwidacja  następuje  na  mocy  uchwały,  powziętej  przez  3/4 
członków  ogólnego  zebrania  i  uskutecznia  się  sposobem 
wskazanym  w  ustawie  o  spółdzielniach  z  29  października 
1920  r. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  przy  spółce: 
Deutscher  Spar  &  Darlehnskassenverein 

sp.  zap.  znieogr.  odp.  w  Sarbinowie 
że  w  miejsce  ustępującego  członka  zarządu  rolnika  Fryde- 

ryka  Priihsnera   z   Sarbinowa    obrano   rolnika  Fryderyka 
Pohimanna  w  Sarbinowie. 

Pobiedziska,  dnia  12  maja  1921. 
Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dzisiaj  l)*po*d Nr.  178  przy  spółdzielni  „Spółka  zakupu  dla  fryzjerów  na 
Wielkopolskę  w  Poznaniu,  Spółka  zapisana  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Poznań.  Na  mocy  uchwał  walnych  ze- 
brań z  dnia  13  marca  1921  r.  i  25  kwietnia  1921  r.  spół- 

dzielnia rozwiązana.  Likwidatorami  są  dotychcz^asowy 
członek  zarządu  fryzjerów  Ludwik  Ratajczak  oraz  fryzjer 
Wiktor  Mielcarski  i  mistrz  fryzjerski  Stanisław  Warkocki- 
wszyscy  w  Poznaniu.  2)  Pod  Nr.  122  przy  spółdzielna 
Deutsche  Miłchverwerfungsgenossenschaft  Spółka  zapisani; 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Kiekrz.  W  miejsce  rol- nika (Serharda  Renneckera  który  z  zarządu  ustąpił  wybrano 
rolnika  Jana  Freesemanna  członkiem  zarządu.  3)  Pod 

Nr.  173:  przy  spółdzielni  Hurtownia  mechaników  Spółka  za- 
pisana z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Poznań.  W  miejsce 

kupca  Leona  Babendycha  który  z  zarządu  wystąpił  wybra- 
no kupca  Jana  Kamińskiego  z  Poznania  członkiem  zarządu. 

4)  Pod  Nr.  19  przy  spółdzielni  Spar-und  Darlehnskasse 

Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością,  Stę- 
szewo.  Uchwalą  walnego  zebrania  z  dnia  9  maja  1921  r. 
zmieniono  §  21  statutu  dotyczący    składu  rady  nadzorczej. 

Poznań,  dnia  18  maja  1921  r. 

Sąd  powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  tutejszym  rejestrze  spółdzielczym  Nr.  81  wpisano 

przy  spółdzielni:  Ein-Verkaufsgenossenschaft  des  Yerbandes 
Deutscher  Handwerker  in  Polen,  spółka  zapisana  z  ograni- 

czoną odpowiedzialnością  w  Bydgoszczy,  że  uchwałą  wal- 
nego zebrania  z  dnia  9  kwietnia  1921  statut  został  kilka- krotnie zmieniony. 

Bydgoszcz,  dnia  19  maja  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

I 
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'  W  naszym  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr.  16  żnnieniono 
dziś  Central-Molkerei  Genossenschaft  Graudenz-Marucsch 

►  na:  Centralna  Mleczarnia  Grudziądz-Marusz  spółka  zapisa- 
i  na  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością.  Uchwałą  walne- 
i  go  zebrania  z  dnia  24  listopada  1919  r.  w  miejsce  wystę- 
.  pującego  p.  Karola  Reichel  właściciela  dóbr  Gorzuchowo 
i  wybrano  do  zarządu  p.  Hermana  Thimm  posiadacza  dóbr 

Z  Okonina. 
>■  Grudziądz,  dnia  7  czerwca  1921  r. 
r.  Sąd  powiatowy. 

1        W  naszym  rejestrze   spółdzielni    pod  Nr.  8  zmieniono 
4  dziś  Molkerei  Genossenschaft  Webur^  Eingetregene  Ge- 
■  nossenschaft  mit  unbeschrankter  Haftpflicht  na:  Molkerei 
Wiewiórki  spółdzielnia  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością. 

Grudziądz,  dnia  7  czerwca  1921  r. 

^  Sąd  powiatowy. 

^  Obwieszczenie. 

I        Do  rejestru  handlowego  działu  spółdzielni  Sądu  Okrę- 
ci' gowego  w  Radomiu  w  d  6  czerwca  1921  r.  wciągnięto  na- stępujące firmy: 

Nr.  2  „Bank  Ludowy,  spółdzielnia  z  odpowiedzialnością 

I'  nieograniczoną",  z  siedzibą  w  m.  Stasiowie,  Województwie Kieleckim,  przedmiot:  prowadzenie  czynności  bankowych, 
?  oraz  podniesienie  sprawności  gospodarczej  swego  środo- 
^  wiska  przez  przyjmowanie  wkładów  i  udzielanie  pożyczek. 
'  Osoby  obce  korzystają  z  kredytu  przy  zabezpieczeniu  jze- 
!^  czowym.  Pojedynczy  udział  wynosi  tysiąc  (1000)  marek, 

moie  być  wpłacony:  połowa  przy  zapisie,  druga  połowa  — 
'  w  ciągli  dwunastu  miesięcy  równymi  ratami.  Zarząd:  Wta- 
^  dysław  Malewski,  Bolesław  Krauze  i  Jan  Rogala,  wszyscy 
!-  zamieszkali  w  Staszowie.  Nieobecnego  członka  zarządu 
[■  zastępuje  członek  Rady  Nadzorczej,  wydelegowany  przez 
u  fąż  radę,  a)  czas  trwania  spółdzielni — nieograniczony,  b) 
j    obwieszczenie   w  czasopiśmie   „Siła",  c)  rok  obrachunko- 
•  wy — kalendarzowy,  d)  członków  Zarządu  trzech.  Podpisy 
;  dwóch  członków  wyrażają  wolę  spółdzielni,  e)  ograniczeń 
j  uprawnień  zarządu  pozaustawowych  niema,  f)  pełnomocni- 
j  ków  ustanawia  wspólnie  zarząd  i  Rada  Nadzorcza,  g),prze- 

pisy  o  likwidacji — zgodne  z  wymaganiami  art.  7i — 84  usta- 
wy o  spółdzielniach. 

!  Wpis  spółdzielni 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano  dnia  18  maja  1921  r. 
'  Siedziba  spółdzielni:  Dubiecko  brzmienie  firmy: 
i  Stowarzyszenie   spożywcze  inwalidów  spółdzielnia  zareje- 
;  strowana   z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Dubiecku. 
1  Przedmiotem  przedsiębiorstwa  jest  podniesienie  gospo- 
1  darstwa  członków  przez  nabywanie  na  wspólny  rachunek 
l:  członków    spółdzielni    wszelkich    artykułów  spożywczych 
i  i   przedmiotów   użytku   domowego   oraz   sprzedaż  tychże 
I  członkom  spółdzielni. 
«  Udział   wynosi   300   mk.   płatny   przy  wstąpieniu  przy 
■i  wstąpieniu  do  spółdzielni.  Każdy  członek  odpowiada  swoimi 
■i  udziałami  i  dalszą  kwotą  deklarowanych  udziałów. 
1  Ogłoszenia  następują  przez  czasopismo  Inwalida  w  War- 

szawie. 
a  Zarząd  składa  się  z  3   członków  i  1  zastępcy,  członka- 
I  mi  zarządu  są;  Kazimierz  Włodzik,  Szymon  Wróbel,  i  Fran- 
<  Ciszek  Lis,  tudzież  Andrzej  Krupa  zastępca  członka  zarządu, 
k  Upra{vnieni    do   zastępstwa  dwaj    członkowie  zarządu 
|;  wspólnie.    Ograniczenie  uprawnień  zarządu:  Zarząd  ma  za- 
i  siągnąć  przyzwolenia  rady  nadzorczej    przy  przyjmowaniu 
;  i  oddalaniu  urzędników,  zawieraniu  kontraktów  najmu,  za- 
t  kupna  i  sprzedaży  części   składowych  inwentarza  przy  za- 

ciąganiu pożyczek  do  obrotu  i  stałej  lokacji  zapasów  ka- 
•  sowych  zaś  nabycie  stałe  obciążenie  lub  sprzedaż  nieru- 
I  chomości  należy  do  decyzji  walnego  zgromadzenia. 

Podpis  firmy:  Brzmienie  firmy  podpisywać  będą  wspól- 
.  nie  dwaj  członkowie  zarządu. 

Sąd  Okręgowy  w  Przemyślu. 
Ą  ' — - 

W  rejestrze  spółdzielni  wpisano  dziś   przy  spółce  ko- 
j    azykarskiej  dla  Nowego  i  Okolicy  z  ograniczoną  odpowie- 

dzialnością  w  Nowem,  iż  uchwałą  walnego  zebrania  z  dnia 
fj    5  kwietnia  1921   r.  zmieniono  §  28  statutu  w  ten  sposób, 

że  udział  wynosi  1000  mk.  i  że  250  mk.  należy  się  wpłacić 
•J    natychmiast,  resztę  w  ćwierćrocznych  ratach  od  250  mk. 

Najwyższa  ilość  udziałów  wynosi  10  sztuk. 
Nowe,  dnia  14  czerwca  1921  r. 

I  Sąd  powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dzisiaj  przy 

spółce: Deutsche  Mplkereigenossenschaft  Spółka  zapisa  z  ogra- 
niczoną odpowiedzialnością  w  Lafalicach,  że  w  miejsce 

ustępującego  rolnika  Wilhelma  Gertinga  w  Skrzeluszewie 
obrano  jako  członka  zarządu  rolnika  Fritza  Federa  w  Skrze- 
tuszewie. 

Pobiedziska,  dnia  13  czerwca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Do  rejestru  spółdzielni  Nr.  3.  Spar  &  Darlehnkasse 
Spółki  zapisanej  z  nieograniczoną  odpowiedzi-alnością 
w  Kamionnie  wpisano,  że  członek  zarządu  Louis  Voss  ze 
Skrzydlewa  zmarł,  a  w  miejsce  jego  wybrano  gospodarza 
Wilhelma  Paetzolda  z  Brzezich  Łąk. 

Międzychód  dnia  6  czerwca  1921. 

Sąd  powiatowy. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  17  maja  1921  r.  wciągnięto: 

„Towarzystwo  Osadniczo-Parcelacyjne  „Kolonizator", 
rejestrowana  Spółdzielnia  z  ograniczoną  odf^wiedzialnością 
w  Warszawie".  Siedziba  Spółdzielni  w  Warszawie  Al.  Je- 

rozolimskie 47.  Członkowie  Spółdzielni  odpowiadają  za 
jej  zobowiązania  nietylko  zadeklarowanymi  udziałami  lecz 
nadto  dodatkową  odpowiedzialnością  równającą  się  sumie 
zadeklarowanych  udziałów.  Celem  spółdzielni  jest  podnie- 

sienie dobrobytu,  gospodarstwa  i  zarobku  swych  członków 
oraz  ich  kulturalnego  poziomu  społecznego.  Wysokość 
udziału  10.000  mk.  Każdy  zadeklarowany  udział  winien 
być  z  reguły  w  całości  zaraz  po  przyjęciu  członka  gotówką 
wpłacony.  Dyrekcja  Spółdzielni  może  jednak  w  myśl 
postanowienia  Rady  Nadzorczej  zezwolić  na  wpłacenie 
udziałów  częściami  w  ratach,  w  przeciągu  sześciu  mięsięcy 
od  daty  przystąpienia. 

Do  Dyrekcji  (Zarządu)  wybrani  zostali:  Zygmunt  Wań- 
kowicz, Tomasz. Lewicki,  Feliks  Siedlanowski,  wszyscy  w  War- 

szawie. Czas  trwania  nieograniczony.  Pismo  przeznaczo- 
czone  do  ogłoszeń  „Monitor  Polski",  Dyrekcja  (Zarząd) 
składa  się  z  3  członków.  Spółdzielnię  podpisuje  Dyrekcja 
w  ten  sposób,  iż  na  pismach  pod  wyciśniętą  lub  wypisaną 
firmą,  kładą  swe  podpisy  dwaj  dyrektorowie  lub  ich  zastęp- 

cy, jeżeli  członkowie  Dyrekcji  lub  ich  zastępcy  mieliby 
wchodzić  w  stosunki  kredytowe  lub  umowy,  wchodzące 
w  zakres  działania  Spółdzielni,  natenczas  decyzja  w  tego 
rodzaju  sprawach  należy  do  Rady  Nadzorczej,  3  zastępców 
członków  Dyrekcji  powołuje  Rada  Nadzorcza  do  czynności 
Zarządu  w  razie  braku  kompletu  dyrektorów  lub  uznanej 
potrzeby. 

Warszawa,  dnia  21  maja  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 
a 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie 17  maja  wciągnięto: 

„Akademicka  Spółdzielnia'  Wytwórcza  w  Warszawie z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  Siedziba  Spółdzielni 
w  Warszawie  Wffelka  12.  Za  zobowiązania  Spółdzielni  czło- 

nek ponosi  odpowiedzialność  w  wysokości  4-krotnej  zadekla- 
rowanych udziałów.  Spółdzielnia  ma  na  celu  organizowa- 

nie i  prowadzenie  akademickich  zakładów  pracy  na  zasa- 
dach następujących,  praca  wykonywana  jest  wyłącznie 

przez  członków  najemnictwo  jest  wykluczone.  Dla  osiąg- 
nięcia tego  celu  Spółdzielnia  prowadzi  fabrykę  przetworów 

chemicznych  w  Warszawie  oraz  może  zakładać  sklepy 
i  składy  dla  zbytu  wytwferów  swej  produkcji.  Wysokość 
udziału  500  marek.    Udział  winien  być    wpłacony  w  ciągu 
1  miesiąca  od  daty  przyjęcia  członka  do  Spółdzielni.  Do 
Zarządu  wybrani  zostali  Pilejko  Konstanty,  Nagurski  Teo- 

dor, Slizień  Otton,  wszyscy  w  Warszawie,  a)  Czas  trwa- 
nia Spółdzielni  nieograniczony  b)  pismo  przeznaczone  do 

ogłoszeń  „Spólnota*  d)  Zarząd  składa  się  z  3  członków. Oświadczenie  woli  w  imieniu  Spółdzielni  składa  conajmniej 
2  człoiików  Zarządu.  Odbiór  wszelkiej  korespondencji  za- 

równo zwykłej  jak  i  wartościowej  i  poleconej  może  kwito- 
wać jeden  członek  Zarządu. 

Warszawa,  dnia  21  maja  1921  r,  ' 
Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 
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BILANS  Banku  dla  Handlu  Zagranicznego  w  Warszawie 
na  dzień  31  grudnia  1920  r. 

Kasa  ... 
Rachunki  bieżące: 

w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Po 
życzkowej 
w  Bankach  prywatnych 

Skup  weksli  opatrzonych  najmnie 
2-ma  podpisami  . 

Papiery  publiczne  własne: 
5',  Pożyczka  Państwowa  1920  r 
Długotern»inowa 
Papiery  hypoteczne  komunalne 
i  akcje  .  . 

Otwarte  kredyty   (on  cali)  zabez 
pieczone: 

papierami  publicznemi. 
wekslami       .       .  . 
innem!  wartościami 

Waluty  i  wekslejfcagraniczne . 
Korespondenci  mro 

s  Nostro  . 
Weksle  u  korespondentów     .  . 
Weksle  i  frachty  przyjęte  do  inkasi 
Ruchomości     .       .  . 
Koszty,  handlowe  na  1921  r.  . 
Procenty  i  prowizje  wypłacone  ni 

192!  r  
Oplata  kup,  5%  Poż.  Państw.  1920 
Depozyty  

Marki {. Marki 

f. 

9804134 

57 
1163920 

95 

2466 1166386 95 

3100000 

15290066 
20 

18390066 20 

67440 
771820 

25688584  55 cc 

JO 
14202 60 

472134  35 
3964362  90 4436497 25 

337^891 60 

344503 
28175 

11200 39375 

5775 5353268 
74322944 77 

Kapitał    zakładowy    (40.000  akcj 
po  Mk.  500)  .... 

Rachunki  bieżące  bezterminowe 
Rachunki  specjalne  (on  cali)  w  in 

nych  bankach 
Weksle  redyskontowane 
Korespondenci  Loro 

„  Nostro 
Procenty  i  prowizje    pobrane  ni 

rok  1921  •   Należności  skarbowe 
Sprzedaż  5^  Poż.  Państw.  1920  r 
Dlugoterm  

Sumy  przechodnie  . 
Zyski  i  straty  .... 

Marki 

1500000 
19278613 50 

Marki 

20000000 — 
14349963 — 

5474294 40 3925000 

20778Ó13 50 

172328 60 10710 
70 

50497 

20 

7514793 51 2046743 81 

74322944172 

Rachunek  Zysków  i  Strąt  za  1920  r. 

Marki Marki 

f. 

Marki 

f. 

Marki 7 

Koszty  handlowe: 
pensje,    opał,   światło,  podatki, 
porto,  depesze,  księgi,  druki,  ma- 
lerjały  piśmienno  i  inne  wydatki 

Koszty  organizacyjne: 
urządzenie  lokalu,    biura,  druk 
akcji  i  statutu,  podatki  organi- 

zacyjne i  inne  .... 
Procenty  i  prowizje: 

od  r-ków  bieżących  i  redyskonta 
„■       „     korespondentów  . różne  "  . 

« 

139910 
144446 2185 

25 
07 
90 

1 

1579595  60 
- 

i;i77232'25 
1 

.i 

286542 '22 

Procenty,  prowizje  i  komisowe: 
pobrano        .  . 

Kupony  od  papierów  publicznych własnych: 
otrzymano                  .  ... 

Różnice  kursowe: 
od  różnych  operacji    .  . 

\ 

4184789 

2639 
1940363 

54 

64 

Amortyzacja  ruchomości: 
odpisano  10'ó  od  Mk.  382781.30 

Zysk  za  r.ok  1920  . 
3827830 

2046743  81 

"\ 

6128392  18 612839218 

Bilans  Banku  Powszechnego  w  Piotrkowie  Spółki  Akcyjnej 

na  dzień  30  kwietnia  1921  roku 

STAN  CZyNNY. 

Gotowizna  w  kasie 
Rachunek  Przekazowy  w  P 
Pocztowa  Kasa  Oszczędn. 
Papiery  procentowe 
Weksle  zdyskontowane 
Specjalne  rachunki  bieżące 
Nieruchomość 
Koszty  handlowe 
Różne  rachunki 

K..K.  P, 
M>  277770.98 

1500000.- 

2248. - 
1512960.90 

2241000.— 1259612.04 
1393470.20 
180592.60 

_^   414806.10 
Mk.  8782460.82 

STAN  BIERNy. 

Kapitał,  zakładowy 
Lokacje  terminowe 
Rachunki  iiieżące 

Redyskonto  weksli Relombardowane  papiery 

Korespondenci  Loro 
„  Nostro Otrzymane  %  i  prowizje 

Różne  rachunki 

Mk. 
5000000.— 

373206.— 

783810.43 

600000.— 
723000.— 

363573.21 

482564.20 296646.75 
159660.25 

Mk.  8782460.82 



Ne  2  4. Ogłoszenia. 

BILANS  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  SPÓŁDZIELCZEGO  W  CHeŁMie 

za  czas  od  1  stycznia  1920  r.  do  d.  31  Grudnia  1920  r. 

Stnn  Czynny.  Stan  Bierny. 

.  Kasa                                                         .  ̂ Ik.  67180.41 
Towary  ,  3481812.61 

;  Inwentarz  żywy  i  martwy       .       .       .       .    „  99855.^9 
■  Akcje  Polskiej  Centr.  Handl  ,  3000.— 
Sklepy  Udziałowe  „  95315.08 
Korespondenci  ,  251863.21 

'  Różni  za  drobną  sprzedaż     .    -  .       .       .    „  38560.28 
Dostawcy  „  205151.20 
Polską  Pożyczka  Premjowa    .       .       .  31310.- 
Polska  Pożyczka  Państwowa         .             .    ,.  104300. — 

j.  Udział  w  związku  Pol.  1%  st.  Spozw.    .           „  35430. — 
j  i  Fundusz  emeryt.  \%  Prac.  ̂   Z.  S.  w  Stow. 

emeryt,  prac.  w  Warszawie     .       .       .  „  5724.40 

Sumy  przechodnie 
Rezerwa  podatku  od  na'ty  .  Mk. ,       należ,   deleg.  prac. 
państw  „ 

Rezerwa  p.  Czł.  Rady  i  Za- 
rządu ■  za  posiedź,  dnia 22/111  b.  r  „ 

Kapitał  amortyzacyjny 
„  zapasowy 
„  Udziałowy 
,        kupna  nieruchomości 

Sklepy  udziałowe  .  '1'. Korespondenci 
Różni  za  drobną  sprzedaż 
Dostawcy  .... 
Stypendjum  dla  sł.  kursów  ̂ półdz 
Rezerwa  nieopl.  podatków 
Zysk  netto  .... 

422.80 

5140.11 

3300. 

Mk.  4420503.08 

Mk. 

n 
34402.90 

49811.01 76950. 

38500.00 
19555.32 

1031315.08 
2723.10 

2563345.44 

5125. 

100000- 

n 497912.32 

Mk. 

4420503.08 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk, 

.Amortyzacja  inw.  żywego  i  mjirtwego  (lOt.)  Mk.  7272.55 
Asekuracja  P.  Zw.  Spółdzielczego        .       .  ,  26201,67 
Procenty  od  pożyczek   „  61201.34 
Kontrola  sklepów   „  3209.82 

;  Remont  i  utrzym.  inwent.  żywego  i  martwego  „•  19793.49 
i  Podróże           .       .    7518.39 
Wynagrodź.  Cz.  Rady  i  Zarządu    .              .  „        56110. — 
Podatki     .     |.              .      .       .             .  „  46211.85 
Rezerwa  nieopl.  podatków     .       .       .       .  „      100000. — 
Utrzymanie  koni   „  54330.86 

I  Koszty  handlowe: 
'  Depesze I  Komorne 
;    Różne  wydatki  . 
i    Prenumerata  pism 
I    Oświetl,  i  opał  . 
I    Porto  . 
I    Pomoc  lekarska 
[    Wieczorowe  roboty 
I  Ofiary 
j    Materjały  piśmienne 
I  _  Opakowanie 
I    Książki  i  druki  .       .       .    „        19168.50  „  152444.64 
Administracja   „  918846.12 
Wynajem  i  utrzym.  Magazyn.                     ■  .,  -  24596.52 
Zysk  netto       ....                    .  „  497912.52 

Mk.  1975712.57 

1758.31 
12755.80 
70271.87 

593.51 
6270.64 
714.93 

2839.11 

11423.'50 21985.94 
3176.15 
1466.38 

19168.50 

Zysk  brutto  na  towarach  
Dywidenda  od  .Ąkcji  Polskiej  Centr.  Handl. 

za  r.  1919  i  1920  r  

Mk.  1975292.57 
42G. 

\ 

Mk.  1975712..57 

HURTOWNIA  POLSKA  „ZGODA"  W  RyPINIE. 
Bilans  na  31  Grudnia  1920  r. 

Aktywa. 

^Gątowizna. 
Towary 
Dłużnicy  . 
Kuchomości 

,  Papiery  procentowJe 
Sumy  na  r-ku  bieżącym 

Mk.  286065.80 

„  4052583.- 28.004,25 
88339.70 

20000.— 

141.1^ 

Mk.  4475133.85 

Kapitał  zapasowy Udziały 

Wierzyciele 
Dostewcy  . 

Sumy  przechodnio Czysty  zysk 

Pasywa. 

Mk.  -6850. 

118225.- 
„  3142555.— 

775850. 
14184.99 

417458.86 
Mk.  4475133.85 

Bilans   Bieżuńskiego  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego  Towarzystwa  za  rok  1919. 
stan  Bierny. Stan  Czynny 

L<^ty  w  instytucjach  pieniężnych 
ę^i^ery  procentowe 
Póiyczki  wydane     .       .       .  , 
Gotówka  w  kasie     .       .       ,  , 

Mk. 
1854.38 

36152.— 
134736.98 
12043.87 

Kapitały  własne 
Wkłady  oszczędnościowe 
Sumy  przechodnie  . Procenty  i  zyski 

Ogółem  Mk.  184787.23 

vlk. 

19886.24. 164160  53 

329.95 
410.51 

Ogółem  Mk.  184787.23 
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B I L  A II S  za  rok  1919  Niem.  Stow.  Pożyczk.  Oszczedn.  w  Dąbrowie. 

Aktywa:  Gotów,  w  kasie  mk.  66.50.  Bank  Spółek 
rach.  bież.  mk.  1165.40.  Udział  w  Banku  Spółek  mk.  4000. — 
Wkłady  na  rach.  bież.  mk.  1845  30,  na  rach.  poż.  mk.  289.57. 
Wartość  aktywy:  mk.  7366.77.  Pasywa:  Udziały  pozost. 
członków  mk.  4400.—,  wystąpionych  mk.  3400.—  .  Wartość 
pasywy  mk.  7800.—.    Strata  mk.  433.23. 

BILANS  za  rok  1919  Kiem.  Slow.  Poż.  Oszczi)dn.  w  Genowefie. 

Aktywa:  Gotów,  w  kasie  mk.  194.15.  Bank  Spółek 
rach.  bież.  mk.  12.06.  Udział  w  Banku  Spółek  mk.  4000. — . 
Wartość  aktywy  mk.  4206.21.  Pasywa;  Udziały  pozost. 
członków  mk.  4000.25.  Fund.  zapas.  mk.  18. — ,  spec.  fund. 
za|M.«.  mk.  102.75.  Wartość  pasywy  mk.  4121.—.  Zysk  mk.  85.21. 

BILANS  za  rok  1919  Nicin.  Siow-  Poż.  Oszczerin.  w  Bielawach. 

Akływa:  Bank  Spółek  rachi  bież.  mk.  2738.40 
Wartość  aktywy  mk.  2738.40.  Pasywa:  Udziały  pozost 
c  złonków  mk.  1921.35.  Wkłady  na  rach.  bież.  mk.  193.15 
Wkłady  oszcządn.  mk.  564.35.  Wartość  pasywy  mk.  2678.85 
.Zysk  mk.  59.55. 

BILANS  za  rok  1919  Niem.  Stow.  Poż.  Oszcz.  w  Czarkowie-Nowp. 
Aktyw  a:  Gotów,  w  kasie  mk.  790.89.  Bank  Spółek 

varh.  bież.  mk.  2915.86.  Wkłady  na  rach.  bież.   mk.  313.25.  * 
Udział  w  Banku  Spółek  mk.  4000. — .  Urządzenia  mk.  30. — . 
Wartość  aktywy:  mk.  8050. — .    Pasywa:    Udziały  pozost. 
członków  mk.  8050. — .    Wartość  pasywy:  mk.  8050. — . 

SILANS  za  rok  1919  Niem.  Slow.  Poż.  Oszcz.  w  Borowie,  p.  Koniński. 
Aktywa:  Gotów,  w  kasie  mk.  5.85.  Udział  w  Banku 

Spółek  mk.  4000. — .  Urządzenia  mk.  46. — .  Wartość  aktywy: 
mk. 4051.85.  Pasywa:  Udziały  pozost.  członków  mk.  1700. — . 
Bank  Spółek  mk.  2318.35.  Wkłady  na  rach.  bież.  mk.  33.50. 
Wartość  pasywy  mk.  4051.85. 

BILANS  za  rok  1919  Niem.  Stow.  Poż.  Oszcz.  w  Węglewskicli-Holedracli. 
Aktywa:  Gotów,  w  kasie  mk.  45.60  Bank  Spółek 

rach.  bież.  mk.  4750.85.  Wartgść  aktywy  mk.  4796.45. 
Pasywa:  Udziały  pozost.  członków  mk.  2571.60,  wystą- 

pionych mk.  50.80.  fund.  zapas.  mk.  11.25,  spec.  fund.  zapas, 
mk.  71.83.  Wkłady  na  rach.  bież.  mk.  173.82.  Wkłady 
oszczędn.  mk.  1827.05.  Wartość  pasywy  mk.  4706.35.  Zysk 
mk.  90.10. 

BILANS  T8W.  Pożyakowo-OszEzgiliioś(iowEgo  „MM"  w  Wanię. na  d.  31  grudnia  1919  roku. 

A  k«t  y  w  a:  gotowizna  Rb.  5707.08,  w  bankach  231589.86 
w  pożyczkach  503504. SP,  w  ruchomym  i  nieruchomym  ma- 
j-\tku  337597.10,  rachunki  przejściowe  31267.75,  straty  31071.02, 
razem  Rb.  1140737.40.  Pasywa:  Kapitał  udziałowy 
Rb.  47408.59,  kapitały  specjalne  70701.93,  wkłady  784932.70, 
wierzyciele  hypoteczni  157025.13,  fundusz  pracowników 
3014.89,  niepodniesione  procenty  56065.98,  rachunki  przej- 

ściowe 21588.18,  razem  Rb.  1140737.40.  Rachunek  strat 
i  zysków  za  1919  rok:  Straty:  przeniesiono  z  roku  ubiegłego 
Rb.  11271.75,  wypłacono  procentów  32052.13,  wydatkowano 
na  administrację  48893.29,  niedobór  na  eksploatacji  domu 
własnego  8148.25,  razem  Rb.  100365.42.  Zyski:  pobrano 
procentów  Rb.  63276.64,  otrzymano  z  różnych  wpływów 
6017.76,  niedobór  31071.02,  razem  Rb.  100365.42. 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „Ostrowianka" 
BILANS  na  1  stycznia  1921  r. 

Stan  czynny.  Gotowizna  w  kasie  17.963  mk.;  rucho- 
mości 7.854  mk.  remanent  towaró>v  po  cenie  kosztu  w  skle- 
pach i  magazynach  211.738  mk.;  dłużnicy  (za  towary) 

40.000  mk.   Ogółem  277.555  mk. 
Stan  bierny.  Udziały  32.130  mk.  Różni:  należność 

dostawc.  80.000  mk.;  pożyczki  117.870  mk.;  inne  zobowiąza- 
nia 47.555  mk.    Ogółem  277.555. 

TOW.  AK[.  WARSZAWSKIEJ  FABRYKI  DRDTD.  limm  i  GWOiDII 

Zarząd  w  Fontain  L'Eveque  (Belgja) 
SPRAWOZDANIE 

Po  dzień  30  października  1920  roku  za  lata  operacyjne 
1917,  1918,  1919,  1920. 

Przychód  *   .     Fr.  3141834.8ń Rozchód   2422886.85 

Zysk  

BILANS 

STAN  CZYNNY 
Plac  
Budowle  n\urowane  .  .  .  .  . 

Maszyny,   aparaty,  instrumenty*!  inne  ru chomości  .       .       .  . 
Remanent  towarów  i  materjałów 
Kasa  i  portfel  
Dłużnicy       .       .       .       .      ■ . 

Fr.  718948.01 

Fr. 

185987.65 
460174.77 

1383194  71 
202646.11 38414.78 

270812.35 

Fr.  2541230.37 

STAN  BIERNY 

Kapitał  akcyjny  .... 
Wierzyciele  
Kapitał  amortyzacyjny 
Kapitał  zapasowy 
Zysk  za  lata  1917,  1918,  1919,  1920 

Podział  zysków 

Amortyzacja  nieruchomości.       .    .  . 
,  maszyn  i  inwentarzy 

Kapitał  rezerwowy  .  .  •  . Przeniesiono  na  rok  następny  . 

Fr. 

1000000.— 
298560.45 
508679.20 
15042.71 718948.01 

Fr.  2541230.37 

Fr. 

48000.— 

V 

345000.— 
n 

17000.— 
» 308948.01 

Fr. 718948.01 

BILANS  Tow.  Akt.  ..PEERA[HQ".  Bliinck.  %M,  Renner  i  S-ka w  Warszawie,  ul.  Rybaki  Nr.  6. 

I.    STAN  CZYNNY 

1.  Place  .... 
2.  Budynki  .... 
3.  Maszyny  .... 
4.  Instalacja  elektryczna 
5.  Nowe  Ruchomości  . 
6.  Materjaty  .... 
7.  Dłużnicy  i  instytucje  bankowe 
8.  Weksle  .... 
9.  Kasa  

10.  Papiery  procentowe 
11.  Depozyty  członków  Zarządu 
12.  Strata  .... 

II.   STAN  BIERNY 

1.  Kapitał  akcyjny  Rb.  1000000.— 2.  Fundusz  amortyzacyjny  . 
3.  Fundusz  zasobowy  . 
4.  Akcepty  
5.  Wierzyciele  i  instyt.  bankowe 
6.  Członków,  zarządu  za  depozyty 

Rachunek  Zysków  i  Słral 
WINIEN.    1.  Wydatki  . 

/ 

MA.    1.  Pozostałość  zysku  1918  r. 
2.  Wpływy     .  ,  . 
3.  Strata       .       .       .  . 

na  31  grudn. 1919  r. na  31  grudn. 
1920  r. 

Marki 
f  e  n  i  g  i 

66789.36 66789  36 
1173854.16 117385416 
724250.69 724250,69 23367.54 23367.54 

8805.— 

133679.25* 
7525599  50 

2895536.68 9850870.90 1888.16 1672.16 5458.41 
4213765.30 

51000.— 
54000.- 64800.— 

260805.89 1507813.55 

5339630.14 25212588.16 

2160000.— 
1226442.75 
165163.67 

100000.— 
1634023.72 

54000.— 

2160000.— 
1226442.7* 

165163.67- 

6500000. 

15096181.74 
64800. 

5339630.14 25212588.16 

321618.39 
1545361,48 321618.39 
1545361.48 6802.60 

54009.90 
37547.93 260805.89 1507813.55 

321618.39 
1545361.48 
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TOWARZySTWO  AKCyjNE 

'  Zakładów  Górnitzo  -  Hutnitzytli  i  Fabryk  J t y  o  r k  ó  w" Zarząd  w  Warszau/fe  przy  ul.  mazawieckie]  Nr.  7. 

Wyciąg  ze  Sprawozdania  za  1920  rok. 

Ogólny  przychód  i  rozchód 
){rrymano  ze  sprzedaży  produkcji  .  .  Mp.  33992735.12 
Jo20stałość  na  d.  31/XII  1920  r.       .       .     „  10059030.— 

Sołosfalość  na  d.  31/XII  1919  r. 

i^ydatkowano  na  płacę  robotn.  i  materjaly 
ysk  brutto  
t^ydatki  ....... 

me  dochody       .       .       .   ■  . 
.^zysly  zysk  za  1920  r  
teszla  zysku  za  ̂ 919  r  

ia  Kapitał  Zapasowy  . 
cele  robotn.  i  urzędn.  . 

fi,     ,    dobroczynne  i  społeczne 
' ,  dywidendę      .       .       .  . 
,  tantjemę  Zarządu  . 

r"^  opłatę  podatków  i  do  zysków  r.  nast. 

B.    STAN  BIERNy. 

BILANS  w  dniu  31  Grudnia  1920  r. 

STAN  czyNNy. 
ieruchomości 

-ucliomości  . 
^apasy  materjałów  i 
lużnicy 
otowizna  w  kasach 
apiery  Procentowe 
urny  Przechodnie 

Ciepozyty 

wyrobów 

44051765.12 
649384.60 

m 
n 
» 10010818.14 

Ot  J  OyjDo.ZtC 
n 4597159,92 
» 42854.15 
n 4640014.07 
n 3912.08 
» 4643926.15 

r. 
podzieliło Mp. 

232000.— n 
500000.— n 
100000.— m 

1987200.^ » 
422161.— 1402565.15 

Mp. 
464392615 

1920  r. 

Mp. 2876846.60 
n 2737368.40 
n 27485133.12 

rt 

2668935.12 

'  n 

300411.10 
n 1089590.— n 1395502.22 
» 

25920.— 
Mp.  38579706.56 

i  STAN  BIERNy 

apitał  Akcyjny  . 
,  Zapasowy 
,  Amortyzacyjny 

•ierzyciele 
ywidenda  niepodniesiona 
limy  przechodnie 
eponenci 
,ysk — reszta  z  roku  1919 za  rok  1920 

Mp.  4968000.— 53793.89 
1033539.50 

„  25836887.46 

4590.-- 

2013049.56 

25920.— 3912.08 
,    4  640.014.07 

Mp.  38579706.56 

Hans  Częstochowskiej  Fabryki  Porcelany  „Purnur" sp,  z  ogr.  odp. 

za  rok  1920. 

A.  STAN  czyNNy. 
Nieruchomości 

Ruchomości 
Modele,  kapsle  i  t.  d  
Kasa 

.  Gotówka  w  kasie  na  dzień  l/I  1921  r. 
Utensylja 
Formy,  deski  i  t.  d  
Towary 
Półgotowe  wyroby  porcelanowe 
Materjały  surowe 
Węgiel,  glinko,  farby  i  oleje 

J  Dłużnicy 
!|  U  rółnych  dłużników  ... 

Mk. 
625000.— 

n 158587.98 

» 11536.55 

16932,35 

n 362306.08 

» 147469.50 

367852.56 

Mk. 1689685.02 

I 

Kapitał  Zakładowy 
pg.  Aktu  z  dn.  27/V  1920  r. 
Wierzyciele 
różnym  wierzycielom 

ZESTAWIENIE 

A. B. 

Stan  czynny 

„  bierny 
Czysty  Zysk 

Mk. 1380000.— 
» 

301251.02 

Mk. 

1681251.02 

Mk. 
1689685.02 

n 1681251.02 

Mk. 

8434.— 

Rachunek  Strat  i  Zysków 

A.  PRZyCHÓD 

Osiągnięto  z  sprzedaży  wyrobów  porcela- 
nowych  Mk.  1018695.60 
Mk.  1018695.60 

Koszta  fabrykacji  wyrób 
Koszta  Handlowe  . 
Pensja  pracownikom 
Remont  Fabryki 
Brak  Ufcnsylji 

B.  ROZCHÓD 

w  porcelanow Mk. 
560278.65 
172165.90 
226270.20 

45903.— 

5643.85 

ZESTAWIENIE 

Przychód 
Rozchód  . 

Czysty  Zysk 

Mk. 

1010261.60 

Mk. 1018695.60 
n 1010261.60 

» 

8434.— 
Towarzystwo  Wzajemnego  Kredytu  w  Koninie. 

Bilans  na  31  Grudnia  1920  roku 

Aktywa.  Kasa  rb.  8015.93  mk.  2517522.72.  Ra- 
chunki bieżące  warunkowe  w  Kasie  Powiatowej  rb.  864.98 

w  Instyt.  Prywatnych  rb.  6849.09.  Papiery  procentowe: 
Kapitału  Zapasowego  rb.  1301.92.  Kapitału  Obrotowego 
rb.  40484.70.  mk.  16608  80.  Kapitału  Budowy  Domu  rb.  1144.70. 
Specjalnej  Rezerwy  mk.  19266.80.  Weksle  protestowane 
rb.  1567  50.  Weksle  Skupione  mk.  2582000.—.  Pożyczki 
pod  zastaw  papierów  procentowych  rb.  771. —  mk.  372958.95. 
Specjalne  Rachunki  Bieżące  rb.  100370.85.  mk.  2876664.01 
Korespondenci:  „Conto-Loro"  mk.  1649759.10.  „Conto-Nostro 
304124.11,  rb.  169.67.  Rachunek  Przekazowy  w  Pocztowej 
Kasie  Oszczędności  mk.  2530050.77.  Weksle  Inkasowe  u  Ko- 

respondentów rb.  585. — ,  mk.  240047.  Weksle  Inkasowe 
rb.  2840.—,  mk.  507642.05.  Weksle  Skupione  u  Korespon- 

dentów  rb.  167.—.    Razem   rb.  165132.34,  mk.  13616644.31. 
Depozyty  rb.  5550.— ,  mk.  296180.— .  Zastawy  37933.10. 

mk.  191200.—.  Zabezpieczenia  rb.  132400.—,  mk.  2044460.—  . 
Pasywa.  Kapitał  Obrotowy  (10"ó  wkłady  członków 

Towarzystwa)  rb.  33190.—,  mk.  296600i— .  Kapitał  Zapa- 
sowy rb.  3101.15,  mk.  5866.-  .  Specjalna  Rezerwa  rb.  8397.74. 

mk.  6771.94.  Kapitał  Budowy  własnego  Domu  rb.  1389.62, 
Kupno  i  Sprzedaż  Rubli  rb.  3449.67,  mk.  112558.99.  Lokacje 
Terminowe  rb.  90948.95,  mk.  6564170.61.  Rachunki  Bieżące 
rb.  3161.90,  mk.  3135480.74.  Korespondenci  „Conto-Loro" 
rb.  952.60.  Dywidenda  rb.  2211.65,  mk.  6127.34.  7,5i0,  396''o 
Podatku  Państwowego  rb.  636.49,  mk.  15413.08.  Sumy  prze- 

chodnie rb.  295.45,  mk.  2057235,08.  Procenty  Przechodnie 
rb.  3156.19,  mk.  143621.65.  Kasa  Przezorności  mk.  15829.98- 
Weksle  przyjęte  do  Inkasa  rb.  3425.—,  mk.  747689.05.  Czysty 
zysk  za  1920  rok  rb.  10814.93,  mk.  509279.85.  Razem 
rb.  165132.34,  mk.  13616644.31. 

Bilans  Tow.  Poż.  Oszczed.  w  Chru^iinie  za  1920  r. 

Pasywa:  udziały  i  fundusze  własne  45406.62; 
wkłady  1400978.34;  inne  29639.20;  zyski  11697.65.  Aktywa: 
lokaty  850.—  ;  pożyczki  1436537.93;  ruchomości  5348.—; 
gotówka  44965.88.    Bilans  1487721.81. 

) 
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Mb  24. 

Stan  rachunków  RyplUskiego  Towarzystwa  Kredytowego  na  dzień  31  grudnia  19Z0  roku. 
STAN  CZYNNy 

Sumy  w  instytucjach  kredytowych 
Papiery  procentowe  własne 
Pożyczki  .... 
Majątek  nieruchomy  i  ruchomości 
Gotowizna  w  knsic    .  .     '  . 

Mk. 185415.66 

260200.— 10237191.94 
434706.17 
488032.75 

Mk.  1160554&.52 

4 
STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy 
Kapitały  .specjalne 

■  Wkłady 

Długi  . 
Sumy  Przechodnie 
Czysty  zysk 

Mk.  12960. 118357.95 
10093.55 

9690954.'.^4 
1100000. 
645548.0f 

_„   27632_/7S 

Mk.  11605546.52 

ElLiS  łukowskiego  Towarmiwa  Wzajemnego  Kredytu 
po  dzień  91  Grudnia  1920  roku. 

STAN  CZYNNY.  >■ 
Kasa 
Skup  Weksh  . 
Papiery  %  'I  własne Pocztowa  K.  O. 
Rachunki  Wekslowe 
Korespondenci  ,Nostro 
Ruchomości 
Wydatki  do  zwrotu 

STAN  BIERNY 

Marki  i  fen. 
69297.73 

836420.24 
9589.97 

100.— 

22419.12 

135300.— 

615.—   769.54 
1074511.40 

Kapitał  Obrotowy  10'ó  wnioski 
„      Zapasowy  i  Rezerwowy 

Kapitały  na  Lokacji 
Rachunki  Bieżące 
Korespondenci  „Loro" 
Podatek  Skarbowy 
Weksle  w  Redyskoncie 
Sumy  Przechodnie 
Dywidenda  nicpodniesiona 
Zysk  Czysty  . 

147142.— 
10191.88 

150699.27 
45351.73 
54151.51 

349.56 

521232.  
125659.01 

3269-95 16464.49 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1920 
Debet 

Koszty  administracji  i  utrzymanie  60432.7% 
Procenty  wypłacone  .  .  .  56405  39 
Amortyzacje  i  Straty  .       .  935.35 
Zysk  Czysty   16464.49 
Procenty  prow.  i  kaucje  pobrane 
Różne  Zyski  ..... 

1074511.40 

r. 
Credit 

133513.99 

724. 
134237.99  134237.99 

OGŁOSZENIE  « 

Niniejszem  podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  żc 
na  igólnem  Zebraniii  Pełnomocników  Łódzkiego  Towaizy- 
stwa  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego  Sienkiewicza  31, 
w  dniu  10  kwietnia  1921  r.  zapadła  uchwała  nakazująca 
likwidację  tegoż  Towarzystwa  i  że  z  mocy  powyższej  uchwały 
dokonano  odnośnych  wpisów  w  uejestrze  handlowym  Sądu 
Okręgowego  w  Łodzi, 

Z  mocy  powyższego  oraz  z  mocy  ustawy  z  d.  29  paź- 
dziernika 1920  roku  o  „Spółdzielniach*  Komisja  likwida- 

cyjna Łódzkiego  Towarzystwa  Pożyczkowo-Oszczędnościo 
wego  Sienkiewicza  31,  wzywa  pod  skutkami  prawa: 

a)  wierzycieli  i  wkładców  do  zgłoszenia  swych  pro 
tensji  i  po  odbiór  tychże  w  ciągu  6-^ciu  miesiąc^ 
od  daty  ogłoszenia. 

b)  dłużników  do  pokrycia  swych  wzg  ędem  Tow.i- 
rzystwa  należności  w  terminie  3  miesięcznyrr 
od  daty  ogłoszenia. 
Łódź,  d.  20  Maja  1921  roku, 

Komisja  Likwidacyjna  Łódzkiego  Towarzystwa  Pożzczkowo 
Oszczędnościowego  Sienkiewicza  31.  Dr.  Edward  Mitttl 
staedt,  Ludomir  Kłokccki,  Kazimierz  Roszak,  Jan  Stypułkow 
ski,  Michał  M,arfiewicz,  Zastępcy:  Władysław  Gumowsk 
Wacław  Stępowski. 

Zarząd  Spóiki  Akcyjnej 

„Towarzystwa  llliezDieczeń  Drzeł,  Spółka  Akcyjne' na  zasadzie  §  38  Statutłi  zaprasza  pp.  Akcjonarjuszów  m 
Nadzwyczajne    Walne    Zgromadzenie,   odbyć   się  mając 
w  Warszawie  dn.  3  wrZBŚttia  1921  r.  o  godzinie  4-ej  popu 
w    sali    posiedzeń    Banku    Dyskontowego  Warszavvskic;!i ul.  Fredry  8. 

Porządek  Obrad: 
Wyznaczenie  terminu   dla   wpłaty  kapitału  zakłado 

wego  do  pełnej  wysokości. 
Warszawa,  dn.  27  maja  .1921  r. 

larzfid  Towarzystwa  Zakiadów  Kołlarskicłi  i  Mechanicznycli 

„w.  FITZNER  i  K.  GAMPER"  Spółka  Akcyjn 
w  Warszawie,  S  to  Krzyska  28, 

zawiadamia  właścicieli  obligacji,  iż  na  mocy  uwajii  d, 
punktu  6  warunków  emisji  obligacji,  zatwierdzonych  w  dni 
18  kwietnia  st.  st.  1898  roliu,  wykupi  przedterminowo  w  dt. i 
1  października  1921  r.  niewylosowane  dotychczas  obligaci 
bieg  procentów  od  nich  kończy  się  z  dn.  15  stycznia  1922 

Wypłata  kapitału  obligacji,  oraz  zaległych  i  bieżącyc 
do  dnia  15  stycznia  1922  roku  procentów  będzie « dokony 
V  ana,  poczynając  od  dnia  1  października,  w  Banku  Handle 
wym  w  Warszawie  za  zwrotem  obligacji  z  talonami  i  ku, 

ponami. 

KOMISJA  LIKWIDACYJNA 

BANKU  ZALICZKOWEGO  w  WARSZAWIE, 

spółdzielni  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością 
Warszawa,  Moniuszki  3, 

dawniej  istniejącej  pod  nazwą  „Warszawskie 
Towarzystwo  Pożyczkowo  Oszczędnościowe", 

na  zasadzie  uchwał  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadze- 
nia z  dnia  27  maja  i  10  czerwca  1921  roku  wzywa  wszyst- 
kich wierzycieli  po  odbiór  wkładów  za  okazaniem  osobistych 

dowodów,  i  zaznacza,  że  bieg  procentów  od  tych  wkładów 
wygasł  z  dniem  10  czerwca  1921  roku,  to  jest  z  dniem 
powtórnej  uchwały,  stanowiącej  zamknięcie  czynności  Banku.. 

OGŁOSZENIE 

Z  powodu  rozwiązania  Towarzystwa  Kredytoweg 

„Wzajemna  pomoc"  w  Kozowie  stow.  zarejestr.  z  ograni 
cżoną  poręką,  wzywa  się  wierzycieli  do  zgłoszenia  swyc'] roszczeń. 

Kozowa,  dnia  14  czerwca  1921  r. 

Towarzystwo  Kredytowe 

„Wzajemna  pomoc*  w  Kozowej 
stow.  zarejestr.  z  ogr.  por.  w  likwidac 

M.   B.   Kurz  rok. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Ns  20,  JSfe  14253    27-VI  1921., 



tir.  25—26  War^aeiwa,  dni«  15  lipca  1921  r.  Rok  III. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  25  mb.  (z  przesylhą  pocztową  27  mh.).    Prenumerata  kwartalna   250  mfe.     Cena  ogłoszeń 
la  tehstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaltowego  petitem:  100  mh.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogioszenia,  które  na  mocy 

I  przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowanui  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
*  do  Redakcji.  Leszno  5,  lei.  red.  .Mś  512-64,  tcl.  admin.  512-71. 

TREŚĆ.  Podattl  bezpośrednie:  Z95.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dn.  7-Vl  1921  r.  w  przedmiocie  przesunięcia  na 
b.  zaboru  obszarze  austr.  terminu  wyznaczonego  w  art.  50  i  137  ustawy  z  dn.  16  lipca  1S20  r.  o  państw, 
i  podatku  majątkowym.  Z96.  Ustawa  z  dn.  14/V1  1921  r.  w  przedmiocie  unormowania  podstaw  wymiaru 
podatku  dochodowym  państwowego  podatku  dochodowego  i  podatku  majątkowego  na  rok  podatkowy  1921. 
Z97.  Wezwanie  do  zeznania  dochodów  do  wymiaru  państwowego  podatku  dochodowego  na  lata  1920  i  1921. 

Opłaty  StentpiOWE:  ZSB.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dn.  2/Vl  1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  o\fó- 
wiązującej  ustaw  z  dnia  6  lipca  1920  i  z  dnia  18  marca  1921  r.  o  opłacie  stemplowej  od  kart  do  gry  na 
województwa  nowogrodzkie,  poleskie  i  wołyńskie  oraz  powiaty  grodzieński,  białowieski  i  wołkowyski  wo- 

jewództwa białostockiego. 
Podatki  kOnsumcyjnB:  Z9S.  Rozporządzenie  wykon.  Min.  Skarbu  z  dn.  31/V  1921  r.  do  rozporządzenia  Rady  Mi' 

nistrów  z  dn.  30 /V  1921  w  przedmiocie  ujednostajnienia  opodatkowania  drożdży  prasowanych  na  obszarze 
b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego.  300.  Rozporządzenie  wykonawcze  Min.  Skarbu  z  dn.  31/V  1921  r. 
do  rozp.  Rady  Ministrów  z  dn.  30/V  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowan  u  piwa  na  obszarze  b.  za- 

boru rosyjskiego.  301.  Rozporządzenie  wykonawcze  Min.  Skarbu  z  dn.  31/V  1921  do  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dn.  30/V  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opadatkowaniu  piwa  na  obszarze  b.  zaboru  austrjac- 

kiego. 20Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dn.  31/V  1921  r.  w  przedmiocie  wykonania  rozporządzenia 
Rady  Min.  z  dnia  30/V  1921  r.  o  podwyższeniu  i  ujednostajnieniu  akcyzy  od  zapałek. 

Przepisy  eelne:  303.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dn.  13/VI  1921  r.  w  sprawie  kredytowania  należności  cel- 
nych za  towary,  sprowadzane  z  zagranicy  dla  władz  i  instytucji  państwowych.  304.  Obwieszczenie  Ministra 

Przemysłu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  i  i^inistra  b.  Dz  elnicy  Pruskiej  z  dn.  23/VI  1921  r.  w  sprawie  wykazu 
towarów,  których  wywóz  jest  zabroniony.  305.  Okólnik  do  wszystkich  Urzędów  Celnych  w  sprawie  pozwo- 

leń na  wjłwóz  zagranicę  walut.  306.  Okólnik  do  wszzstkich  Urzędów  Celnych  w  sprawie  dozwolonych  do 
wywozu  zagranicę  sum  w  markach  polskich  i  walutach  zagranicznych.  307.  Okólnik  w  sprawie  nadania 
niektórym  bankom  praw  banku  dewizowego,  308.  Okólnik  w  sprawie  obowiązku  dołączania  dokumentów 
handlowych  do  deklaracji  celnych.  309.  Okólnik  w  sprawie  deklaracji  wywozowych.  310.  Komunikat  Min. 
Skarbu  o  uruchomieniu  na  obszarze  Poznańskiej  Dyr.  Ceł  urzędów  celnych  drogowych.  311.  Komunikat 
o  zwinięciu  urzędu  celnego  w  Aleksandrowie  Kujawskim.  31Z.  Komunikat  o  uruchomieniu  urzędu  celnego 
na  stacji  Podwołoczyska.    313.  Komunikat  uruchomienia  urzędu  celnego  na  stacji  Olechowicze. 

Potyczki  państwowe:  319.  Rozporządzenie  iMinistra  Skarbu  z  dn.  18/VI  1921  r.  przedmiocie  przedłużenia  zapisów 
na  50/0  wewn.  pożyczkę  państwową  z  r.  1920. 

Przepisy  i  raciiunkowe  i  kasowe:  315.  Dochody  Ministerstwa  Skarbu  w  b.  zaborze  rosyjskim  i  w  b.  zaborze 
ustrjackim  (Tymczas.  zestawienie  kasowe).  316.  Komunikat  o  zrabowaniu  18500  sztuk  blankietów  pokwi' 
towań  kasowych. 

Sprawy  walutowe:   317.   Komunikat   Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wycofania   banknotów  I  emisji.    318.  Kursy 
walut  zagranicznych  za  m.  kwiecień  1921  r. 

Przepisy  o  Instytucjach  liankowych:  319.  Nominacja  Naczelnego  Dyrektora  P.  K.  K.  P. 
Potyczki  premjOWB:  3Z0.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dn.  15/VI  1921  r.  przedmiocie  zmiany  art.  rozp.  wykon, 

z  dn.  9/IX  1920  r.  o  wprowadzeniu  A^K)  pdństw.  pożyczki  premjowej.  3Z1.  Obwieszczenie  Ministerstwo 
Skarbu  z  dn.  15/VI  1921  w  przedmiocie   losowania   40/0  państw,  poź.  premjowej. 

Przepity  karne:  3ZZ.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu,  w  sprawie  [pogłosek  o  nadużyciach  popełnionych  przy  wy- 
wozie nafty  i  drzewa  do  Czech.  SZ3.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  o  dochodzeniu  skąrbowo-karnem 

przeciwko  prof.  Dr.  W.  Goetloni. 

Podathi  bezpośrednie. 

295. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  7  czei"wca  1921  roku 

w  przedmiocie   pizesunifcia   na   obszarze   b.  żabom 
austrjaciciego  terminu,  wyznaczonego  w  art.  50  i  137 
ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku 

dochodowym  i  podatku  majątkowym. 

Na  zasadzie  art.  112  i  166  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku 
majątkowym  (Dz.  List  R.  P.  Nr.  82  poz.  550),  zmienia- 

jąc częściowo  rozporządzenie  z  dnia  12  lutego  1921  r. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  21  poz.  117)  zarządzam,  co  nastę- 

puje: 
Na  obszarze  b.  zaboru  austijackiego  termin,  wy- 

znaczony w  art.  50  i  137  ustawy  do  składania  zeznań 
przez  osoby  fizyczne,  przesuwa  się  na  dzień  15  lipca 1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  RyharskL 

(Dz..  Ustaw  R.  P.  z  1921  r.,  Nr.  53,  poz.  340). 



•^^o  Pozycji 

296. 

^  USTAWA 

z  dnia  14  czerwca  1921  r. 

w  przedmiocie  unormowania  podstaw  wymiaru  państwo- 
wego podatkti  dochodowego  i  podatku  majątkowego  na 

rok  podatkowy  1Q21. 

Art.  1.  Na  rok  podatkowy  1921 'podlegają  opodaf- 
kowaniu  osoby  fizyczne,  Irtórych  l§czny  dochód  roczny 
przekracza  w  miejscowościacli  (art.  2  ustawy  z  dnia 
16  lipca  1920  r.  Dz.  Ust.  Nr.  82,  poz.  550): 

a)  kla^y  pierwszej  8.000  mk. 
b)  klasy  drugiej  10.000  mk. 
c)  klasy  trzeciej  12.000  mk. 
d)  klasy  czM^artej  14.000  mk. 
Do  klasy  pierwszej  należą  te  miejscowości,  które, 

według  podziału  miejscowości  w  Państwie  Polskiem  na 
klasy  dla  oznaczenia  mnożnika  dodatku  drożyźnianego 
do  płacy  zasadniczej  praco'.viiikó\v  państwowych,  zali- 

czono do  IV  i  V  klasy;  do  klasy  drugiej  należą  miejsco- 
wości, zaliczone  do  klasy  III  według  powyższego  po- 
działu; do  klasy  trzeciej  należą  miejscoiK^cści  zaliczone 

do  klasy  II  według  powyżiszego  podziału,  z  wyjątkiem 
miast,  liczących  ponad  100.000  mieszkańców,  które  łącz- 

nie z  Warszawą  należą  do  klasy  czwartej  podatku  docho- 
dowego. , 

Miejscowości,  położone  na  obszarach,  przyłączo- 
nych do  Państwa  Polskiego  na  podstawie  traktatu  ryskie- 

go, należy  zaliczyć  do  jednej  z  czterech  klas,  według 
tych  zasad,  które  -użyły  za  podstawę  dla  oznaczenia 
mnożnika  dodatku  drożyźnianego, 

Art.  2.  Przy  wymiarze  podatku  od  dochodów  z  upK)- 
sażeń  służbowych,  emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemną 
pracę  (p.  6  art.  3  powołanej  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r.),  osiągniętych  w  roku  1920,  jak  również  przy  po- 

trąceniach na  poczet  podatku  za  odpowiedni  rok  podat 
kowy  należy  wziąć  \y  rachubę: 

przy  dochodzie  40  000  mk.  włącznie  tylko  5/10, 
zaś  przy  dochodzie  ponad  40.000  mk.— 100.000  mk. 

włącznie  tylko  «/io  części  rzeczywistej  wysokości  dochodu. 
Art.  3.  Wysokość  potrącalnych  opiat  i  premji  (ustęp 

3  i  4  art.  10  powołanej  ustawy  z  dnia  16  Hpca  1920  r.) 
podwyższa  się  na  rok  podatkowy  1921  o  100%. 

Art.  4.  Określone  w  art.  25,  26  i  28  powołanej 
ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  granice  dochodu,  uzasadr 
niające  zwyżki  lub  zniżki  podatkowe,  podwyższa  się 
z  kwoty  12.000  mk.  do  kwoty  24.000  mk.,  z  kwoty 
24.000  mk.  do  kwoty  45.000.mk.  i  z  kwoty  36.000  mk.  do 

k-woty  50.000  mk.    «  , 
Art.  5.  Kwoty  podatku,  przypadającego  od  uposa- 
żeń służbowych  osób,  wymienionych  w  pierwszem  zda-, 

uiu  drugiej  części  art.  75  ustawy,  a  przez  służbodawcę 
potrącone  w  roku  1921  na  zasadzie  art.  89  powołanej 

ustawy,  zalicza  się  w  pełnej  sumie  jako  uiszczenie  podat- 
ku również  na  podatek,  wymierzony  na  drugi  rok  po- 

datkowy. 

Art.  6.  Minister  Skarbu  może  zarządzić  zaniecha^ 
nie  poboru  podatku  majątkowego  na  rok  podatkowy 

1921  w  tym  wypadku,  gdy  przypadający  podatek  mająt- 
kowy wynosi  mniej  niż  105  mk. 

Art.  7.   Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza  się 
Ministrowi  Skarbu. 

297-299.  ____  M  225  f<j^J 

Art.  8.    Usitawa  niniejsza  wcłiodzi  w  życie  z  dniem 
ogfłoszeaia  z  mocą  obowiązującą  cd  1  stycznia  1921  r. 

Marszalek: 

(— )  Trampczyńgki. 

Prezydent  .Ministrów: 
(~)  Witog. 

Minister  Skarbu: 
(—.1  Słeczkowtki. 

(Dz.  Usfzw  R.  P.  Nr.  54  z  1921  r..  poz.  341). 

297. 
WEZWANIE 

do  zeznania  dochodów  do  wymiaru  państwowego  po- 
datku dochodowego  na  lata  1920  i  1921. 

Odnośnie  do  publicznego  wezwania,  wystosc 
wanego  w  raa,iu  1921  r.  do  wszystlcich  osób,  obowią= 
zanych  do  opłacania  państwowego  podatku  docho= 
dowego,  przypomina  się,  że  termin  do  wnoszenia 
zeznań  o  dochodach  z  lat  1919  i  1920,  względnie  wy 
kazanych  w  zamknięciach  rachunkowych  za  lata 
1918/1919  i  1919/1920  upływa  z  dniem  5  lipca  1921  r. 

Kto  w  powyższym  terminie  nie  złoży  zeznania 
(na  przepisanym  formularzu)  u  właściwego  Urzędu 

skarbowego,  ulegnie  grzywnie  do  2000  mk.,  a  wy= 
miar  podatku  docliodowego  uskuteczniony  zostanie 

z  urzędu  na  podstawie  materjału,  jakim  władza  roz^ 

porządzą. 
Ponadto  tymczasowe  ustalenie  podatku  docho= 

dowego  w  myśl  ustawy  z  dnia  20  maja  1921  r.  (Dz. 
U.  Nr.  47),  nastąpi  bez  przesłuchania  podatnika  na 

podstawie  opinji  dwóch  rzeczoznawców  wzgl.  da= 
nych,  jakiemi  władza  rozporządza. 

(„Mon.  Polski"  Nr.  142,  Dział  nieurząlowy). 

Opłaty  stemplowe. 

298. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  2  czerwca  1921  roku 

w  przedmiocie  rozciągnięcia  ipocy  obowiązującej  ustaw 
z  dnia  6  lipca  1920  r.  i  z  dnia  18  marca  1921  r.  o  opła- 

cie stemplowej  od  kart  do  gry  na  województwa  nowo- 
gródzkie, poleske^  i  wołyńskie  oraz  powiaty  grodzieńslii, 

białowieski  i  wolkowyski  województwa  białostockiego. 

Na  mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r. 
o  unormowaniu  stanu  prawno-politycznego  na  ziemiach, 

przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na  podsta- 
wie umowy  o  preliminai^jnym  pokoju  i  rozejmie,  podpi- 

sanej w  Rydze  dnia  12  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P. 
z  1921  r..  Nr.  16  poz.  93),  Rada  Ministrów  zarządza,  co następuje: 

§  1.  Moc  obowiązującą  art.  1  ustawy  z  dnia  6  lip- 
ca 1920  r.  (D.  U.  Nr.  101  poz.  666),  w  brźmieniu  ustało- 
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nem  ustawę  z  dnia  18  marca  1921  r.  (Dz.  U.  Nr.  35 

poz.  204T;  jak  również  art.  2—19  i  21  powołanej  ustawy 
z  dnia  6  lipca  1920  r.  rozciąga  się  na  województwa  no- 

wogródzkie, poleskie  i  wołyńskie  oraz  powiaty  grodzień- 
ski, białowieski  i  wołkowyski  województwa  białostoc- 

kiego. 
§  2.  Od  kart  do  gry,  Ictóre  w  dniu  wejścia  w  życie 

niniejszego  rozporządzenia  będą  się  znajdowały  na  ob- 
szarze ziem,  określonycłi  w  art.  1,  o  ile  kart  tycłi  nie 

ostemplowano  w  sposób,  opisany  w  §§  16 — 18  łub  §  32 
rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  31  października 

1920  r. '(Dz.  U.  Nr.  104  poz.  690),  należy  w  terminie, który  oznaczy  Minister  Skarbu  uiścić  opłatę  w  wysoko- 
ści, ustanowionej  w  art.  1  ustawy  z  dnia  18  marca 

1921  r.  (Dz.  U.  Nr,  35  poz.  204),  z  potrąceniem  kwot, 

zapłaconycłi  tytułem  opłaty  stemplowej  w  myśl  przepi- 
sów dotychczasowych. 
§  3.  Od  obowiązku  d(^atkowego  uiszczenia  opłaty 

wolny  jest,  kto  posiada  nie  więcej  niż  dwie  talje,  od  któ- 
.  rych  uiszczono  opłatę  stemplową  według  dotychczaso- 

wych przepisów. 
Opłacenie  cłar.na  rzecz  b.  władz  okupacyjnych  nie* 

mieckich  i  austrjacko-węgierskich  na  obszarze  b.  zaboru 
rosyjskiego  nie  uważa  się  za  uiszczenie  opłaty  w  myśl 
przepisów  dotychczasowych. 

§  4.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po- 
wierza się  Ministrowi  Skarbu. 

§  5.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
w  miesiąc  po  ogłoszeniu. 

Prezydent  Ministrów: 
(--)  Witos. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  55  z  1921  r.,  poz.  342). 

t 

Podatki  honsumcyjne. 

299. 

ROZPORZĄDZENIE  WYKONAWCZE 

Ministra  Skarbu 

z  dnia  31  maja  1921  -r, 

I  db  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30-go  maja 
1921  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  opodatkowania 

'  drożdży  prasowanych  na  obszarze  b.  zaborów  rosyj- 
skiego i  austrjackiego. 

Na  mocy  §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 

|-  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  opodat- 
I  kowania  drożdży  prasowanych  na  obszarze  b.  zaborów 

i 'rosyjskiego  i  austrjackiego  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50,  poz.  307) 
zarządzam,  co  następuje: 

I.   Postanowienia  ogólne. 

§  1.  Wyrób  drożdży  prasowanych  odbywać  się  mo^ 
I  że  wyłącznie  w  urządzonych  na  ten  cel  fabrykach,  pędzą= 
jl  ćych  spiiytus  (w  gorzelniach  drożdżowcNspirytusowych) 
5;:  i  w  specjalnych  zakładach  nie  przerabiających  zacierów 
^  i  odpadków  drożdżowych  na  spirytus  (w  drożdżowniach 
:  nie  pędzących  spirytusu). 

W  browarach  można  przerabiać  "drożdże  płynne 
piwne  na  prasowane  pod  warunkiem  uzyskania  na  ten 
cel  pozwolenia  władzy  skarbowej  II  instancji  i  pod  wa- 
runliiem  zastosowania  sig  do  ogólnych  przepisów  i  wy- 

magań, dotyczących  wyrobu  drożdży  prasowanych. 

Wypęd  spirytusu  w  gorzelniach  drożdżowych  podle- 
ga ogólnym  przepisom  o  wyrobie  spirytusu  z  uwzględ- 

nieniem specjalnych  przepisów,  dotyczących  wyrobu 
drożdży  prasowanych. 

§  2.  W  drożdżowniach,  w  których  nie  pędzi  się 
spirytusu,  nie  mogą  być  ustawione  przyrządy  destyla= 
cyjne;  takie  drożdżownie  nie  mogą  mieć  wewnętrznego 
połączenia  z  gorzelniami,  destyłarniami  i  browarami. 

§  3.  Pojemność  kadzi  fermentacyjnych  nie  móże 

przewyższać  1 1  hektolitrów  w  stosunku'  do  jednego  cent- 
nara produktów  zbożowych,  użytych  na  zacier.  Ogólna 

pojemność  naczyń  do  zacierania  i  zak-waszania  drożdży, 
przeznaczonych  do  zacierów  spirytusowych,  nie  może 
przekraczać  17%  ogólnej  pojemności  kadzi  fermenta- 

cyjnych. Naczynia,  służące  do  zbierania  i  odstania  się  (klaro- 
wania) piany  drożdżowej,  naczynia  do  płukania  (prze- 

mywania) i  gromadzenia  drożdży,  tudzież  do  zbierania 
v/ody,  pochodzącej  z  płukania,  cedzenia  i  prasowania 
drożdży,  mogą  .zawierać  najwyżej  30^  ogólnej  pojem- 

ności kadzi  ferm^kitacyjnych. 
§  4.   Rok,  obrachunkowy  dla  drożdżowni  (kampai-- 

nja)  rozpoczyna  się  dnia  1  lipca  jednego  roku,  a  kończy 
X  się  30  czerwca  następnego  roku. 

Okres  ruchu  winien  być  oznajmiony  i  nie  może  być 
i(rótszy,  niż  3  dni. 

§  5.  Do  zacierów  drożdżowych  w  gorzelniach  nie 

można  używać  w  ciągu  doby  ruchu  mniej,  niż  8  centna- 
rów metrycznych,  a  w  drożdżowniach  bez  wypędu  spi- 

rytusu mniej,  jak  2,5  centnara  metrycznego  produktów, 
przeznaczonych  na  wyrób  drożdży. 

Jako  normę  wydajności  drożdży  prasowanych  z  jed- 
nego centnara  metrycznego  produktów  zbożowych, 

przyjmuje  się  conajmniej  10  kg.,  a  przy  sposobie  ulepszo- 
nym (przewietrzanie  brzeczki)  18  kg.  czystych  drożdży. 
Jeżeli  fabryka  .wyprodukuje  mniej  drożdży  od 

określonej  normy  wydajności,  fabrykant  winien  złożyć 
do  zniszczenia  ilość  banderoli,  odpowiadającą  niedobo- 

rowi drożdży;  wyprodukowane  poaad  normę  drożdże 
podlegają  obanderoiowaniu  na  zasadach  ogólnych. 

§  6.  Pianę,  pozostającą  po  płukaniu  i  odcedzeniu 
drożdży,  jako  też  odpadki  i  pozostałości  z  fabrykacji 
drożdży  wolno  użjrwać  do  zacierów  spirytusowych. 

Drożdżownie,  niepołączone  z  pędzeniem  spirytusu, 

obowiązane  są  zgłosić,  w  jaki  sposób  użyte  będą  od- 
padki i  pozostałości  z  fabrykacji  drożdży. 

Jeżeli  te  odpadki  będą  wywożone,  wówczas  każdy 

ich  transport  należy  zaksiążkować  w  książce  obrachun- 
kowej z  wyznaczeniem  ilości  wywiezionych  odpadków, 

imienia  i  nazwiska  nabywcy  i  miejscowości,  do  której 
transport  wysiano. 

O  ile  odpadki  takie  będą  niszczone,  jako  nienadające 

się  do  użytku,  wówczas  niszczenie  ich  winno  się  odby- 
wać w  obecności  organów  skarbowych  kontrolujących 

drożdżownie,  które  mają  spisać  akt  i  dołączyć  go  do 
odnośnej  pozycji  rozchodu  książki  obrachunkowej. 

II.   Postanowienia  szczegółowe. 

§  7.  Prżedsiębiorca,  zamierzający  uruchomić  fabry- 
kę drożdż^  prasowanych.  Winien  donieść  o  tem  władzy 

skarbowej  I  instancji  (urzędowi  dla  akcyz  i  monopoli 
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Dyrekcji  Okręgu  Skarbowego)  i  prosić  o  sprawdzenie 
i  wymiar  naczyń. 

Do  prośby  tej  należy  prócz  zaświadczenia  właści- 
wego Starostwa,  że  fabryka  ta,  jako  też  jej  urządzenie, 

odpowiada  przepisom  budowlanym  i  sanitarnym,  dóląr 
czyć  jeszcze  w  3  egzemplarzach : 

a)  odręczny  szkic  sytuacyjny  fabiyki, 
b)  szczegółowy  opis  lokalności  fabryki  i  ich  urzą- 

dzeń, 

c)  spis,  znajdujących  się  w  fabryce  naczyń,  z  poda- 
niem ich  pojemności  i  rozmiarów, 

d)  krótki  opis  postępowania  teclinicznego, 
e)  podać,  kto  będzie  kierował  ruchem  i  kto  Ijędzie 

udzielał  wyjaśnień  organom  skarbowym  w  nieobeaiości 
przedsiębiorcy  i  kto  będzie  odpowiadał  za  należyte  pro- 

wadzenie fabryki,  tudzież  ilość  i  wartość  opasek  podatko- 

wych (banderoli),  którą  pobierze  fabryka  w  ciąg-u  kam- 
panji  do  obanderolowania  drożdży. 

Po  otrzymaniu  pou^ższego  doniesienia  z  załącznik 
kami,  władza  skarbowa  I  instancji  zarządza  oględziny 
(weryfikaqę)  lokali  fabryki,  przemiar  znajdujących  się 
naczyń  oraz  urzędowe  oznaczenie  i  ocechowanie  tychże; 
czynność  tę  przeprowadzają,  wyznaczone  w  tyra  celu 
przez  władzę  skarbową  I  instancji  organy  kontioli  skai- 
bowej  w  obecności  kierownika  ruchu  względnie  przed- 

siębiorcy, a  ten  ostatni  obowiązany  jc^  udzielić  orga- 
nom skarbowym  wszelkiej  pomocy. 
Z  powyższej  czynności  należy  spisać  protokół  weiy-- 

fikacyjny  w  3  egzemplarzach,  dołączyć  do  każdego  z  nich 
po  jednym  egzemplarzu  wymienionych  wyżej  pod  a)  do 
e)  załączników.  Protokóły  sprawdzenia  (weryfikacyjne) 

podpisują  organy  skarbowe,  przepro"vadzające  weryfika- 
cję i  kierpwnik  ruchu,  ewentualnie  przedsiębiorca. 
Władza  skarbowa  ł  instancji  rozpatruje  cały  ai<t 

sprawdzenia  (protokół  weryfikacyjny)  i  jeżeli  nie  zachc 
dzi  potrzeba  dalszych  uzupełnień,  przedkłada  go  skarbo- 
v/ej  II  instancji  do  zatwierdzenia. 

W  zezwoleniu  na  uruchomienie  fabiyki  drożdży  pra- 
sowanycli  władza  skarbowa  II  instancji  podaje  urząd 
skarbowy,  do  którego  przedsiębiorca  wnosić  ma  deklara- 

cję ruchu  i  v/szelkie  doniesienia  o  zmianach  w  urządze- 
niu fabryki,  tudzież  kasę  skarbową,  w  któjej  pobierać  na- 
leży oznaczoną  ilość  .opasek  podatkowych  (banderoh) 

i  uwiadamia  o  tern  odnośną  władzę  skarbową. 

Jeden  egzemplarz  zatwierdzonego  aktu  sprawdzenia 
wydaje  się  przedsiębiorcy  fabryki  drożdży  prasowanych, 
który  ma  go  przechowywać  starannie  w  fabryce  i  okazy= 
wać  na  żądanie  organów  skarbowych,  dnigi  udziela  się 
władzy  skarbowej  I  instancji,  a  trzeci  pozostaje  we  wła- 

dzy skarbowej. 

Doniesienie  o  zamierzonych  zmianach  w  urządzeniu 
fabryki  drożdży  przed  rozpoczęciem  lub  podczas  rocznej 
kampanji  należy  wnosić  do  władzy  skarbowej  I  instancji 
w  3  egzemplarzach. 

Jeden  egzemplarz  zaopatrzony  w  potwierdzenie 
wniesienia,  zwraca  władza  skarbowa  I  instancji  przed- 

siębiorstwu, a  równocześnie  zarządza  urzędowe  spraw- 
dzenie zaszljrch  zmian. 

Nowo  sprawione  naczynia  i  przyrządy  oznacza  się, 
jakoby  dalszy  ciąg  już  istniejących,  hczbami  porządkc- 
wemi;  numerami  usuniętych  z  użyda  dawnyęh  naczyń 
i  przyrządów  oznacza  się  zastępujące  je  nowo  spra- 
wione. 

Jeżeli  w  urządzeniu  fabryki  drożdży  prasowanych 
zaszła  zmiana  tylko  małoznaczna,  można  odstąpić  od 
sporządzenia  nowego  protokółu  ;  w  tym  wypadku  dotą? 

cza  się  do  dotychczasowego  aktu  sprawdzenia  nowy  akt 
sprawdzenia  tych  zmian,  jako  ciąg  dalszy. 

Fabiykę  drożdży  prasowanych  należy  oznaczyć  na^ 
zewnątrz  widocznym  napisem. 

§  8.  Kasa  skarbowa  wciąga  do  przedłożonej  przez 
przedsiębiorcę,  względnie  kierownika  ruchu  książki  po- 

borowej ilość  i  wartość  zamówionych  i  wydanych  opa- 
sek podatkowych  (banderoli)  do  oklejania  drożdży  pra- 

sowanych i  wpis  ten  stwierdza  podpisem  i  pieczęcią urzędową. 

Przedsiębiorca,  względnie  kieiownik  ruchu  fabryki 
drożdży  prasowanych,  winien  natychmiast  po  otrzyma- 

niu znaczków  podatkowych  przestempłować  je  pieczęcią 
tabryczną,  wciągnąć  je  do  książki  obrachunkowej,  a  na= 
stępnie  przechować  je  w  fabryce  w  &kim  porządku,  aby 
je  można  w  kźiżdej  ftiwiłi  łatwo  i  prędko  przeliczyć. 

Znaczki  podatkowe  do  oklejania  drożdży  prasowa- 
nych wydaje  się  pod  kontrolą  organu  skarljowego  co- 

dziennie w  potrzebnej  ilości.  Znaczków  podatkowych, 
uszkodzonych  w  czasie  ich  używania,  kasa  skarbowa  nie 

wymienia. 
§  9.  Przed  rozpoczęciem  ruchu  przedsiębiorca,- 

względnie  kierownik  ruchu  fabryki  drożdży  prasowanych, 
obowiązany  jest  przedłożyć  organowi  skarbowemu,  wy- 

znaczonemu do  przyjmowania  zgłoszeń,  deklarację  ruchu 
w  3  egzemplarzach. 

Deklaracja  na  ruch  fabryki  dimdży  prasowanych 
bez  wypędu  spirytusu  powinna  zawierać  następujące 
dane:  1)  ilość  produktów,  przeznaczonych  na  zaciery, 
2)  w  których  dniach  i  w  jakich  godzinach  będą  robione 

zaciery,  3)  czas,  w  którym  zaciery  będą  podane  fermen- 

tacji, 4)  M-  jakich  godzinach  będzie  się  odbywać  fonno- 
wanie  i  ważenie  wyprasowanych  drożdży,  i  5)  w  jaki 
sposób  mają  być  użyte  odpadki  fabrykacji. 

Deklaracja  ruchu  fabryki  drożdży  prasowanych,  pet 

łączonej  z  odpędem  spirytusu,  powinna  zawierać  prócz 
danych,  v/ymag|irfych  dla  deklarowania  wypędu  spirytusu 
w  gorzelniach  lad  to  czas,  w  którym  będzie  się  odbywać 

wyrób  drożdży  i  godziny,  w  których  wyprasowane  droż- 
dże będą  formowane  i  ważone. 
W  fabrykach,  przerabiających  drożdże  piwne  na 

prasowane,  należy  podać  w  deklaracjach,  w  których 
ciniach  będzie  się  odbywać  płukanie,  cedzenie,  prasowa- 

nie i  formowanie  drożdży  z  podaniem  godziny  ich  waże- 
nia, y  i 

Prócz  tego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego,  rów- 
nocześnie z  pierwszą  deklaracją  ruchu,  przedsiębiorca, 

względnie  kierownik  fabryki  drożdży  prasowanych,  wi- 
nien przedłożyć  kwit  na  opłacony  patent  przemysłowy 

i  akcyzowy  na  bieżącą  kampanję,  gdyż  w  razie  przeciw- 
nym  deklaracja  nie  będzie  przyjętą.  Po  sprawdzeniu,  że 
dekłaraqa  za\viera  przepisane  dane,  organ  skarbowy 

umieszcza  na  wszystkich  3  egzemplarzach  tejże  zaświad- 

czenie; jeden  egzemplarz  zaświadczonej  deklai'acji  wraz z  kwitem  na  opłacone  patenty  zwraca  wnoszącemu,  drugi 
egzemplarz  przesyła  władzy  skarbowej  I  instancji,  a  trzeci 
włady  skartiowej  II  instancji. 

§  10.  Drożdże  prasowane  po  wyjściu  z  pod  prasy 

powinny  być  odważone,  a  waga  ich  wciągnięta  do  książki 
obrachunkowej  i  następnie  sformowane  w  cegiełki  (płyt- 

ki) 100-gramowe,  400-gramowe  łub' 500i  gramowe.  Nad-  ' 
waga  na  wyschnięcie  może  wynosić  5%  wagi  dozwolo- 

nej normy  wagowej. 
W  oddziale  formowania  i  odważania  drożdży  pra-  ; 

wanych  ma  być  ustawiona  należycie  ocechowana  waga 
7.  ciężarkami  do  sprawdzenia  wagi  cegiełek  drożdżowych. 
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|,    Fonuowanie  drożdży  do  czasu  opakowania  i  samo 

'pakowanie  winny  odbywać  się  w  osobnym  oddziale,  na n  cel  wyznaczonym. 

1  Do  opakowania  cegiełek  drożdży  prasowanych  wot 

,0  używać  tylko  takiego  papieru,  który  nadaje  się  do  na- 
1  ejenia  banderoli;  w  szczególności  nie  wolno  używać 
[  tym  celu  papieru  błyszczącego  lub  parafinowanego. 

1  Na  opakowaniu  cegiełek  drożdżowych  ma  "być  uwi- 
j,i)Cznicna  finiia  i  miejscowość  przedsiębiorstwa,  data 
i  'yrobu  tudzież  odciśnięty  stempel  fabryczny. 
I  Drożdże  prasowane,  które  po  odważeniu  i  zadęg- 
i  gciu  do  księgi  obrachunkowej,  nie  zostaną  tego  samego 
lia  wydane  do  formowania  w  cegiełki,  winny  być  dla 

I  >ntroli  przechowane  aż  do  czasu  formowania  ich 
(  osobaym  oddziale  w  naczyniach  na  ten  cel  przezna- 
Ipych  i  zaopatrzonych  w  tarę.. 

I'  §  11.  Na  opakowane  cegiełki  (płytki)  drożdżowe 
'  ileży  nałożyć  opaski  podatkowe,  przez  cala  długość 
gielki  starannie  i  trwale  w  ten  sposób,  aby  bez  uszko- 

j',enia  opaski  nie  można  było  wyjąć  drożdży  z  opako- 
l  ania.  Cegiełki  winny  być  zaopatrzone  opaskami  j^at- 
wemi  odpowiednio  do  swej  wagi. 

Drożdże  prasowane  zaopatrzone  w  opaski  podatko- 
we (banderole),  przechodzą  do  wolnego  obrotu. 

'  §  12.  Jeżeli  wyprodukowane  drożdże  okażą  się  nie- latnemi  do  użycia,  wówczas  mogą  być  w  obecności 
^anń  skarbowego  zniszczone  po  poprzedoiera  spraw- 
'.eniu  przez  tego  ostatniego  ilości,  wagi  i  przyczyny 
Ezdatności  drożdży  do  użycia. 

I  Organ  skarbowy  spisuje  protokół  zniszczenia  droż- 
iy  w  3  egzemplarzach;  protokół  ten  podpisuje  rów- 
Isż  przedsiębiorca  względnie  kierownik  ruchu  i  2  świad- 
w.  Jeden  egzemplarz  dołączyć  należy^  do  książki  obra- 
iunkowej,  drugi  przesłać  natychmiast  władzy  skarbo 
ej  I  instancji,  a  trzeci  do  władzy  skarbowej  II  instanqi. 

§  13.  Przerabianie  i  przeformowanie  drożdży  pra- 
iwanydi  po  wypuszczeniu  z  fabryki  jest  wzbronione. 
1  §  14.  W  każdej  fabryce  drożdży  prasowanych  na- 
^  prowadzić  książkę  obrachunkową  wedle  dolączo- 
Igo  wzoru  (załącznik  1),  dalej  księgę  robotników,  zaję- 

':h  w  fabi^ce  i  rachunek  opasek  podatkowych  (bande« 
li). 

Wpisy  do  książki  obrachunkowej  wciągać  należy 
dziennie  i  nie  wolno  ich  odkładać  na  dzień  następny. 

Do  księgi  robotników  należy  wciągnąć  robotników, 
iftych  w  fabryce  z  podaniem  imienia,  nazv/iska,  roku 
iiejsca  urodzenia  i  pochodzenia,  dnia  przyjęcia  i  ewen- 
ilnego  zwolnienia  ze  służby,  wreszcie  oddziału,  w  któ- 
tn  robotnik  jest  zajęty. 
Do  rachunku  opasek  podatkowych  wciągać  należy 

ść  nabytych  i  codziennie  rozchodowanych  opasek  po- 
''tkowychr 
I  Za  należyte  prowadzenie  powyższych  ksiąg  odpo- 
j  ada  kierownik  mchu,  wzglę<lnie  przedsiębiorca  fabryki 
iożdży  prasowanych. 
i  Z  końcem  każdego  miesiąca  ruchu  należy  przeproś 
I  idzić  obrachunek  w  2  egzemplarzach  na  podstawie  da- 
jch  książki  obrachunkowej.  Jeden  egzemplarz  obra- 
Lunku,  zaopatrzony  podpisami  organu  skarbowego,  kie- 
jWnika  ruchu  i  przedsiębiorcy  fabryki,  należy  dołączyć 
k  księgi  obrachunkowej,  a  drugi  taki  sam  egzemplarz 
iraz  z  odpisem  książki  obrachunkowej,  przedłożyć  do 
i  lia  5-go  następnego  miesiąca  przez  władzę  skarbową 
;instanqi*do  władzy  skai-bowej  II  instanqi. 
I    \X^adza  skarbowa  II  instancji  jest  obowiązaną  spO' 
ądzić  na  podstawie  sprawdzonych  obrachunków  i  od- 
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pisów  książki  obrachunkowej  szczegółowy  wykaz  otrotu 
drożdży  i  uzyskanych  z  lego  tytułu  opłat  skarbowych 
w  swoim  okręgu  i  przedłożyć  go  Ministerstwu  Skarbu 
w  końcu  ifliesiąca. 

Po  ukończeniu  kampanji  należy  przeprowadzić  rocz- 
ny obrachunek,  zestawić  i  przenflść  remanenta  ze  starej 

do  nowej  książki  obrachunkowej. 
W  starej  l(siążce  obrachunkowej  należy  drożdże, 

jakie  otrzymano  z  produktów,  zatartych  przed  1  lipca 
odnośnej  kampanji,  wciągnąć  na  przychód  do  tej  książki 

i  dopiero  wyprowadzony  w  niej  ogólny  remanent  prze- 
nieść do  nowej  książki.  Rezuhaty  formowania  drożdży, 

uzyskanych  z  powyższych  zacierów  po  1  lipca,  w  cegiełki 
i  oklejanie  ich  znaczkami  podatkowemi  po  1  lipca  należy 
wpisać  już  do  nowej  książki  obrachunkowej. 

Zamkniętą  książkę  magazynową  wraz  z  załącznikami 

należy  przedłożyć  w  drodze  służbowej  Ministerstwu  Skar- 
bu, skąd  po  scenzurowaniu  przedłoży  się  ją  Najwyższej 

*  Izbie  Kontroli  Państwa. 
Po  scenzurowaniu  zostanie  książka*  obrachunkowa 

zwrócona  przedsiębiorstwu  celem  przechowania  przez 
3  lata. 

§  15.  Fabryka  drożdży  prasowanych  pozostaje  pod 
stałą  kontrolą  organu  skarbowego.  Dla  umieszczenia 
tego  organu  winien  przedsiębiorca  dostarczyć  bezpłatnie 
pokój  skromnie  umeblowany  z  kuchnią,  opałem  i  oświefca 
leniem.  Dostarczony  na  ten  cel  lokal,  należy-  uwidocznić 
w  opisie  iokali  przedsiębiorstwa  (§  7b). 

Niezależnie  od  tego  stałego  dozoru,  winny  organy 
v/ładz  skarbowych  I  i  II  instSncji  c2ęsto  kontrolować 
fabryki  drożdży. 

T)rgany  konti'olujące  mają  czuwać  nad  tem,  aby 
fabrykacja  drożdży  odbywała  się  zgodnie  z  przepisami 
i  warunkami  deklaracji,  aby  waga,  opakowanie  i  sposób 
oklejania  drożdży  opaskami  podatkowemi  odpowiadały 
przepisanym  wymogom,  aby  drożdży  nie  wypuszczano 
z  fabryki  bez  opodatkowania  i  aby  minimalna  produkcja 
odpowiadała  przynajmniej  ustalonej  wydajności. 

Obliczanie  obrotu  drożdżowmi  i  skontrolowanie 

fabrykacji  należy  dokonywać:  1)  przez  porównanie  ilości 
produktów,  użytych  do  fabrykacji,  z  wyrobioną  ilością 
drożdży,  wzgl.  ilością,  odpowiadającą  ustalonej  normie 
wydajności  (§  5),  2)  przez  porównanie  rzeczywistej  ilości 

wyi-obionych  ł  zważonych  drożdży  z  ilością  drożdży 
obanderolowanych  z  uwzględnieniem  str^t  i  braków  przy 
fabrykacji.  Straty  i  braki  pochodzą:  a)  z  5%  dozwolonej 
nadwagi  (§  10),  b)  ze  strat,  pochodzących  z  naturalnego 

wysychania  drożdży  podczas  przechowywania  ich  w  fab- 
ryce przed  formowaniem  (§  10),  c)  ze  stiat  przy  formo- 

waniu i  ważeniu,  d)  ze  strat,  pochodzących  skutkiem 

zniszczenia  zepsutych  di-ożdży  (§  U),  e)  z  ilości  drożdży, 
użytych  we  własnej  fabryce  drożdżowo-spirytusowej 
do  zacierów  spiiytusowo-drożdżowych. 

111.    Postanowienie  przejściowe. 

55  16.  Osoby,  ol>owiązane  w  myśl  10  rozporzą^ 
dzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz.  \Jr 
R,  P.  Nr.  50,  poz.  307),  do  zgłoszenia  zapasów  drożdży 

prasowanych,  będących  w  ich  posiadaniu,  do  dodatko- 
wego opodatkowania,  mają  zgłoszenie  to  wnieść  w  3-cli 

równobrzmiących  egzemplarzach. 

Gdyby  w  pierwszych  dniach  po  wejściu  w  życie  wy^ 
żej  powołanego  rozporządzenia  Rady  Ministrów,  znaj- 

dowały się  drożdże  prasowane,  niezgłoszone  już  do  do 
datkowego  opodatkowania,  w  transporcie  ze  składu 

urzędu  celnego  lub  fabryki  ch-ożdży  prasowanych,  wów^ 
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czas  zgłoszenie  ma  uskutecznić  ndbiorcn  n;itycliniiast 
po  nadejściu  posyłki. 

Wynik  sprawdzenia  i  spiawJzoiiy  ^apas  drożdży 
prasowanych,  kwotę  dodatkowego  podatkuj  Rasę  pobo- 

rową, w  kiórej  tę  kwotę  należy  uiścić,  należy  podać 
w  3-ch  egzemplarzacl#  zgłoszenia.  Jeden  egzemplarz 
zgłoszenia  należy  zwrócić  zgłaszającemu  zapasy  drożdży, 
drugi  przesłać  do  Urzędu  pobierającego,  a  trzeci  prze- 

siać za  pośrednictwem  władzy  skarbowej  l"  instancji, właściwej  władzy  skarbowej  II  nistancji. 
Zarachowanie  opłaconych  kwot  należy  przeprowa- 
dzić, w  osobnym  rejestrze  podatkowym,  zaopatrzonym 

napisem  „dodatkowy  podatek  od  drożdży  prasowanych". 
Dodatkowy  podatek  od  drożdży  prasowanych  -wy 

nosi,  o  ile  drożdży  nie  zaopatrzono  już  opaskami  podat 
kowemi,  w  b.  zaborze  austrjackim  20  mk.  od  kg 
a  w  b.  zaborze  rosyjskim  IS  mk.  40  fen.  W  tej  ostatnie] 
wysokości  należy  pobrać  dodatkowy  podatek  w  b.  zabo- 

rze austrjackim  od  drożdży,  zaopatrzonych  już  opaskami  - 
podatkowemi.  Q  ile  drożdże  prasowane  zaopatrzone  są 
opaskami  podatkowemi  100  i- 400-gramowerai,  sprzeda- 
wanemi  dotychczas  po  cenie  16  wzgl.  64  fen.,  należy  dla 
ewidencji  opaski  podatkowe  na  znak  dodatkowego  opo- 

datkowania, oznaczyć  pieczęcią  urzędową. 

Na  opakowaniach  drożdży  ilrasowanych,  zgłoszo- 
nych do  dodatkowego  opodatkowania,  a  niezaopatrzo 

nych  w  opaski  podatkowe  dla  braku  tychże  w  kasach, 
należy  na  znak  dodatkowego  opodatkowania  drożdży, 
umieścić  pieczęć  urzędową  i  datę  sprawdzenia. 

§  17.  Właściciele  fabryk  drożdży  prasowanych  obo- 
wiązani są  cały  zapas  opasek  podatkowych,  zakupionych 

po  dotychczasowych  .cenach  (64  i  16  fen.),  przedłożyć 
wraz  z  konsygnacją  Kasie  poborowej  do  dodatkowego 
ostemplowania  pieczęcią  urzędową  i  zapłacić  różnicę  mię- 

dzy dotychczasową,  a  obecną  ceną  sprzedażną,  a  kwi 
otrzymany,  dołączyć  do  książki  obrachunkowej. 

Kasy  poborowe  obowiązane  są  pobrać  dodatków, 
podatek,  pobrania  tegoż  wpisać  w  rejestrze  dodatkowytl 
opłat  od  drożdży,  odnośną  konsygnację  dołączyć  ci( 
rejestru  i  wydać  pokwitowanie  odbioru  wpłacającemu. 

Kasy,poborowe,  którym  poruczoną  będzie  sprzeda; 
opasek  podatkowych,  winny  opaski  opiewające  na  dawn> 
kwoty  przestemplować  pieczęcią  urzędową  i  wydawai 
fabrykom  drożdży  na  ich  zamówienie  po  nowych  cenacl 
400  gr.  po  8  mk.,  —i  100  gr.  po  2  mk.,  a  1 H  kilogramo 
we  po  10  mk. 

§  18.  W  ciągu  _pierwszego  miesiąca  po  wejścii 
w.  życie  powołanego  na  wstępie  rozporządzenia  Rad\ 
Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50 
poz.  307),  aż  do  czasu  zamówienia  przez  kasy  poborów 
potrzebnych  ilości  opasek  podatkow]^ch  do  oklejani, 
drożdży  —  zezwala  się  w  obrocie  wewnętrznym  w  b.  za 
borze  austrjackim  wypuszczać  do  wolnego  obrotu  dioż 
dże  prasowane  należjcie  opakowane  w  myśl  §  10  ninitj 
s?ege  rozporządzenia  bez  znaczków  podatkowych  - 
i>od  warunkiem,  iż  przypadający  podatek  wpłacony  bę 
dzie  w  Kasie  poborowej  w  gotówce,  —  kwit  dolączoin 
do  książki  obrachunkowej,  a  na  opakowaniu  drożdż} 
umieszczoną  będzie  przez  orgau  dozorujący  adnotacja 
iż  drożdże  zostały  prawidłowo  opodatkowane  i  będzit 
wyciśniętą  pieczęć  kontroli  skarbowej. 

S  19.  Rozporządzenie  to  wchodzi  w  życie  równo 
cześnie  z  wymienioneńi  na  wstępie  rozporządzenien 
Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (  -)  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  W.  53  z  d.  26./VI— 1921  r.,  poz.  335). 

Załącznik  1. 
(strona  l-.sza). 

KSIĄŻKA  OBRACHUNKOWA 

produkcji  drożdży  prasowanych,  jak  również  przychodu  i  rozchodu  tych  drożdży  i  banderoli. 

W  drożdżowni  JV9  vv  _  powiatu 
Izby  Skarbowej..:   w  za  kampanję  19   roku. 

Podług  tego  wzoru  prowadzą  się  książki  w  drożdżowniach: 
(strona  2-ga).  , 
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ROZPORZĄDZENIE  WYKONAWCZE 

Ministra  Skarbu 

z  dnia  31  maja  1921  r. 

0  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja 
?21  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniit  piwa  na 

obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 

Na  inocy  §  10  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
dnia  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodat- 
)wa^u  piwa  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  (Dz. 
.  R.  P.  Nr.  50  poz.  305)  zarządzam,  co  następuje: 

,  §  1.  Osoby  obowiązane  w  myśl  §  4  rozporządze-- 
a  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  do  zgłosze- 
a  zapasów  piwa,  będącego  w  ich  posiadaniu,  do  do- 
itkowego  opodatkowania  mają  zgłoszenie  to  wnieść 
:  3-ch  równobrzmiącycli  egzemplarzach. 

'  jeżeli  przedsiębiorca  browaru  ma  poza  browarem 
lad  piwa,  prowadzony  na  władny  rachunek,  wówczas 
ileży  znajdujące  się  tam,  a  podlegające  dodatkowemu 
^)datkowi  zapasy  zgłosić  w  osobnem  oznajmieniu  we 
laściwyra  dla  miejsca  składu  urzędzie  skarbowym  (In- 
lektorat,  wzgl.  urząd  akcyz  i  monopoli  skarbowych). 

Gdyby  piwo  zostało  nadane  od  transportu  z  browa- 
j  lub  składu  do  iimego  browaru  lub  składu  najpóźniej 

czerwca  1921  r.,  a  nie  zostało  zgłoszone  do  dodat- 
wego  opodatkowania  przed  nadaniem,  wówczas  zgło- 

'  enie  ma  uskutecznić  odbiorca  natychmiast  po  nadejściu 
>syłki.  *V' 

Organ  skarbowy  winien  umieścić  w  ;^ch  egzempla- 
ach  zgłoszenia  wynik  sprawdzenia  (sprawdzony  zapas 
wa),  kwotę  dodatkowego  podatku,  przypadającą  od 
powadzonych  ź^apaąów  piwa  i  kasę  poborową,  w  któ- 
:  i  tę  kwotę  należy  uiścić.  Jeden  egzemplarz  zgłoszenia 
,  leży  zwrócić  zgłaszającemu,  drugi  przesłać  do  Kasy 
arbowej,  a  trzeći  przesłać  za  pośrednictwem  władzy 
Tarbowej  I  instancji  do  wlal|iwej  władzy  skarbowej 
1  instancji,  które  czuwać  mają  nad  terminową  zapłatą 
I idatkowego  podatku.^ 

W  razie  uzyskania  zezwolenia  na  spłatę  ratalną, 

pierwsza  rata  musi  być  zapłacona  natychmiast  po  otrzy- 
maniu pozwolenia.  Na  kv'icie  należy  uwidaczniać  dal- 

sze raty,  zapisując  je  równocześnie  w  przeznaczonycm 
na  to  zapisku.  . 

Jeżeliby  choćby  tylko  jedna  z  dozwolonych  rat  nie 
została  punktualnie  w  dniu  płatności  uiszczoną,  należy 
całą  zalegającą  jeszcze  kwotę  ściągnąć  zaraz.  Odsetek 
zwłoki  nie  należy  w  tym  wypadku  żądać. 

§  2.  Inne  przepisy,  dotyczące  opodatkowania  piwa 
na  obszarze  b:  zaboru  rosyjskiego,  pozostają  nadal w  mocy. 

§  3.  Jak  długo  w  b.  zaborze  niemieckim  podatek 
spożywczy  od  piwa  nie  będzie  podwyższony  do  2  marek 
od  litra  piwa,  sprowadzanie  piwa^.  z  tegO!  obszaru  do 
obszaru  b.  zaboru  rosyjskiego  nastąpić  może  jedynie  na 

podstawie  pozwolenia  udzielonego  przez  władzę  'skar- 
bową II  instancji,  w  której  okręgu  mieszka  'odbiorca  pi- 

v/a.  Odbiorca  piwa  obowiązany  jest  sprowadzo_ne  na 
zasadzie  tego  pozwolenia  piv/o  zgłosić  natychmiast  po 

nadejściu  .posyłki  wyznaczonemu  w  pozwoleniu  organo- 
wi skarbowemu  celem  dodatkowego  opodatkowania 

w  sposób  w  §  1  oznaczony  i  uificić  dodatkową  opłatę 
akcyzową  w  wymiarze  oznaczonym  §  7  powołanego  na 

wstępie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  —  a  to  pod 
rygorem  kar,  prze^yid}^vanych  w  §  6  tegoż  rozporzą- dzenia. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
równocześnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia 
30  maja  191  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu 
piwa  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  50  poz.  305). 

Minrkter  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Weinfeld. 

(Dz.  Ustaw.  Nr.  53  z  d.  26/VI— 1921  f.,  poz.  336). 
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301. 

ROZPORZĄDZENIE  WYKONAWCZE 

Ministra  Skarbu 

z  dnia  31  maja  1921  r. 

do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja 
I92I  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na 

obszarze  b.  zaboru  austrjackiego. 

Na  mocy  §  4  i  9  rozporzędlzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  17  maja  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodat- 

kowaniu piwa  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiegó  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  50  poz.  306)  zarządzam,  co  następuje: 
•  §  1.  Ostatni  ustęp  ix>zdzialu  III  ęz.  A  wykonaw- 

czego rozporządzienia  austr.  Ministra  Skarbu  z  dnia 
28  sierpnia  1916  r.  Dz.  u.  p.  271  do  §  9  rozporządzenia 
Ministra  Skarbu  z  dn.  21  lipca  1899  Dz.  u.  p.  Nr.  129 
zmienia  się,  jak  następuje: 

„Zwrot  podatku  przyznaje  się  w  wya<^!(OŚci 
200  mk.  p.  za  hektolitr  zepsutego  piwa;  jeżeli  jednak 
V/  piwnicy  fermentacyjnej  zepsuło  się  piwo,  którego  war- 
kę  i  zawartość  ekstiaktu  tejże  można  sprawdzić,  albo  je- 

żeli strona  domaga  się  zwroitn  na  podstaiwie  urzędowe- 
go dochodzenia  według  zawartości  ekstraktu  brzeczki 

zarodowej  już  przy  doniesieniu  o  zepsuciu  się  piwa,  na- 
leży obliczyć  zwrot  podatku  według  sprawdżonej  zawar- 
tości ekstraktu  po  50  mk.  za  stopień  hektolitrowy  eks- 

traktu. 

Z  kwoty  *  zwrotu  należy  potrącić  koszta  pobrania 
próbki  i  urzędowego  badania". 

§  2.  Część  I  rozdziału  B  rozporządzenia  austr.  Mi- 

nifitei"stwa  Skarbu  z  dn.  28  sierpnia  1916  r.  Dz.  u.  p. 
Nr.  271,  zmienia  się,  jak  następuje: 

Wytwórcy  piwa  oraz  posiadacze  hurtownych  jego 
składów  obowiązani  do  zgłoszenia  zapasów  piwa,  bę- 

dących w  ich  posiadaniu  do  dodatkowego  opodatkowa- 
nia mają  zgłoszenie  to  wnieść  w  3-ch  jednobrzmiących 

egzemplarzach.  Zgłoszeniu  nie  podlegają  te  ilości 
brzeczki,  której  wyrób  oznajmiono  wprawdzie  przed 
dniem  wejścia  w  życie  powołanego  wyżej  rozporządze- 

nia Rady  /(linistrów,  które  jednak  zostały  dopiero  po 
wejścii!  w  życie  tego  rozporządzenia  urzędownie  spraw- 
dzone. 

Jeżeli  przedsiębiorca  browaru  ma  poza  browarem 
skład  piwa  prowadzony  na  własny  rachunek,  wówczas 
winien  znajdujące  się  tam  a  podlegające  dodatkowemu 

lx)datkowi  zapasy  zgłosić  osobnym  oznajmieniem  w  od- 
dziale Icontroli  skarbowej,  właściwym  dla  miejsca  skła- 

du piwa.  ^ 
Gdyby  piwo  zostało  nadane  do  transportu  z  browa- 

ru lub  składu  do  innego  browaru  łub  składiu  najpóźniej 

26  czerwca  1921  r.,  a  nie  zostało  zgłcszon&  do  dodat- 
kowego opodatkowania  przed  nadaniem,  wówczas  zgło- 

szenie ma  uskutecznić  odbiorca  natychmiast  po  nadej- 

ściu posyłki". 
W  części  II  (załatwienie  j^ło&zenia)  rozdżialu  B. 

rozporządzenia  austr.  Ministra  Skarbu  z  dn.  28  sierpnia 
1916  r.  Dz.  u.  p.  Nr.  271,  ustępy  5,  6  skerśla  się;  ustęp  8 
zmienia  się,  jak  na&tępuje: 

„Wynik  sprawdzenia  (sprawdzony  zapas  piwa), 
kwotę  dodatkowego  podatku  przypadającą  od  sprawdzo^ 
nych  zapasów  piwa  i.  urząd  pobierający,  w  którym  tę 
kwotę  należy  uiścić,  winien  organ  skarboYi^y  podać 
w  3-ch  egzemplarzach  zgłoszenia.  Jeden  egzemplarz 
zgłoszenia  należy  zwrócić  stronie,  drugi  przesłać  do 

urzędu  pobierającego,  a  trzeci  przesłać  za  pośredni 

twem  władzy  słćarbowej  I  instancji  dó  właściwej  wład-, 
skarbowej  II  instancji". 

Ustępy  7  i  9  pozostają  bez  zmiany. 
Dodaje  się  ustęp  11  w  brzmieniu  następującem: 
„Zarachowanie  wpłaconych  kwot  dodaticowego  p 

datku  należy  przeprowadzić  waasobnym  rejestrze  pok\' 
tcwań,  zaopatrzonym  napisem  „dodatkowy  podatel 
Rejestr  ten  należy  przesiać  wraz  z  odebranym  egzeittp 
rzem  zgłoszenia  do  właściwej  władzy  skarbowej  II  ' *  j-tancji". 

Część  III  (ratalna  spłata  dodatkowego  podatku)  n 
działu  B.,  powołanego  wyżej  hustr.  rozporządzenia  ji 
nisterjalnego,  otrzymuje  brzmienie  następujące: 

„Władza  skarbowa  I  instancji  może  na  prośbę  ot 
wiązanych  do  uiszczenia  dodałkowegoi  podatku  zezwo 
na  spłacenie  dłużnej  kwoty  bez  osobnego  zabezpieczei 
w  6  równych  ratach  miesięcznych. 

Pierwsza  rata  musi  być  zapłacona  natychmiast 
otrzymaniu  pozwolenia  na  ratalną  spłatę.    Na  kwi 
należy  uwidaczniać  dalsze  raty,  zapisując  je  równocz 
nie  w  przeznaczonym  na  to  zapisku. 

Jeżeliby  choćby  jedna  z  dbzwoIonytJh  rat  nie  zosł. 
punktualnie  w  dniu  płatności  uiszczona,  należy  całą  : 

legającą  jeszcze  kwotę  ściągnąć  naraz.  Odśetek  zwl( 

nie  należy  w  tym  wypadku  żądać". 
Rozdział  C  (Postanowienia  przejściowe)  skreśla  £ 
§  3.  Inne  przepisy  dótycżące  opodatkowania  pi\ 

obowiązujące  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego,  | 
zostają  nadal  w  mocy. 

§  4.  Jak  długo  w  b.  zaborze  niemieckim  poda 
spożywczy  ód  piwa  nie  joędzie  podlwyższony  d6  2  i 
od  litra  piwa,  sprowadzenie  piwa  z  tęgo  obszaru  do  i 
szaru  b.  zaboru  austrjackiego  nastąpić  może  jedynie 
podstawie  pozwolenia  udzielonego  przez  władzę  s}< 
bcwą  II  instancji,  w  której  okręgu  mieszka  odbio 

piwa 

Odbiorca  piwa  obowiązany  jest,  sprowadzone 
zasadzie  tego  pozwolenia,  piwo  zgłosić  natychmiast 

,  nadejściu  posyłki  wyznaczonemu  w  pozwoleniu  orga 
wi  skarbowemu  c^lem  dodatkowego  opodatkowa 
w  sposób  oznaczony  w  §  .2  i  uiścić  dodatkową  opł 
akcyzową  w  wymiarze  oznaczonym  w  §  7  powolant 
na  wstępie  roz,p ©rządzenia  Rady  Ministrów,  a  to  t 
rygorem  kar  przewidzianych  w  §  5  tegoż  rozpoi 
dzenia. 

§  5.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ż> 
równocześnie  z  rozporządizeniem  Rady  Ministr 
z  dnia  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opc* 
kowaniu  piwa  na  obszarze  b.  zaboru  austi  jackiego  ( 
U.  .R.  P.  Nr.  50  poz.  306). 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  53  z  d.  26/VI~1921  r.,  poz.  337 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  31  maja  1^1  r. 

w  przedmiocie  wykonania  rozporzędzenia  Rady  M 
strów  z  dnia  30  maja  1921  r.  o  podwyższenia  i  ujeó 

^  stajnieniu^kcyzy  od  zapałek. 
Na  mocy  §  14  rozporządzenia  Rady  Ministi 

z  dnia  30  majji  1921  v.  o  podwyższeniu  i  ujednostaji 

i 
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'      niu  akcyzy  od  zapałek  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  50  poz.  304), 
zarządzam,  co  następuje: 

§  1- I'  Przez  nazwg  „pudełka"  rozumie  '■.ię  wszelkiego  ro- 
dzaju opakowania  zapafek.  ^"^ 

§2. 
(do  §  2) 

Pobieranie  akcyzy  od  zapałek,  spł  owadzonych  z  za- 
gianicy,  odbywa  się  waile  następującycli  zasad: 

1)  Zapałki  sprowadzane  być  mogą  z  zagranicy  wy- 
łącznie przez  urzędy  celne  kolejowe;  cć  zasady  tej  do- 

zwolone są  wyjątki  co  dio  zapałek,  wiezionych  przez 
podróżny  cli  w  ilościach  wolnych  od  opłaty  celnej. 

2)  Urzędy  celne  ograniczają  się  do  pobierania  W7- 
łącznie  należności  celnych:  dotyczy  to  także  tych  urzę- 

dów, które  (w  b.  zaborze  austrjackim)  pobierały  dotych- 
czas równocześnie  z  cłem  także  akcyzę. 
3)  Równocześnie  z  ocleniem  zawiadamiają  urzędy 

celne  o  wysłaniu  zapałek  władzę  skarbową  miej-^ca  pj-ze- 
zEaczenia  zapałe|c,  podając  w  zawiJHlomi^u:  imię,  na- 

zwisko, miejsce  zamieszkania  oi'az  bliższy  adies  odbior- 
ry,  a  dalej  numer  wozu  kolejowego  oraz  wagę,  ilość 
krzYń,  ilość  pojedyiiczych  pudełek  w  skrzyni  i  ilość 
>gómą  (tę  ostatnią  ilość  cyfrowo  i  słownie),  a  wszystko 
io  według  deklaracji  celnej,  wreszcie  nmner  i  datę  tejże 
deklaracji  (kwitu  celnego). 

Zawiadomienia  te  wysyłać  należy  w  listach  poleco- 
nych do  właściwej  władzy  skarbowej  II  instancji. 

^  4)  Władza,  która  otrzym^a  od  urzędu  cehiego  rze- 
czone zawiadomienie,  wydaje  bezzwłocznie  dalsze  za- 

rządzenia co  do  obanderolowania  zapałek,  względnie, 

i  w  wypadku  zmiany  miejsca  pi-zeznaczenia  zapałek,  skie- 
rcwuje  zawiadomienie  do  innej  właściwej  władzy  (lów- 
nież  w  liście  poleconym). 

5)  Zarządy  stacji  kolejowych  odbiorczycli  obowią- 
zane są  o  nadejściu  Icażdej  przesyłki  zapałek  donieść  naj- 

bilższemu  organowi  kontroli  sk:irbowej  jeszcze  przed 
wydaniem  przesyłki  do  rąk  odbiorcy. 

6)  Odbiorca  .zapałek,  otrzymawszlly  zawiadomienie 
i<olejowe  o  nadejściu  przesyili>,  obowjązany  jest  donieść^ 
o  tem  najpóźniej  do  24  godzin  najbliższemu  organowi 
kontroli  skarbowej  oraz  wykupić  w  kasie  skarbowej 

i    (urzędzie  podatkowym)  banderole  w  takiej  ilości,  jaką 
była  ilość  poddanych  ocleniu  zapałek.   Gdyby  przesyłka 

;  wadeszła  do  miejsca  przeznaczenia  z  ubytkiem  zapałek, 
,    to  w  wypadku  tym  nieużyte  do  naklejenia  na  pudełkach 

,  t^anderole,  stają  się  własnością  Skarbu  Państwa  i  kon- 
'  trela  skarbowa  oddaje  banderole  te  z  powrotem  do  kasy 

I    ze  stosownem  pismem,  a  kasa  zapisuje  je  w  odnośnym 
rejestrze  na  przychód  i  wydaje  na  to  potwierdzenie  kon- 
tioli  skarbowej.    Potwierdzenie  to  dółącza  kontrola 

'  skarbowa  do  sprawozdania,  jakie  o  dokonanem  obande- 
,  rolowaniu  całej  przesyłki  przedłożone  być 'ma  władzy 
i  '  w  pimkcie  3  wymienionej. 

•  13.  • 
^  (do  ̂   4  ust.  2) 

Zwrot  kosztów  przygotowania  banderol  pobiera  si^ 
w  wysokości  dziesięciu  marek  za  tysiąc  sztuk.  Zatem 
łącznie  z  akcyzą  cena  sprzedlażna  tysiąca  sztuk  banderol 

wynosi  tysiąc  dziesięć  marek,  z  czego  przypada  na  akcy- 
zę ł.CtOO  mk.,  a  na  zwrot  kosztów  sporządzenia  bande- 
rol 10  mkT  Każdą  z  tych  należności  zarachowuje  się 

osobno. 
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§  4. 

(do  §  8  ust  2) 
Ceny  zapałek  będą  ustanawiacie  na  podstawie  prz^ 

pisów  ot)owiązujących. 

§5.  ^ 

(do  §11) 
W  b.  zaborze  austrjackim  dopuszczalny  jest  wedJe 

art.  1 1  obieg  nieobanderolowanych  zapałek  jeszcze  przez 

przeciąg  jednego  miesiąca  od  dhia  wejścia  w  życie  roz- 
poi-ządzenia  Rady  iUinistrów  z  dnia  30  maja  1921  roku 
o  podwyższeniu  i  ujednostajnieniu  akcyzy  od  zapałek 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  50  poz.  304). 

Z  upływem  więc  tego  terminu  osoby,  posiadające 
nieobandferolowane  zapałki,  obowiązane  są  wykupić  łjan- 

dei-ole  po  pełnej  podwyższonej  cenie  i  nakleić  je  na  pu- 
dełka. Wydanie  potrzebnych  w  tym  celu  zarządzień  po- 

zostawia się  władzom  skarbowym  II  insłancjł. 

§6. 

Poza  wypadkami,  określonemi  w  §  11,  powołanego 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  50,  poz.  304),  zapasy  zapałek,  znaj- 

dujących się  już  w  obiegu,  podwyższonej  akcyzie  nie podlegają. 

Ulegają  natomiast  podwyższonej  akcyzie  zapasy, 
znajdujące  się  w  dniu  wejścia  w  życie  powdanego  roz- 

porządzenia Rady  Ministrów  w  fabiykach  zapałek  oraz 
w  lokalach  składowych  osób,  które  sprowadziły  zapałki 
z  zagranicy  (§  5),  a  to  w  szczególności: 

1)  W  b.  zaborze  austrjackim,  gdzie  system  bande- 
rolowy  stosowany  dotychczas  nie  był,  dokona  się  to 
w  ten  sposób,  że  banderole,  któremi  zapałki  te  muszą 

być  przed  wypuszczeniem  w  obrót  opatrzone,  sprzeda- 
wać się  tam  będzie  odrazu  po  cenie,  odpowiadającej 

podwyższonej  akcyzie. 
Kwoty,  jakieby  uiszczono  już  na  poczet  akcyzy  od 

tych  zapałek  bezpośrednio,  mają  być  albo  zwrócone, 
albo  też  zaliczone  na  poczet  cen  kupna  banderol. 

2)  W  b.  zaborze  rosyjskim,  gdzie  banderoluje  się 

zapałki  już  obecnie,  i  gdzie  wskutek  tego  zachodzi  możli- 
wość istnienia  w  fabrykach  i  w  rzeczonych  lokalach  skła- 

dowych zapasów  zapałek,  opatrzonych  już  banderolami, 

nabytemi  po  dotychczasowej  niższej  cenie,  —  dozwala 
się  na  wypuszczenie  tych  zapałek  w  obrót  pod  warun- 

kiem dopłacenia  różnicy  pomiędzy  dotychczasową,  a  potl^ 
wyższoną  ceną  banderoli. 

V-
 

Z  chwilą  wejścia  w  życie  rozporządzenia  Rady  Mi- 
nistrów z  dnia  30  maja  1921  r.  o  podwyższeniu  i  ujedno- 

stajnieniu akcyzy  od  zapałek  (t)z.  Ust.  R.  P.~  Nr.  50, 
poz.  304),  ustają  wszelkie  dotychczasowe  ograniczenia 
co  do  obrotu  zapałek  pomiędzy  b.  zalwrem  alistrjarkim, 
a  b.  zaborem  rosyjskim. 

Sprowadzanie  zapałek  z  b.  zaboru  pruskiego  dozwo- 
lone będzie,  jak  dotychczas,  tylko  za  uzyskaniem  pożwo^ 

lenia  Ministerstwa  Skarłni;  nie  dotyczy  to  jednak  zapałek, 
sprowadzanych  wprost  z  zagranicy  przez  obszar  b.  za^ 
boru  pruskiego. 

Minister  Skarbu:  ^ w  z.  (— )  Weinfeld. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  53  z  d.  26/VI— 1921  r.,  poz.  338). 
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Przepisy  celne. 

303. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  13  czerwca.  1921  r. 

w  sprawie  kredytowania  należności  celnych  za  towary, 
sprowadzane  z  zagranicy  dla  władz  i  instytucji  pań- 

stwowych. 

Na  podstawie  §  34  rozporządzenia  Ministra  Skar- 
bu z  dnia  13  grudnia  1920  r.  .o  postępowaniu  celnem 

(Dz.  Ust.  R.  P.  1921  r.  Nr.  11  poz.  64)  w  porozumieniu 
z  Najwyższą  Izbą  Kontroli  Państwa,  zarządzam,  co  na- 

stępuje: '  ' 

§  1. 
Pokredytowane  należności  celne  Za  towary  sprowa- 

dzone z  zagranicy  dla  Władz  i  instytucji  państwowych, 
powinny  być  uregulowane  drogą  przerachowania  odpo- 

wiednich sum  z  budżetów  odnośnych  władz  i  instytucji 
państwowych  na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu,  w  ter- 

minie trzymiesięcznym  od  dnia  dokonania,  odprawy  cel- 
nej towarów. 

§  2. W  razie  nieuiszczenia  w  wymienionym  terminie  po- 
kredytowanych  sum,  dalsze' kredytowanie  należności  cel- 

nych ulega  wstrzymaniu. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Ryharski. 

(„Monitor  Pol.". Nr.  143  z  dn.  27.VI— 1921  r.,  poz.  ̂ 00). 

304. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra  Przemyślu  i  Hąndlu,  Ministra  Skarbu  i  Mini- 

stra B.  Dzielnicy  Pruskiej  ^ 
z  dnia  23  czerwca  1921  r,, 

W  sprawie  wykazn  towarów,  których  wywóz  jest  za- broniony. 

Na  zasadzie  art.  13  Ustawy  z  dn.  15  lipca  1920  r. 
0  obrocie  towarowym  z  zagranic|  (Dz.  U.  R.  P.  z 
1920  r.  Nr.  79,  poz.  527),  ogłasza  się,  że  wywóz  przez 
linję  celną  Rzeczypospolitej  Polskiej  towarów,  objętych 
następującymi  pozycjami  taryfy  celnej,  począwszy  od 
dnia  ogłoszenia  niniejszego  w  „Monitorze  Polskim", 
jest  zabroniony: 

Pozycja  ta- 
ryfy celnej: 

1  Zboża  w  ziarnie,  z  wyjątkiem  ryżu;   groch  i  bób, 
oprócz  wymienionych  w  poz.  5  p.  5; 

3  p.  1.  2.  3.  4,  również  Uwaga  Mąka  (oprócz  ziemnia- 
czanej), kasza  i  słód; 

4.  p.  2,  również  Uwaga  Wermiszde,  makaron; 
Warzywa  i  okopowe: 

3  p.«  la,  b  świeże:  ziemniaki,  buraki  pastewne  i  cukro- 
we, cykorja,  brukiew,  marcliew,  kapusta 

i  oddzielnie  niewymienione; 

p.  2  solone,  moczone  i  kwaszone,  w  opakowaniu  nie- 

^hermetycznem; 
p.  3  susjjone,  oprócz  oddzielnie  wymienionych; 

p.  5-a  karczochy,  szparagi,  kalafiory,  kapusta  bruksel- 
ska, zielony  groszek,  zielona  fasola,  zielony 

bób,  sałata  i  szpinak  —  świeże  i  suszone; 
8  Ziemniaki  suszone,  płatki,  krajanka  mielona  i  nie- 

mielona; 

22  p.  1.  2  Cukier; 

25  p.  1,  2  Drożdżć; 
33,  również  Uwaga  1   sól  kuchenna  i  bydlęca; 

34  p.  1,  2,  3   Mięso  świeże,  solone,  mrożone,  gotowa- 
ne, suszone,  wędzone  i  marynowane,  wędliny i  szynki; 

35  p.  2,  3  Sery  inne,  twaróg,  ser  chudy  i  niesfermen- 

towany; 

36  Masło  krowie  i  owcze; 

39  p.  1,  2,  również  Uwaga  Artykuły  spożywcze  oddziel- 
nie nie%ymienione;  pasza  .dla  zwierząt,  rów- 

nież z  odpadków  kb  ubocznych  produktów 
fabrycznych  i  t.  p.,  makuchy  i  otręby  wszelkie; 

40  Bydło,  konie,  zwierzęta  domowe,  z  wyjątkiem  ko- tów i  psów; 

41  p.  1,  2,  3,  4,  5   Nawozy,   ko4ci   sii.|pwe  i  przyrz? 

dzone;  "  ̂  
79  p.  1,  2,  3  Węgiel  kamienny,  brunatny,  torfowy  i 

drzewny,  cegiełki  węglowe  (brykiety),  koks 
i  torf; 

138   Rudy  metaliczne  i  mineralne; 
142,  również  Uwaga:  Żelaziwo  i  stal  stare,  lane  i  ku- 

te; fragment,  lom,  szmelc,   wióry,  rou'nież 
prasowane  i  proszek;  wszystko  —  o  ile  przc^ 
znaczone  do  topienia  i  spawania;  wiórki  do 

czyszczenia  i  t.  p.  do  użytku  domowego  i  ce- lów technicznych; 

176  p.  1,  3,  również  Uwaga:    Szmaty,  skrawki  tkanin, 

^  stare  liny,  powrozy  i  sznurki,  skrawki  papie- rowe i  makulatura. 

Wydane  przed  ogłoszeniem  niniejszego  obwieszcze- 
nia pozwolenia  na  wywóz  towarów,  których  wywóz  ni- 

niejszem  został  zabroniony,  po  upływie  terminu  waż- 
ności nie  będą  prolongowane. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski.' 
Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

( — )  Prsanowski. 

Minister  B.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  Kucharski. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  148  z  d.  4.VII— 1920  r.,  poz.  210). 

305. 
OKÓLNIK  L.  9084/DC/I1/21.  ^ 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych. 

W  sprawie  pozwoleń  na  wywóz  zagranicę  walut. 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dnia  9  .marca  1921, 
w  sprawie  wykonania  rozporządzenia  o  ograniczeniu 
obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi  (Dz. 
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Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  10-  11,  poz.  136),  Departament 
Cei  wyjaśnia,  co  następuje: 

1)  Pozwolenia  i  iiaświadczeuia,  wydane -przez 
otlpowiednie  organa  (Ministerstwo  Skarbu,  jego  de- 
icgató-w,  Polską  krajową  Kasę  Pożyczkową,  banki 
dewizowe)  nie  na  przepisanych  formularzach,  któ= 
rych  wzory  dołączono  do  wspomnianej  Instrulccji, 
nie  m.ogą  być  uwzględniane  przez  urzędy  celne. 

2)  Nie  mogą  być  uwzględniane  również  pozwo^ 
lenia  i  zaś\viadczenia,  wydane  przez  odnośne  orga= 
na  z  przekroczeniem  ich  kompetencji,  w  szczegól= 
ności,  co  do  wysokości  sum,  podanych  w  wyżej 
wspomnianej  Instrukcji. 

3)  Odebrane  od  stron  pozwolenia  (zaświadcze= 
nia)  na  wywóz  zagranicę  walut  lub  dewiz,  o  ile  nie 
są  wystawione  bezpośrednio  przez  Ministerstwo 
Skarbu,  winny  być  zwracane  nie  Ministerstwu  Skar- 

bu, lecz  poszczególnym  Delegatom  dla  spraw  dewi= 
zowych,  względnie  Oddziałom  Polskiej  Krajowej 

Kasy  Pożyczkowej,  przez  które  te  pozwolenia  (za^ 
świadczenia)  były  wystawione,  Względnie  wizo= 
wane. 

Przytem  podaje  się  do  wiadomości  adresy  De= 
legatów  Ministerstwa  Skarbu,  dla  spraw  dewizo^ 
wych.  .  .. 

Warszawa,  Rymarska  5,  parter. 
Łódź,  Przejazd  4,  I  p., 
Poznań,  Oddział  Polskiej  Krajowej  Kasy  Po= 

życzkowej, 
Bydgoszcz,  Oddział  Polskiej  Krajowej.  Kasy 

Pożyczkowej, 
Lwów,  Izba  Handlowa,  drzwi  III, 
Kraków,  Izba  Handlowa, 
Bielsko,  (Śląsk  Cieszyński),  Oddział  Polskiej 

Krajowej  Kasy  Pożyczkowej. 

Dyrektor  Departamentu  Cei: 

( — )  Dzierzgowski. 

306. 

OKÓLNIK  L.  9772/DC/II/21  r. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych 

W  sprawie  dozwolonych  do  wywozu  zagranicę  sum 
w  markach  polskich  i  walutach  zagranicznych. 

Wskutek  zapytania  jednego  z  Urzędów  Celnych  De- 
psrtament  Cel,  powołując  się  na  ajł.  10  i  U  rozporzą- 

dzenia z  dn  31  giudnia  1920  r.  o  ograniczeniu  obrotów 
dewizami  i  walutami  zagianicznemi  (Dz.  Ust.  Nr.  18 

poz.  104  z  r.  1921)  oraz  na  instrukcję  dla  Ui-zęidÓw  Cel- 
nych z  dn.  9  marca  1921  r.  w  sprawie  wykonania  po- 

wyższego rozporządzenia  (Dz.  Urż.  Min.  Sk.  Nr.  10 — U 
poz.  136)  Avyjaśnia,  że  sumę  3000  mk.  pol.  można  wy- 

wieźć zagranicę  niezależnie  od  dozwolonej  do  wywozu 
,  sumy  150  fr.  szwajc.  względnie  równowartości  tej  sumy 
w  innych  w^utach  zagranicznych. 

Dyrektor  Depaitamentu  Ceł: 

■( — )  Dzierzgowski. 

307. OKÓLNIK  L.  10223. 

Ze  względu  iia  mylne  iuterpi  etowanie  przez  jeden 
z  lużedów  celnycli  okólnika  I..  4711,  zwalniającego  kok- 
jovve  ajencje  (,d  obowiązku  dołączania  dokumentów  liaii- 
dlcwych  do  deklaracji  celnych  (Dz.  Urz.  Min.  Skarbu 
Nr.  15/921  r.  poz.  172),  Departai.neut  Ceł.  wyjaśnia,  co 
następuje; 

Jeżeli  kolejowe  ajencje  przystępują  do  zgłaszania  do 
odprawy  przesyłek  w -  wypadkach  przewidzianych  w  pp. 
a,  b  i  c  §  1  Tymczasowych  przepisów  o  ajencjach  cel- 
r.ych  (Dz.  Ust.  Nr.  12/1920  r.  poz.  67),  a  nadawcy  lub 
odbiorcy  towarów  nie  nadesłali  im  zawczasu  potrzeb- 

nych do  odprawy  dokumentów  handlowycir,  to  kolejo- 
we ajencje  nie  nrają  obowiązku  zwracania  się  do  na- 

dawców lub  odbiorców  tych  przesyłek  o  nadesłanie 
wspoiimiauycli  dokumentów,  lecz  wogą  zgłaszać  przesył- 

ki do  odprawy  bez  ̂ ^dołączauia  do  deklaracji  cełnycii  do- 
kumentów handlowych. 

Powyższe  zarzidzenie,  mające  na  celu  uniknięcie 

przeti"zymywania  na  stacjach  przesyłek,  nie  zwalnia  ko- 
lejowydi  ajencji  od  obowiązku  uiszczenia  akcydencji 

w  myśl  artykułu  29  rozporządzenia  o^  postępowaniu  cel- 
nem  (Dz.  Ustaw  Nr.  11/921  r.  poz.  64). 

Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 
(— )  Dzierzgowski. 

308. 

OKÓLNIK  L.  11167. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych 

Przeprowadzona  w  niektórych  urzędach  celnych  in- 

spekcja, wykazała,  że  artykuł  35  rczpoi-ządzenia  o  po- 
stępowaniu celnem  (Dz.  Ust.  Nr.  11/921  r.  poz?  64)  nie 

jest  w  całości  przez  mzędy  wykonywany,  mianowicie 
nie  zostały  dotychczas  wprowadzone  deklaracje  wywo- 

zowe według  przepisanego  wzoru  Nr.  6. 

Wobec  powyższego  poleca  się  urzędom,  które  do- 
tychczas tego  nie  uczyniły,  aby  niezwłocznie  nadesłały 

do  Wydziału  Gospodarczego  Prezyci.jum  Ministerstwa 
Skarbu  zapotrzebowanie  na  poitrzebną  ilość  wspomnia- 

nych deklaracji,  a  następnie,  po  otrzysiianiu  ich,  przepro- 
wadzały postępowanie  celne  ściśle  według  hrzmiema 

artykułu  35. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 
(— )  Dzierzgowski. 

OJCÓLNł^  L.  ̂ 966/DC/n/21. 

W  .ąprą^ije  iMi4ania  aiejktóryim  bankop  praw  hanku  de- wizowego. 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dn.  9  marca  1921  dla 
urzędów  cehiych  w  sprawie  wykonania  rozporządzenia 



408 
J>dzycje  309—314. M  25-26. 

o  ogi  iuiiczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicz- 
nemi  (Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  10—11  poz.  136)  Minister- 

stwo Skarbu  zawiadamia,  że  niżej  wymienione  banki  po- 
siadają prawa  banku  dewizowego  w  myśl  art.  2  rozpo- 

rządzenia z  dn.  31  grudnia  1920  (Dz.  Ust.  Nr.  18 
poz.  104  z  r.  1021): 

1)  Bank  Mazowiecki-  w  Warszawie, 
2)  Bank  Pomorski  w  Bydgoszczy, 
3)  Bank  Rolniczy  we  Lwowie, 
4)  Bank  Ziemi  Polskiej  w  Lublinie, 
5)  Bank  Kredytu  Hipotecznego  w  Warszawie, 
ó)  Warszawski  Bank  Stołeczny, 
7)  Bank  Stowarzyszenia  Mecfianików  w  War- 

szawie, 

8)  Bank  Narodowy  dla  Rozwoju  Polskiego  Prze- 
myślu, Rzemiosi  i  Handlu  w  Warszawie, 

9)  Bank  dla  Handlu  Zagraniczn^^go  w  Warszawie, 
10)  Bank  Polski|:li  Kupców  i  Przemysłowców 

Chrześcian  w  Łodzi,'*^ 
11)  Bank  Handlowo-Przemyslowy  w  Łodzi, 
12)  Bank  Centralny  dla  Handlu,  Przemyślu  i  Rolni- 

ctwa w  Warszawie, 
13)  Bank  Kupiecki  Łódzki, 
14)  Bank  Towarowy  w  Warszawie. 

Za  Ministra  Skarbu 

Dyrpktor  Departamentu  Cel: 

w  z,  ( -)  Chulkou  sLi. 

310. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  obszarze  administracyjnym  Dyrekcji  Cel  w  I^o- 
znaniu  urucliomione  zostały  następujące  urzędy  celne 
drogowe: 

(1)  Walentynowo,  pow.  Wyrzycki. 
2)  Bondecz,  pow.  Wyrzycki. 
35  Stare,  pow.  Wyrzycki. 
4)  Zełgniewo,  pow.  Wyrzycki. 
5)  Jeziorki,  pow.  Wyrzycki.  ^ 
6)  Walkowiec,  pow.  Wyrzycki. 
7)  Ciszkowo,  pow.  Czamikowski. 
8)  Drawski  Młyn,  pow.  Czainkowski. 
9)  Drawsk,  pow.  Czarnkowski. 
10)  Chelst,  pow.  Czarnkowski. 
11)  Dębowiec,  pow.  Czarnkowski. 
12)  Sowia  Góra,  pow.  Międzychodzki. 
13)  Mucłiocinek,  pow.  Międzj^chodzki. 
14)  Silno,  pow?  Nowołymski. 
15)  Słupia,  pow.  Ostrzeszowski. 

311. 

312. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  stacji  Podwołoczyska  na  linji  kolejowej  Lwów- 
Tarnopol — Podwołoczyska  został  uruchomiony  granicz 
ny  Urząd  Celny. 

313. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na,  stacji  Olecłinowicze  na  linji  kolejowej  War.sza 
wa  -  Lida  —  Molodeczno  —  Olechnowicze  z  dniem  1 
czerwca  b.  r.  urucliomiony  został  Urząd  Celny. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Urząd  celny  w  Aleksandrowie-Kujawskim  został 
zwinięty  z  dn.  30  maja  1921  r. 

Pożyczhi  państwowe. 

314. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  18  czerwca  1921  jdku 

w  przedmiocie  przedłużenia  zapisów  na  5%  długoterra 

nową  wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  r.  1920. 

Na  zasadzie  art.  1  i  1Q  ustawy  z  dnia  27  luteg< 

1920  r.  w  przedmiocie  wypuszczenia  5%  długoterminc 

wej  wewnętrznej  pożyczki  państwowej  z  r.  1920  (Dj 
Ust.  R.  P.  Nr.  25,  poz.  152)  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  §  1  rozporządzenia  z  dnia  8  lutego  1921  ] 

(Dz.  Ust  R.  P.  Nr.  23,  poz.  130)  zamiast  bronienia,  m 

danego  mu  §  1  rozporządzenia  z  dnia  30  kwietni 

1921  r.  w  przedmiocie  przedłużenia  zapisów  na  5%  dlti 

gołerminową  pożyczkę  państwową  z  r.  1920  (Dz.  Us 
R.  P.  Nr.  41,  poz.  256),  otrzymuje  następujące  brzmienie 

„Zapisy  na  5%  długoterminową  wewnętrzną  pc 

życzkę  państwową  z  r.  1920  prze^uża  się  do  dnia  3 

lipca  1921  roku". 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życii 

z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skartni: 

.      (— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  55  z  d.  30/VI— 1921  r.,  poz.  348). 
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Przepisy  rachunkowe  i  kasowe. 

315. 

DOCHODY  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  b.  zaborze  rosyjskim  i  w  b/  zaborze  austrjackim. 

(Tymczasowe  zestawienie  kasowe). 

Oznaczenie  wpływu 
(według  paragrafów  i  pozycji  preliminarza  budżetowego 

na  rok  1921) 

W  roku  1920 W  styczniu 1921  r. 

W  lutym 

1921  r. 

Marki     |  fen. Marki      |  fen. Marki  fen. 

DANINY  PUBLICZNE  . 

par.  I.    PODATKI  BEZPOŚREDNIE  .  . 

30Z.   1.    Podatek  gruntowy                  .          .    •  . 
2.  Podymne  ....... 
3.  Podatek  domowo-klasowy  .... 
4.  „       donriowo-czynszowy  .... 
5.  5%  podatek  od  domów  .  . 
6.  Podatek  mieszkaniowy  . 
7.  „        od  nieruchomości  miejskich 
8.  „        przemysłowy  ..... 
9.  „        zarobkowy      .                   .          .  . 
10.  „        dochodowy  ..... 
11.  „        majątkowy      .          .          .  . 
12.  „        hipot.  i  od  kapitałów  pieniężnych  i  rent. 
13.  Jednorazowa  danina     .  . 
14.  Podatek  od  zysków  wojennych 
15.  „        od  kotłów  parowych  .... 
16.  „        od  skrzynek  depozytowych  . 
17.  Odsetki,  zwłoki,  należytości  egzekucyjne  i  grzywny. 

^r.  II.    PODATKI  POŚREDNIE  (spożywcze) 

iqz.   1.    Podatek  od  wódki        .•  . 
2.  „        „    win  musujących  .... 
3.  „        „    wina  ..... 
4.  „       y,    piwa  ..... 
5.  ̂      „        „    miodu  ..... 
6.  „        „    drożdży  ..... 
7.  „        „    mięsa  ..... 
8.  „        „    nafty  ..... 
9.  „        „    olejów  mineralnych 
10.  „        „    zapałek  ..... 
11.  „  gilz  
12.  „       konsumpcyjny  linjowy 
13.  ,,       od  węgla        .     *  . 

W.IU.  CŁO  

oz.   1.    Cło  wchodowe   .          .         .          .  . 
2.  „    wywozowe  ..... 
3.  Należytości  uboczne  i  poręczenie 

AF  IV     MONOPni  P  Ht 

lOS.   1.    Spirytusowy                 .                             .  . 
2.  Tytuniowyl  ...... 
3.  Soli  
4.  Cukrowy  .                   .          .  . 
5.  Sacharynowy  ...... 
6.  Loterji 

ar.  V.   OPŁATY  STEMPLOWE  (NALEŻYTOŚCI)  * 
oz.1.19.      I  PODATKI  OD  OBROTU  *. 

ar.VL   TAKSY  SKARBOWE  

ODSETKI,  ZWŁOKI  I  NALEŻYTOŚCI  EGZEKU- 
CYJNE I  GRZYWNY 

INNE  WPŁYWY. 

4.722.232,694 47 896.758.522}  34 1.395.979.575 47 

763.284.613 99 176.364.082|  36 218.887.271 

40 
43.335.401 
8,748.608 
4.703.673 

10.502.338 
982,213 

2.208.678 
18,609,759 

229.095.450 
33.553.194 
37.232.622 
39.688.925 
30.017.751 
99.105.679 

205.359.570 
103.694 
37.052 

•  b)  - 657.582.986 

51 

43 

75 
54 
12 

04 
98 

55 
04 

73*
 

19 
17 

48 
01 
72 

73 

32 

31,657.482 
5.155.229 
1.048  950 
1.516.027 
117.887 
139.471 

1.441.751 
62.957.003 
4.511.843 
6.496.670 
5.513.512 
5.903.366 
6  591.407 

42.751.448 
16.354 

545.675 

141.757.536 

.  61 
95 
06 
36 
35 

40 
59 
40 
34 

68 

99 

54 
31 
73 
05 
15 

42.146.400 
6.717.142 
1.473.645 
1.244.948 
100.268 
98.159 

1.164.712 
87.034.030 
4.675.709 

14.566.922 
6.012.936 3.996.018 
5.066.416 

44.474.856 5.342 

109.760 

319.273.920 

35 

28 

04 
89 

51 
60 

-36 

35 
78 

55 
34 
91 

80 

21 

90 

53 

__25 

09 
60 

4ą 

20 

31 
40 
68 
10 
05 
71 

32 

51 

80 

15 

357.997.768 
30.261 

134.282 
4.098.306 

3.207.856 
628.162 

2.319.85  J 
133.134  625 
12.178.396 
14.719.126 
1.363.273 

127.766.073 

653.340.593 

90 
87 
99 

63 53 
60 

21 
49 
72 

35 
69 
34 

91 

70.586.001 
2.800 

17.000 
331.492 222 

270.458 
50.970 

28.999.008 
1.414.005 
2,230.788 
298.788 

37.555.000 

111.802.234 

86 84 
08 

11 

•  22 

36 

23 
65 

80 
95 

78.715.098 9.665 

15.530 
290.958 

12.089 

•  260.633 

83.671 

c)  2.334 32.451.568 
966.496 

2.155.392 
310.il7 

204.000.364 

127.090.180 

1  653.340.593 
1.875.818.972 

91 
91 

103.887.757 
7,753.966 
160.510 

298.842.976 

65 
85 

45 

63 

118.932.361 
7.776.814 
381.004 

531.792.317 

25 

85 

05 

36 

1.127.927.647 
263.013.247 
87.378.708 

287.422.776 
110.076.592 

745.103.515 

73 

40 
45 

84 

49 

63 

220.560.772 
8.492.385 
1.319.385 

51.456.513 
17.013.919 

164.820.263 

01 

59 
80 

28 
95 

50 

178.374.705 
8.976,085 

e)  114,593,613 
f)  162.405.000 44.658.526 

g)  22.784.384 
194.795.579 

80 
96 
70 

10 

87 

93 

99 

124.874 48 
9.600 

12.293 

26.898.162 

59 

3.161.828 

75 

4.128.013 32 

78.974!  64 1 
1 
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UWAGI:    a)    Zestawieniem  łem  nie  są  objęte  dochody  z  województw  Wołyńskiego,  Poleskiego   i  Nowogródzkiego  ani 
Księstwa  Cieszyńskiego; 
Wpływy  z  odsetek  etc.  wykazane  na  końcu  zestawienia  obejmują  wpływy  z  par.  I  i  V. 
Podatku  od  nafty  poprzednio  pobieranego  obecnie  nie  pobiera  się,  kwota  Mk.  2334,10  stanowi  zaległość 
z  roku  1920; 
Dochody  z  przedsiębiorstw  monopolowych  znalazły  w  tern  zestawieniu  swój  wyraz  tylko  w  takich  kwotach 
jakie  w  r.  1920  względnie  w  miesiącach  styczniu  i  lutym  1921  r.  od  tych  przedsiębiorstw  do  kąs  skarbowych 
wpłynęły.  Sumy  wykazane  w  tem  zestawieniu  oznaczają  zatem  część  dochodu  netto,  z  wyjątkiem  dochodu 
z  sacharyny,  który  wykazano  w  sumie  brutto. 
W  sunie  tej. mieści  się  zysk  monopolowy  ze  sprzedaży  soli  za  całe  drugie  półrocze  1920  roku  w  kwocie 
Mk.  113,273,121  f.  14  wpłacony  przez  Państwowy  Urząd  Zakupu  Artykułów  Pierwszej  Potrzeby; 
Wpływ  w  lutym  1921  z  monopolu  cukrowego  zwiększył  się  wskutek  podwyższenia  ceny  monopolowej;  • 
Kwota  ta  stanowi  część  zysku  z  r.  1920  przelanego  w  lutym  1920  do  Kasy  skarbowej. 

Warszawa,  dnia  27  czerwca  1921  r. 
Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego:  Naczelnik  CentCalnej  Księgowości 

(—)  CZAUDERNA.  '  (—)  SOWIŃSKI. 

b) c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

316. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  podstawie  doniesienia  Iżby  skarbcwej  w  Białym- 
stoku, Ministerstwo  zawiadamia,  że  po  reewakuacji  Izby 

Białostockiej  z  Turka  do  Białegostoku  siwierdzono,  iż 
z  pozostawionych  wskutek  niemożności  wywiezienia,  w 
lokalu  Izby  185.000  sztuk  blankietów  pokwitowań  kaso- 

wych (wzór  Nr.  6)  serji  A  i  B,  zostało  zrabowane, 
względnie  zniszcżone  podczas  przebywania  w  Bial^? 
stoku  wiadz  rosyjskc-bdszewickich  18.350  sztuk  wspom- 

nianych bl3"ldetów.  opatrzonych  następlijącemi  nume- 
rami: 

Serji  A  Nr.  Nr.: 
800031   800133  800135  800136 

800497    800H00    800622  800655 
8h0S)93 
S01792 
802161) 
802499 
803695 
804^57 
805551 
808357 
808530 
809541 
809857 

od 

80! 174 
802122 
802488 
803210 
803809 
804262 
805691 
808400 
808700 
809805 

801478 
802123 
802489 
803211 

803869 
805072 
805944 
80852.6 
809010 
809850 

801485 
802150 

802490 
803216 
803874 
805122 
806369 
808527 
809200 
809851 

800496 
800032 
801500 
802162 
802496 
803217 

803982 
805463 

807497 
808528 
809456 
809855 

m 

800496 
800949 
801680 
802164 
802498 
803218 

804256 
805550 
807700 
808529 

809540 
809856 

8 10001  do  815000. 
81517?  815497  815553  815702 

816423  816424  SI  6448  816449 

818407'  818416  818700  -818795 818841  811^842  818848  818849 
818852  81SS53  81S854  do  818856 
od  818896  do  818900  819004  819036  819038  819272 
819273  819848  od  819850  do  819900  od  819904 
do  820000  820475  820476  820516  820700 
820868  821055  821056  821339 
82 1446  821947  821948  822009 
822600  822668  822909  823077 
82365-2  823695  823700  823864 
824208  824253  824273  od  824820  do  824350 
824450  824474  824936  do  825000. 

825573  825978  826180  826512 
827331    827347    827510  827511 
829245    829300    829458  829967 

od  830001  do  835000. 

-  835245  835246  835657  835900 
836162    836459    836498  836602 
837063    837128    837201  837495 
838400    838691    838999  839170 

815704 
816793 

818813 
818850 
818857 

821340 
822064 

823187 
823S00 

826513 
827900 
829968 

835999 

83«-71-0 837609 
839536 

816243 
816900 
818814 

818851 
818859 

820867 
821445 
822100 
823588 
823901 

824407 

827330 
829244 

836098 
836744 
837996 
839759 

839796 
840223 

841457 
842192 

842248 
842461 
842495 
843174 
843799 

844778 
844795 
844985 

839922 840392 
841470 

842200 

842250 
842462 
842496 
843458 

839998 
840730 
841487 

842005 

840027 840806 

841779 
842229 

842291   842325  do 

842475.  842477 
842700  842740 
843500  843718 

840184 
840811 

842100 
842246 

842329 

842483 

842865 843785 
844776 
844791 

844911 

843900    844772  844773 
844783  do  844786  844789 
844797    844899  844900 
844987  *44988  844989  844900  do 

845131  845245  845246  845462  845463 
845469  845700  846099   846492  846850  do 

847316    847317    847848  84?«57 
847993    848234    848245  848257 

848495 
849495 
849743 

847055 
847963 
848440 
849492 
849631 

do  849936 
do  870000 

849230 
849490 
849847 

849940  85336'7  857831  862078  od  86500- 870446  870447  872166  872265  do  87226f 

848487 
849493 

849632 

849231 

849497 849848 

84022: 
840815 
842 12f 
84234 

84246' 

84249 

84296 
84378 
84477 
84479 
84498 
8450001 

84546 

84685 

84795 
848261 

84923i 
84953 

84993 

872572  872573  872703  872704  872001  do  875514 

875762  do  875776  875778  do  875817  875838  87596- 875962  875970  do  875990  876510  do  87651 6  876811 
877001  do  877026  878022  do  878032  878295  dc 
878299  878354  878355  878360  878510  87871( 
878718  879000  do  879029  879056  do  879099  87916( 
879165  do  879578  879731  879732  880263  do  88027' 
880673  880674  880750  880768  880769  880771 
od  880779  do  880818  880836  880843  880844.  dc 
880862  880955  do  880976  880978  do  880993  88099! 
881285  881373  881374  882238  882501  88250; 
do  882509  882514  do  882522  882873  883514  888515 
883997  883998  883999  884100  884101  88460; 
do  884654  885001  885100  885101  888354  88835: 
888359  888366  do  888372  od  888383  do  ̂ 8401 

888428  do  888429  888468  do  888500  889290  88929;i 
889295  889296  889496  890001  do  890007  890001 
do  890011  890013  890014  890015  890017  89044* 
do  890500  891036  891090  do  891098  891390  89139! 

891393  891395  891399  891501  891613  89l61i 

891690  891692  891694  891697  891966  89239; 

892399  892449  892450  892455  do  892458  89247ii 

do^892485  892491  do  893000  893103  do  89312' 
893526  894146  894213  do  894215  894826  do  89498* 

894956  895001  do  895163-895552  895574  do  895621 
895630  do  895639  895646  89p648  895654  do  8366* 

895697  do  895704  896518  89^590  do  896593  89669; 

dó  896596  896612  do  896616  896618  do  89661: 
896790  896796  do  896798  896810  896819  898196 d 

898196  898778  do  898779  899275  «90276«99287  - razem  17061  sztuk.  ̂ 
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od  35898  do 
47457  47545 
54881  54882 
59390  59626 

Serfi  B  Nr.  Nr.: 
15159  15180  17015  17971  19303  22651  22664 

23449  30714  30785  30794  30814  31588  31724 
32596  33091  33092  33093  33094  33095  33098 
33197  33198  od  33720  do  33729  33762  33764 
34396  34398  34672  34873  i  34792 
35997  37900  45170  45935.  46166 
47662  47693  50286  52579  53480 
54887  55079  56756  58245  585ff 
59894  59895  64000  64370  67263  od  70001  do  70165 
7Q167  70173  od  70191  do  70235  70237  70242  70243 
70246  od  70258  do  70339  od  70341  do  70389  70391 
od  70394^  do  70404  70406  70422  70424  70425 
70427  70428  70429  od  70^3  I  do  70434  70436  70438 
70439  70441  70442  od  70446  do  70454  od  70456 
do  70585  70588  od  70617  do  70629  70631  70632 
70633  od  70637  do  70639  70641  70642  70646 
70649  70651  70653  70656  70658  70659  70660 
70662  70663  od  70666  do  70689  od  70720  do  70726 

od  70796  do  70839  ̂   od  70841  do  70854  od  70856 

do  70897  od  70899  do  70900  70902~  70903  70904 
od  70906  do  70917  70920  70969  70970  od  70982 
do  71000  71100  od  71165  do  71201  71204  71206 
od  71213  do  71320  71322  71331  71332  71^36  71337 
71340  71341  71346  do  71348  71351  71354  71355 
71463  71516  71517  71523  71524  71526  71527 
71537  od  71551  do  71554  71557  71558  ad  71562 
do  71567  71582  od  71593  do  71604  od  71607  do 
71611  od  71614  do  71617  71619  od  71624  do  71644 
od  71648  do  71652  7Hi57  od  71694  do  71702  od 
71709  do  717.38  od  71740  do  71786  od  71808  do 
72005  od  72007  do  72015  72738  73004  73704  73714 
73814  73894  74098  74099  74100  74594  74604 
74614  74794  74804. 

74814  75000  75604  75614  75804  75814  76704 
77814  78604  78704  79814  80704  80714  80794 

82804  83104  83694  83694  83714 
85021  85041  85085  85111  85122 
87166  87444  88068  89001  89514 
89804  89814  90396  90804  91814 
93704   94614   94814   95604  95014 

82704 
83764 
85130 
89604 
92714 
95814 

82714 
83814 
85141 
89614 
92934 

9979'J —  raze)^  1469  sztuk. 
^  Ponieważ  zrabowane  blankiety  pokwitowań  mogę 

być  zużytkowane  przez  ludzi  zlej  wcli  i  przedstawiane 
władzom  i  urzędom,  jako  dowód  -wpłat,  rzeczywiście  do- 

konanych, przeto  Ministerstwo  Skarbu,  podając  powyższe 
numera  zrabowanych,  wzg^dnic  zniszczonych  blankie- 

tów pokwitowań,  uprasza  wszystkie  ̂ y^adze  i  urzędy 
administrujące  przychodami  Państwowemi  o  zwracanie 

szczególniejszej  uwagi  na  przedstawiane  ze  strony  po- 
kwitowania kasowe,  opatrzone  Nr.  Nr.  od  15001  do 

100000  serji  B  i  od  800001  do  900000  serji  A.  W  razie 
skonstatowania  pokwitowania,  oznaczonego  jednym  z 

wyszczególnionych  wyżej  numerów,  odnośny  urząd  wa- 
nien sporządzić  natychmiast  protokół  w  2  egzemplarzach, 

z  których  jeden  należy  przesłać  miejscowemu  sędziemu 
śledczemu,  drugi  do  właściwej  Izby  skart>owej. 

Sprawy  walutowe. 

317. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Pol.ska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  w  porozu- 
mieniu i  za  zgodą  Ministerstwa  Skarbu  wycofuje 

z  obiegu  nastc;i-ujące  banknoty  Isej  emisji  (szare): 
20sto  markowe  z  datą  Warszawa,  17  maja  1919  r. 

z  wizerunkiem  Kościuszki, 

5»io  markowe  z  datą  Warsz^awa,  17  maja  1919  r. 
z  wizerunkiem  Głowackiego, 

l*o  markowe  z  datą  Warszawa,  17  maja  1919  r. 
/  wizerunkiem  Orła  Polskiego. 

Powyższe  banknoty  przyjmowane  będą  do  zapłaty 
v.c  wszystkich  Oddziałach  Polskiej  Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej,  Urzędach  i  Kasach  Skarbowych,  Kole^ 
jowych  i  Pocztowych,  jakoteż  w  kasach  wszystkich 
instytucji  państwowych  tylko  do  dnia  30  września 
1921  roku. 

Powyższych  banknotów  nie  wolno  więcej  kasom 
wydawać,  lecz  w  pełnych  paczkach  obanderolowa- 
nych  i  przepisowo  podpisanych  po  100  sztuk  odpros 
v/adzać  do  najbliższego  oddziału  P.  K.  K.  P. 

Od  l»go  października  1921  r.  ustaje  obowiązek 
przyjmowania  tych  banknotów  do  zapłaty.  Mogą  być 
one  jednak  w  Oddziałach  Polskiej  Krajowej  Kasy 
Pożyczkowej  wymienianą  na  banknoty  Ilsej  emisji. 
Koszty  ewentualnych  przesyłek  pocztowych  bank* 
notów,  przesyłanych  do  wymiany  ponosi  klijent. 

Oddziały  P.  K.  K.  P.  są  obowiązane  wymieniać 
tego  rodzaju  banknoty  tylko  do  31  grudnia  1921  r. 

Z  dniem  tym  ustaje  obowiązek  opłacania  tych 
banknptów. 

318. 

Kursy  walut  zagranicznych. 

kwiecień— '1921 
a  m 

Waluty  Dni 

1 2 

 ' — ̂ if^ 

5  \
' 

e 7 8 

.  _^ 

piątek 

sobofa wf^rek środit czwsrtek 

pią^«k Dolary  Stanów  Z}<?dn.  ... Frwiki  franc. 
Franki  szwajc  Funty  szterlingi . 
Matki  niemieckie  

825— «{^9 

• 

820  795 

13.60—13.10 

815  790 

13.60—13.10 

810-785 

13.60— -13.10 

810—785 811—786 
59.50-  58.25 

13.60—13.10 • 
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11 

sobota  poniedziałek 
12 

13 

wtorek     '  środa 

•  14 

czwartek 

15 

piątek 810—785    .  813.50—785 

—  59.50—57,50 

13.45—12.95  13.55—13 

805—780 782—757 782-755 800—775 

58.10  -56.601 

12.75-12.25  12.75— 12  25  12.95  -  12.3 

Waluty D  n  i 

16 
18 

19 20 

sobota      1  poniedziałek  1     wtorek  środa 
21       '}  22 

czwartek  piątek 

Dolary  Stanów  Zjedn. 
Franki  francuskie 
Franki  szwajcarskie  . 
Funty  szterlingi 
Marki  niemieckie 

796—770 790—765 
57.50—55.50 

792- -767 
58—56 

790-r-770 
5825—56.60 

3190    3185    3190—3100  3185—3100 
13    12.40  I  12.90—12.40  !  12.90—12.40  i  — 

806—786 842—800 

63-61 

3260—3300 
12.80— 12.0C 

Waluty 

23 25 26 

27 

D  n  i 
sobota      poniedźiałeki     wtorek     i  środa 

28 

29 

30 

czwartek    |     piątek      \  sobota 

Dolary  St.  Zledn, 
Franki  francuskie 
Franki  szwajcarskie 
Funty  szterlingi 
Marki  niemieckie 

819—790 

5 

822—793 
61.50—58  50 

810—785 

61—58 
815-790 
61—58 

815—790 
61-.58 

13—12.50       13  -12.50 

833-808 63—60 

13—12.50 

846—820 
65—63 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

319. 

z  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Pan  Prezydent  Ministrów  zamisrKował,  pełniącego 

obowiązki  Naczelnego  Dyrektora  P.  K.  K.  P.,  Dyrektora 

Oddziału  Falskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  w  Kra- 
kowie, p.  Kazimierza  Bigo,  Naczelnym  Dyrektorem 

Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej.  ' 

Pożyczki  premjowe. 

320. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  15  czerwca  1921  roku  _ 

w  przedmiocie  zmiany  art.  4  rozporządzenia  ̂ ykooaw 
czego  z  dnia  9  września  1920  r,  o  przeprowadzeniu  A% 
państwowej  pożyczki  premjowej  (Dz.  Us(.  Rz.  P.  Nr.  91 

poz.  599). 

Na  podstawie  art.  Q  ustawy  z  dnia  16  Ipca  1920  t 
w  przedmiocie  4%  państwowej  pożyczki  premjowej  (Dz 
U.  R.  P.  Nr.  61  poz.  391)  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  Art.  4  rozporządzenia  z  dnia  9  wrześni; 
1920  r.  w  przedmiocie  przeprowadzenia  4%  państwowe 

pożyczki  premjowej  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  91  poz.  599 
cxtrzymuje  brzmienie  następujące: 

„Losowanie  4%  państwowej  pożyczki  premjowej 

odbywać  się  będzie  publicznie  w  Warszawie  co  sobołr 
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^  w  lokalu  i  o  godzinie,  oznaczonych  przez  Ministra 
:  Skarbu". 

•   §  2.   Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  od  dnia 
2  lipca  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

^  w  z.  {—)  Ry barski. 
(Da.  Ust.  Nr.  56,  poz.  354). 

321. 

OBWIESZCZENIE  MINISTRA  SKARBU 

j  ,  ; 
z  dnia  15  czerwca  1Q21  roku, 

w  przedmiocie  losowania  4%  państwowej  pożyczki 

j  
premjowej. 

Poczynając  od  dnia  2-ego  lipca  1921  roku  losowanie 
4%  paiistwowej  pożyczki  premjowej  odbywać  się  bgdzie 
publicznie  w  Warszawie,  w  lokalu  Warszawskiej  Izby 

Skarbowej  przy  ulicy  Rymarskiej  Nr.  1  (róg  Elektoral- 

nej), co  sobotę  o  godz.  1-szej  po  południu. 
Minister  Skarbu: 

e 

w  z.  ( — )  Ryhaiski. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  145  z  d.  30. VI— 1921  r.,  pcz.  205). 

Przepisy  harne. 

322. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Wobec  kursujących  pogłosek  o  nadużyciach,  popeł- 
nianych przy  wywozie  nafty  i  drzewa  do  Czech  przez 

organa  kolejowe  przy  udziale  urzędnika  kontroli  skar-  • 
bowej  w  Oświęcimiu  w  porozumieniu  z  interesowauemi 
stronami,  między  któremi  wymienia  się  także  firmę  „Pol- 

ski Glob",  Ministerstwo  Skarbu  komunikuje,  że  sprawa 
ta  została  skierowaną  do  Prokuratorji  Sądu  Okręgowr 

go  w-  Wadowicach. 

323. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  związku  z  omawianą  przed  kilkoma  miesiącami 

w  prasie  codziennej  sprawą  wdrożenia  przeciw  prze- 
wodniczącemu Głównego  Komitetu  Plebiscytowego  Spi- 

sko-Orawskiego prof.  Dr.  Waleremu  Goetlowi  i  tow. 
dochodzeń  skarbowo^karnych  pod  zarzutem  rzekomego 
przemytnictwa  oleju  mineralnego  i  beczek  żelaznych  w 
ruchu  zagranicznym  między  Polską  a  Czechosłowacją, 
Ministerstwo  Skarbu  podaje  do  wiadomości,  że  Mało- 

polski Wyższy  Sąd  Skarbowy  we  Lwowie  po  rozpatrze- 
niu sprawy  uznał,  iż  w  postępowaniu  wymienionycli 

nie  można  dopatrzyć  się  istoty  karygodnego  czynu  i 
wdrożone  śledztwo  wyrokiem  z  dnia  15  lutego  1921  r. 
L.  426/20/S.  W.  S.,  uchylił. 

# 

OGŁOSZENIA. 

Kasa 
Ruchomości 
Towary  . 
Dtulnicy 
Róini 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Jutrzenka"  ^a  1920  r. STAN  czyNNy 
Marki 13117.99 
3296.45 

74424.80 
1247.50 
6043.05 

98129.79 

STAN  BlERNy 
Udziały  . 
Fundusz  zapasowy 

„  społeczny Różni 
Racłiunek  przecliodni 
Czysta  nad  vyika 

Marki 
27003.69 1745.56 

6134.88 
42619.46 

2925.— 

17701.20 

98129.79 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
$traty  na  dłużnikach  . 
Inne 
Czysta  nadwyżka 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
51942. 

366.27 

2100.— 
70076.50 
17701.20 

14^185.97 

Nadwyżka  Brutto 
Inne  doclrbdy  . 

.141835.82 

350.15 

142185.97 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Wpis  FIriny  Slowanyszenli  ZaioUowego  i  Gospotasgo. 
Wpisano  do  rejestru  stowarzyszeń  zarobkowycli  i  go- 

spodarczych.   Siedziba  .stowarzyszenia:  Baligród. 
Brzmienie  firmy:  Spó/ka  Oszczędności  i  pożyczek  w  Ba- 

ligrorodzie  wspóJdzielnia  zarejestrowana  z  nieograniczoną, poręką.  li 
Data  Statutu  26  września  1920. 

Przedmiot  przedsiębiorstwa:   udzielanie  pożyczek   i  przyj- mowanie wkładek  oszczędności. 
Czas  trwania:  nieograniczony. 

Dyrekcja:    przełożony   dr.   Stanisław   Śmietana,  zastępca 
przełożonego  Jan  Różycki,  członkowie  zarządu  Michał  Szy- 
bowski,  Michał  Trybulewicz,  Michał  Wajda. 

Podpis  firmy:  pod  pieczęcią  firm^  podpis  przełożonego 
zarządu  lub  tego  zastępcy  i  podpis  jednego  członka  znrządu. 

Ogłoszenia  na  tablicy  umieszczonej  przed  lokalem 
spółki.  Ogłoszenie  walnego  zebrania  przez  ̂ rozesłanie  cyr- 
kułarzy;  w  razie  potrzeby  w  czasopiśmie  dla  spółek  rol- 
niczych. 

Udziały  członków:  7  marek.  Odpowiedzialność  nie- 
ograniczona. 

Data  wpisu  21  marca  1921. 
Sąd  okręgowy  Oddział  111. 

Sanok,  dnia  21  marca  1921  r. 

Ogłoszenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 
wciągnięto  d.  3  czerwca  1921  i-,  pod  Nr.  5  następujące 
wpisy: 

do  rubryki  2-ej  „Spółdzielni  Odbudowy  Kraju" 
w  Chełmie,  z  odpowiedzialnością  ograniczoną  udziałami. 
Oddziałów  niema. 

do  rubryki  ^5-ej:  Budowa  arterji  komunikacyjnych, 
odbudowa  zniszczonych  osad  i  zakładanie  nowych,  eksplo- 

atacja lasów  i  kamieniołomów,  cegięlnictwo,  mlynarstwo, 
organizacja  gospodarstw  rolnych,  miernictwo,  osuszanie 
i  nawadnianie,  kanalizacja. 

do  rubryki  4-ej:  Udział  każdego  członka  wynosi 
20000  mk.  i  winien  być  wpłacony  przy  przystąpieniu  do 
śpólki  lub  w  ciągu  jedriego  roku  od  przystąpienia  w  ,4  ra- 

tach.   Członek  może  posiadać  nie  więcej  jak  20  udziałów. 
do  rubryki  5-ej:  Zarząd  stanowią:  ]''larjan  Okta- 

wiec,  przewodniczący  i  Kazimierz  Paulo,  zastępca,  obaj 
mieszk.  w  Chełmie.  Radę  nadzorczą  stanowią:  Wacław 
Pietraszkiewicz,  Franciszek  Moczulski  i  Ryszard  Hieronim 
Laskowski,  wczyscy  mieszk.  w  Chełmie. 

do  rubryki  6-ej.  Czas  trwania  spółki  nie  jest  ogra- 
niczony. Ogłoszenia  będą  umieszczone  w  Dzienniku  urzę- 

dowym i  Monitorze.  Rok  obrachunkowy  zaczyna  się  od  i 
stycznia.  Zarząd  zarządza  wszystkiemi  sprawami  spół- 

dzielni i  reprezentuje  ją ̂ azewnątrz.  Likwidacja  następuje 
na  mocy  uchylały,  powziętej  przez/ członków  dwócii  na- 

stępujących w  tym  celu  po  sobie  ogólnych  zebrań  i  usku- 
tecznia się  sposobem  wskazanym  w  ustawie  o  spółdziel- 

niach z  29  października  1920  r.  i  w  statucie. 
Sąd  Okręgowy  w  Lublinie  Wydział  Rejestru. 

Ogłoszenie. 

Do  rejestru  Spóldzielw  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 
wciągnięto  d.  12  maja  1921  r.  pod  Nr.  ó  następujące 
wpisy: 

do  rubryki  2-ej;  Spółdzielnia  Rolniczo-Handlowa 
w  Lubartowie  z  odpowiedzialnością  ograniczoną  do  pięcio- 

krotnej wysokości  zadeklarowanych  udziałów.  Oddziałów 
niema. 

do  rubryki  3-ej.  Wspólny  zakup  i  produkcja  arty- 
kułów i  przedmiotów  potrzebnych  w  gospodarstwie  rolnem, 

oraz  wspólny  zbyt,  przeróbka  i  produkcja  płodów  rolni- 
czych swych  członków.  , 

do  rubryki  4-ej.  Udział  każdego  członka  wynosi 
1000  nik.  i  winien  być  wpłacony  prxy  przystąpieniu  do 
spółki.  Członek  może  posiadać  nieograniczoną  ilość 
udziałów. 

d  o  rubryki  5-ej.  Zarząd  stanowią:  Dr.  Aloizy  Or- 
łowski, Piotr  Osiak  i  Wanda  Sliwina,  mieszkający  w  Lu- 

bart<mie.    Radę  Nadzor<:7q  stanowią  Michał  Karpiński,  Ka- 

zimierz Kryński,  Jan  Gduła,  Tomasz  Wesołowski  i  Włę 
dyslaw  Śliwa. 

d  o  rubryki  6-ej.  Czas  trwania  spółdzielni  nie  jes 
ograniczony.  Ogłoszenia  będą  ̂   umieszczane  w  „Czaso 
piśmie  spółdzielni  rolniczych  w'  Warszawie  lub  w  piśmi przeznaczonem  do  ogłoszeń  rejestrowych.  Rok  obrachun 
kowy  zaczyna  się  każdego  1  stycznia.  Zarząd  składa  si. 
z  3  członków,  z  których  dwsj  podpisują  się  za  Spóldziej 
nię.  Uchwały  Zarządu  co  do  nabywania,  zbywania  lu obciążania  nieruchomości,  otwierania  Oddziałów  i  Zakła 
dów  wytwórbzych,  lokowania  funduszów,  zaciągania  poży 
czek,  przyjmowania,  wynagrodzenia  i  zwalniania  pracowni 
kówł  wymagają  zatwierdzenia  Rady  Nadzorczej;2która  wy 
znaczą  też  przewodniczącego  Zarządu  i  Zastępcę.  Likwi 
dacja,  następuje  na  mocy  uchwały,  powziętej  przez  3  4  człon 
ków  oł^ecnych  na  dwóch  po  sobie  następuji^cych  walnyc! 
zebraniach  i  uskutecznia  się  spobem  wskazanym  w  usta 
wie  o  spółdzielniach  z  29  października,  1920  r. 

Sąd  Okręgowy  w  Lublinie.    Wydział  Rejestru. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dzisiaj  pO' 
Nr.  1  Konsum  Pracowników  Pocztowych  w  Poznaniu,  Spól 
dzielnia  zapisana  z  ograniczoną  poręką.  Celem  przedsię 
biorstwa  jest  zakup  towarów  spożywczych,  gospodarczycl 
włóknistych  i  sprzedaż  tychże  li  tylko  niiędzy  członkóv 
Prócz  tego  ma  spółdzielnia  przez  zawieranie  umów  z  kup 
cami  i  rzemieślnikami  umożliwić  członkom  zakup  towaró' 
na  warunkach  korzystniejszych.  Udział  wynosi  100  mare 
i  płatny  jest  w  pełnej  kwocie  przy  przyjęciu  na  członki 
Członkowie  ponoszą  odpowiedzialność  dodatkową  0||rai> 
czoną  do  wysokości  deklarowanych  udziałów.  Zarząd  skłe 
da  się  z  trzech  członków  i  podpisuje  za  spółdzielnie  w  te 
sposób  że  podpisujący  i  to  conajmniej  dwuch  do  stempl 
firmowego  dopisują  swe  nazwiska.  Zarząd  potrzebuje  zt 
Zwolenia  rady  nadzorczej  1)  do  zawierania  kontraktów  tj 
czących  się  nabycia  lub  sprzedaży  nieruchomości,  2)  i 
zaciągania  pożyczek,  3)  do  nabuwania  papierów  wartościc 
wych.  Wydatki  ponad  15000  marek  na  zakup  nieruchc 
mości  uchwala  walne  zebranie  członków.  Ten  sam  orga 
oznacza  wysokość  pożyczek.  W  skład  zarządu  wchodzi 
1)  Kaźmierz  Trzemżalski  asystent  pocztowy,  2)  Józef  T; 
burski  pomocnik  pocztowy,  3)  Marjan  Jzydorek  sekretar 
pocztowy,  wszyscy  w  Poznaniu  Walne  zebrania  ogłasz 
się  w  Organie  Związku  Pracowników  Pocztowych  w  Pc 
znaniu  inne  ogłoszenia  w  Kurjerze  Poznańskim. 

Poznań,  dnia  20  maja  1921. 

Sąd  powiatowy. 

Zaprotokołowanie  fictny. 
Do  rejestru  spółdzielni  wpisano: 
1.  Numer  spóldzieli\i  8. 
2.  Brzmienie  firmy  Stowarzyszenie  katolickie  spożyw 

cze  „Helena"  w  Chełmcu  polskim,  Spółdzielnia  zarejestrt 
wnna  z  ograniczoną  jednokrotną  odpowiedzialnością. 

3.  Przedmiot  przedsiębiorstwa:  Sprawozdanie  i  w; 
tvj^rzanie  środków  żywności,  ubiorów  i  przedmiotów  pt 
trzebnych  dla  kuchni,  tudzież  towarów  yiiszelkiego  rodzaj 
i  sprzedawanie  tychże  swym  członkom. 

4.  Udziały:  Udział  wynosi  100  Mp.  i  musi  być  na{ycl 
miast  wpłacony.  Każdy  członek  może  mieć  dowolną  iloi 
udziałów. 

5.  Zarząd:  Jan  Bodziony,  Marcin  Wójtowicz  i  Jó» Wróbel. 
6.  a)  czas  trwania  nieograniczony; 

b)  ogłoszenia  w  lokalu  Spółdzielni  oraz  w  fy|l 

dniku  „Lud  katolicki"; c)  rok  obrachunJ«owy:  rok  kalendarzowy; 
d)  liczba  członków  zarządu  i  sposób  podpisywan; 

firmy:  zarząd  składa  się  z  3  członków.  Po 
brzmieniem  firmy  podpisują  dwaj  członkowi) zarządu; 

e)  ograniczenie  uprawnień  zarządu,  wedle  i»t»w 
f)  postanowienie  o  zastępach; 

g)  przepisy  o  likwidacji,  wedle  §  16  statutu.  'i 7.  Data  wpisu  11  czerwca  1921. 

Sąd  okręgowy  jako  handlowy.  Oddział  I* Nowy  Sącz,  dnia  11  czer(Vca  1921  r. 
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■t  Obwieszczenie. 

L   Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
f  e  w  dniu  17  maja  1921  r.  wciągnięto: 
I    , Spółdzielnia  Spożywcza  Towarzystwa  Nauczycieli  Szkół 
•  ednich  i  Wyższych  w  Warszawie  z  odpowiedzialnością 
ijraniczoną".    Siedziba  Spółdzielni  w  Warszawie  Bracka  18 
i  4.    Członkowie  odpowiadają  za  zobowiązania  Spółdziel- 
dwukrotną  sumą   zadeklarowanych    udziałów.  Celem 

i  )ółdzielni  jest  nabywanie  i  dostarczanie  artykułów  pierw- 
j  ej  potrzeby  w   dobrej   jakości  po  niskich  cenach,  przez 
[  kładanie  i  prowadzenie  składów  i  magazynów  i  powie-  • 
(  anfe  istniejącym   własnym   sklepom  zakupu  i  sprzedaży 
i  warów  przedewszystkiem  dla   członków.  Nieczłonkowie 
ogą  korzystać  z  dobrodziejstw    Spółdzielni    za  osobną 

;  hwałą  Dyrekcji.    Wysokość  udziału  1,000   mk.  wpłacone 
I  gotówce  przy    przystąpieniu.    Do   Zarządu   wybrani  zo- 
'  ali  Tadeusz  Markiewicz  jako  przewodniczący.    Karol  Da- 
i  idowski  jako  członek  obaj  w  Warszawie.    Czas  trwania 
I  )ółdzielni  nieograniczony.    Pismo   przezhaczone  do  ogło- 
eń  „Monitor  Polski".    Zarząd   składa  się  z  2  lub  więcej 
:łonków.    Oświadczenie   woli  w  imieniu  Spółdzielni  skła- 
iją  conajmniej  dwaj  członkowie   Zarządu.    Rada  Nadzor- 
a  mianuje  2  lub  więcej  zastępców  zarządu   na  miejsce 
lonków  zarządu,  którzy  doznają   przeszkody  w  urządza- 
u,  zastępcy  pełnią  swe  czynności  aż  do  najbliższego  uzu- 

jjłnienia  zarządu. 
f    Warszawa,  dnia  21  maja  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni   Sądu  Okręgowego  w  Warsza' Me  w  dniu  23  maji  1921  r.  wciągnięto: 
i'    „Spółdzielnia  Kupców  Mącznych  i  Zbożowych  z  odpo- 

wiedzialnością  udziałami   w   Warszawie.    Siedziba  Spół- 
':ielni  w  Warszawie  Senatorska  22.    Członkowie  odpowia- 
;  iją  za  zobowiązania  Spółdzielni  jedynie  zadeklarowanemi 
I  Iziałami.    Celem   Spółdzielni  jest   popieranie  interesów 
1  ispodarezych  swych  członków  przez  dostarczanie  im  pro- 
:  (któw  i  przetworów  rolnych,  niezbędnych  do  ich  przed- 

'jbiorstw   handlowych  i  stosownie   do  tego  Spółdzielnia l;dzie  a)  pośredniczyć  w  nabywaniu  dla  przedsiębiorstw 
lindlowych  swych  członków  produktów  i    przetworów  lol- 
'ch  b)  nabywać  produkty  i  przetwory  te   na  własny  ra- 

tunek.   Zarząd  Spółdzielni  niema  prawa  zawierania  w  imie- 
u  Spółdzielni  jakichbądi  umów   z  nieczłonkami.  Wyso- 
>ść  udziału  2000  mk.  które   w   całości  wpłacone  być  mu- 
ą  w  ciągu  tygodnia  od  daty  przyjęcia  członka  do  Spół- 

1  lielni.    Do   Zarządu   wybrani   zostali:    Henryk  Grasberg,' raei  Buęhalcew,  Bencjan  Kamelhar,  Benjamin  Mendelsohn, 

Dawid  Glatsztein,  Chaim  Herman,  Martes  Finkielsfein, 
wszyscy  w  Warszawie.  Zastępcy:  Izaak  Gutman,  Wolf 
Bleifeder,  Fisze!  Lindwassep,  wszyscy  w  Warszawie.  Czas 
trwania  Spółdzielni  nieokreślony.  Pismo  przeznaczone  do 
ogłoszeń  „Nasz  ,Kurjer".  Zarząd  składa  się  z  7  członków. 
Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Spółdzielni,  upo- 

ważnieni są  trzej  członkowie  zarządu.  Jednakże  tran- 
zakcje  na  sumę  przeszło  500000  marek  uskutecznione  być 
winny  jedynie  przez  pięciń  członków  zarządu.  Ustanowie- 

ni zostają  3  zastępcy  Członków  Zarządu. 
Warszawa,  dnia  28  maja  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  28  maja  1921  r.  wciągnięto: 
.Spółdzielnia  Spożywcza  Pracowników  Prokuratorji  Ge- 

neralnej Rzeczypospolitej  Polskiej  z  odpowiedzialnością  do 
wysokości  udziałów  w  Warszawie".  Siedziba  Spółdzielni w  Warszawie  Leszno  5.  Każdy  członek  na  wypadek  strat 
Spółdzielni  odpowiada  tylko  swoim  udziałem  Spółdzielnia 
ma  na  ęelu  dostarczanie  członkom  swoim  po  najtańszej 
cenie  artykułów  spożywczych  i  pierwszej  potrzeby.  Wyso- 

kość udziału  10000  marek  wnoszone  jednorazowo  przy 
przystąpieniu  do  Spółdzielni.  Do  ,Zarządu  wybrani  zostali 
Tadeusz  Werner,  Henryk  Nowierski,  Seweryn  Orłozenski 
wszyscy  w  Warszawie  Zastępcy  Wacław  Wicherkiewicz, 
Karolina  Gabszewiczowa  oboje  w  Warszawie.  Czas  trwa- 

nia Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo  przeznaczone  do 
ogłoszeń  Monitor  Polski  rok  obrachunkowy  od  1  lipca  do 
30  czerwca  roku  następnego  Zariąd  Spółdzielni  składa  się 
z  3  członków.  Oświadczenia  woli  Zarządu  w  imieniu 
Spółdzielni  podpisuje  dwuch  członków  Zarządu  zaś  po- 

kwitowania z  odbioru  korespondencji  zwykłej  poleconfej 
i  pieniężnej  jeden  członek  W  skład  Zarządu  wchodzą dwaj  zastępcy. 

Warszawa,  dnia  2  czerwca  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  28  maja  1921  r.  wciągnięto: 
„Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Mieszkaniowe  Urzędni- 
ków Prokuratorji  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  od- 

powiedzialnością do  wysokości  udziałów  w  Warszawie". Siedziba  Spółdzielni  w  Warszawie  Leszno  5.  Każdy  czło- 
nek odpowiada  za  zobowiązania  Spółdzielni  tylko  do  wy- 

sokości swego  udziału.  Spółdzielnia  ma  na  celu  dostar- 
czanie swoim  członkom  mieszkań  w  drodze  wynajmu.  Wy- 
sokość udziału  2,000  marek.  Udział  może  być  wpłacony 

ratami  całkowicie  jednak  winien  być  wpłacony  w  ciągu 
trzech  lat  od  daty  przystąpienia.  Do  zarządu  wybrani  zo- 

stali: Dr  Jan  Weygart,  Tadeusz  Werner,  Andrzej  Kroi,  Ste- 
fan Idźkowski,  Seweryn  Orłożeński,  Henryk  Nowierski 

wszyscy  w  Warszawie.  Zastępcy  Bronisław  Olszewski,  Jan 
Zieliński  obaj  w  Warszawie.  Czas  trwania  Spółdzielni 
nieograniczony.  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  „Moni- 

tor Polski".  RoJk  obrachunkowy  od  1  lipca  do  30  czerwca 
roku  następnego.  Zarząd  składa  się  z  6  członków.  We- 

ksle czeki  pełnomocnictwa  akty  hipoteczne  i  notarjalne 
i  wogóle  wszelkie  zobowiązania  Spółdzielni  muszą  byc 
zaopatrzone  dwoma  podpisami  członków  Zarządu.  Kores- 

pondencję oraz  upoważnienia  z  odbioru  pieniędzy  przesy- 
łek i  dokumentów  z  poczty  podpisuje  jeden  członek  Za- 

rządu.   W  skład  Zarządu  wchodzi  2  zastępców. 
Warszawa,  dn.  ̂   czerwca  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Ogłoszenie. 
w  naszym  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dzisiaj 

przy  Nr.  16,  Banku  Ludowym,  spółka  zapisana  z  nieogra- 
niczoną odpowiedzialnością  w  Margoninie,  co  następuje: 

Z  Zarządu  wystąpili:  ks.  Idzi  Sutarski  z  Szamocina, 
skarbnik  Marcin  Wrembel  i  krawiec  Antoni  Kado  z  Mar- 

gonina, a  na  ich  miejsce  wybrano  aptekarza  Mieczysława 
Mielcarskiego,  kupca  Arona  Rekowskiego  i  kupca  Kazi- 

mierza Thielmana  z  Margonina. 
Margonin,  dnia  13  czerwca  1921  r 

Sąd  Powiatowy. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza' 
i^e,  w  dniu  17  maja  1921  r.  wciągnięto: 
[■    „Spółdzielnia   Rolniczo  -  Handlowa    w   gm.  Radzików 
1^  odpowiedzialnością  ograniczoną".  Siedziba  Spółdzielni Błoniu,  Członkowie  odpowiadają  za  zobowiązania  Spół- 
delni  zadeklarowanemi  udziałami  i  prócz  tego  dalszą  kwo- 
j  równającą  się  pięciokrotnej  wysokości  każdego  zadekla- 
wanego.  udziału.  Przedmiotem  przedsiębiorstwa  Spół- 
dełni  jest  wspólny  zakup  i    produkcja  artykułów  i  przed- 

.  iotów  potrzebnych  w  gospodarstwie  rolnym  oraz  wspólny 
tyt,   przeróbka   i    produkcja    płodów    rolniczych  swych 
i.łonków.  Wysokość  udziału  1000  mk.  Każdy  członek  mu- 
wpłacić  przy  przystąpieniu  przynajmniej  jeden  udział. 

D  Zarządu  wybrani  zostali:  Feliks  Górniak,  Sylwester  Ko- 
alski,  Franciszek  Jesionkiewicz  wszyscy  w  gm.  Radzików 
_>wiatu  Błońskiego.  Czas  trwania  Spółdzielni  nieograni- 
,ony.  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  „Czasopismo 
jółdzielni  Rolniczych  w  Warszawie.  Zarząd  składa  się 
3  członków.  Zarząd  podpisuje  za  Spółdzielnie  w  ten 
losób  że  pod  firmą  Spółdzielni  podpisują  conajmniej  2 
łonkowie  Zarządu.    Zatwierdzenia   Rady  Nadzorczej  wy- 

I  agają  uchwały   zarządu  w   spra'vach  dotyczących:  1)  na- 
('wania,  zbywania  lub  obciążania  nieruchomości  2)  otwie- 
nia   oddziałów   i   zakładów  wytwórczych,  3)   lokowania  ~- 

■  olnych  od  obrotów   funduszów,   4)   zaciągania  pożyczek, 
■  przyjmowania   i   zwalniania   pracowników  Spółdzielni 
określania  wysokości  ich  wynagrodzenia. 

Warszawa,  dnia  21  maja  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJO.WEJ.  KASY  POŻYCZKOWE 
(TYMCZASOWY) 

10  maja  1921  r. 

i Monety  ilote  po  kursie Złoto  w  sztabach 
złota 

STAN  czyNNy. 

paryt.  (według  marki  niemieckiej) 
T   szt  8  Mk.  2790    ZK    Kg.  czystego 

i Zapas  Kruszcu 
I    Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  par 

Bilon  własny  .■ 
Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym  . 
Weksle  Zdyskontowane     .  . 
Banki  „Nostro"  ....... 
Banki  Niemieckie  ....... 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  ..... 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  r-ki  w  likwidacji 
POŻyCZKh  terminowe,  towarowe  i  otwarty  kredyt 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne  .... 

MINISTERSTWO  Si^ARBU 
Za*skupiony  kruszec  po  paryt. 
Za  różnicę  kursową  kruszcu 

Inne  Aktywa  .... 

Mk.  13.386.039,30 

39.531.236,58 
859.783.67 

Mk.  1.300.575.966,35 

,  373.122.531,56 

Mk. 
16.763.126,— 369.693.199,31 

^fk.  53.777.05{ 
46.403.84f 

915.588.06: 

1.673.698.49', 
974.992.92? 

25.232.27- 

5.101.524.74: 

„  107.625.000.0n( 

231.626.82.' 386.456.32J 
8.448.250.01; 

Fundusz  Rezerwowy 
Obieg  Banknotów  .... 

RACHUNKI  ŻyROWE 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa 
b)  Poczt.  Kasa  Oszczędn. 
c)  Kasy  Państw,  i  Wojsk. 
d)  Inne  ...... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszcu  po  kursie  paryt. 

Skarb  Narodowy 
Fnne  Pasywa  ..... 

S  T  A  N    P  Mi  fi  M  y. 
Razem  Mk.  125.482.550.581 

Mk.  16.383.64! 

,  90.150.299.17' 
Mk. 

349.457.516,58 
3.401.480.638,56 
4.441.381.306,24 

15.666.973.878,48 23.859.293.33? 

16.763.12( 
6.373.28: 

.      1 1.433.438.01: 
c  Razem   Mk.  125.482.550.58< 

Ilość  rachunków  żyrowych  4973.   .Ji\  ««<>-««= 
Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  l/l  do  d.  10/V  1921  r.  włącznie  Mk.  14.796.352.819.94 

•  .  w  Poznaniu     ,    ,      ,        ,         ,  ,  ,  5.724.460.267,38 
Ka  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918.  r.  do  dn.  10  maja  1921  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212,41. 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  (— )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  (— )  RybiAski. 

BANK  DYSKONTOWY  WARSZAWSKI 

Instytucja  centralna  ul.  Fredry  8,  dom  własny. 

ODDZIAŁ  MIEJSKI— Naiewki  26,  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22,  dom  włąsny. 

ODDZIAŁ  we  LWOWIE,  ul.  3  Maja,  14.   ODDZIAŁ  w  DROKOByCZU. 

Stari  rachunków  w  dniu  30  kwietnia  1921  r. 

Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  ^  P.  K.  O.  . 
Skup  weksli  .... 
Weksle  i  frachty  do  inkasa 
Pożyczki  na  zastaw  pap.  publ. 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  i  monety  zagraniczne 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 

•    c)  Weksle  u  korespondentów 
Wydatki  bieżące  , 
Nieruchomości 
Różne  rachunki 

Marki f. 

229999494 

44 

754400664 
28 

21501373 33 
22488747 

15 

31444754 60 
28683089 

52 

35301182 45 
2456302 86 

698904461 31 
327138685 29 
128828102 

88 

24604620 

96 

1728000 
12033162 79 

2319512641 86 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy 
Inne  rezerwy  . 
Wkłady  i  rachunki  przekazowe 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  do  zainkasowania 

Procenty  i  komisowe 
Różne  rachunki 

Marki 

1080000001 54000000[ 

96000000 
170228607 

1515915441 

'533782 

160272857 
41402207 

1731597461 

2319512641 
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BILANS  POLSKIEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

(TYMCZASOWY) 

dnia  20  maja  1921  r. 

Stan  Czynny. 

Zapas  Kruszcu 

Monety  złote  po  kursie  paryt.  (według  marki  niemieckiej)  | 
i  Złoto  w  sztabacłi  i  szt.  a  Mk.  2790  za  Kg.  czystego  \ 
złota 

it.t\jia  ..... Monety  srebrne  i  bilon  zagr.  po  kursie  pć 
Bilon  własny  .  .  .  ■ 

Banknoty  zagraniczne  po  kursie  parytetowym 
Weksle  Zdyskontowane  ... 
Banki  zagraniczne  nNostro" Banki  Niemieckie 

•  r 

Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
Niemiecka  Komisja  Odszkodowań  i  inne  rachunki  w  likwidacji 
POŻyCZKI:  terminowe,  towarowe  i  otwartego  kredytu 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne  .... 

MINISTERSTWO  SKARBU 
za  skupiony  kruszec  po  parytecie 
„  różnicę  kursową  kruszcu 

Ir.ne  Aktywa  .... 

Fundusz  Rezerwowy 
Obieg  Banknotów  .  . 

RACHUNKI  ŻyftOWE: 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa    .  ̂ 

i  b)  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
c)  Kasy  Państwowe  i  Wojskowe 
d)  Inne 

MINISTERSTWO  SKARBU 
Za  depozyt  kruszczu  po  parytecie 

Skarb  Narodowy  . 
t  Inne  Pasywa  .... 

Stan  Bierny. 

Mk.  13,452,309.28 
\ 

^9,722,526.24 857,328.61  Mk. 

Mk. 

Mk. 

696,608,600.96 
375,122,531,56 

Ilość  rachunków  żyrowych  4692. 
Obroty  Izby  Rozrachunkowej  w  Warszawie  od  l/I  do  20  V  1921  r.  włącznio 

„         n  »  W  Poznaniu     „    ,     ,.      „       „      «  > 
»        „  ,,  we  Lwowie      „  14/V  „     „  „,.%,. 

&  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  do  20  maja  1921  r.  wpłynęło 

17,019,570.78 
388,288,421.67 

54,032,164.13 
45,341,528.34 

1,083,293.432.85 

1,069,731,132.52 '  1,373,585,725.23 

25,232,271.71 
5,189,799,493.64 

112,625,000,000.— 232,246,883,24 

405,307,992.45 
«,951,781,316.01 

Razem   Mk.  152,055,351,940.12 

Mk.  16,383,642.70 

,  91,303,073,926.— Mk.  977,936.781.83 

„  4,623,457,645.37 
„  5,177,675,492.10 
.,  17,032,786^28.33 27,811,856,447.65 

17,019,568.73 

6,553,503.52 
„  12.900.464,851.54 

Razem   Mk.  132,055,351,940.12 
Mk. 

16,827,393,484.61 
6,172,931,430.12 

21,016,157.39 
114,661,212.41 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.  ( — )  Bigo. Dyrektor  Centralnej  Księgowości  p.  o.  ( — )  Rybiński. 
!  Stopa  procentowa  od  weksli  6%  v^ 
„  ,  „    lombardu  papierów  procentowych  1% 

„  „  „         „        pożyczek  państwowych  S^jn"', 

BILANS    „HURTOWNI    AUGUST  O  W  S  K  ]  E  J" 
na  dzień  31  grudnia  1919  roku. 

p  A  s  y  v;  A. 
Różni 

j  Towary  w  Magazynach 
i       W  sklepie  detal. 

[■'      25%.      .       .  . w  sklepie  bława^n. 

Kasa      .  ... 
Ruchomości  . 

20^  amort. 
(Worki    .      .      .  . 

T  y W  A. 
.  Mk. 41^758.56 

306564  56 
Mk. 36669.14 

9167.28  •  , 
27501.86 

Mk. '  387188  58 
V 96797.14 290391.44 

27413.90 
Mk. 21117.00 

» 4223.40 16893.60 

i  Bank  Związku  Spółek  Zarobkowych 
h  Inwentarz  Żywy  .... 

P  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 

8695.— 
38672.15 

9500.— 
113.— 

Mk.  1144504.07 

Udziały  
Inspektor  Rolnictwa  
Kaucje  
Sumy  Przechodnie  
Suwalska  Tym.czas.  Rada  Obywatelska 
Zysk  2  prześzłego  okresu    Mk.  46255.15 
Czysty  zysk  od  1/IV  do  31/XII 

1919  roku  „  358590.48 

Mk. 164427.— 
223658.38 

2000.— 

49593.06 

300000.— 
404825.63 

Mk.  1144504.07 
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Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

na  dzień  31  maja  1921  r. 

AKTYWA 

1)  Zapas  Kruszcu 
Złoto 
Srebro  .... 
Bilon  Zagrań. 

2)  Rachunki  zagr.  i  wal  . 
3)  Portfel  wekslowy 
4)  Pożyczki:  term.  towar,  i  Otw  Kr. 
5)  Dług  Skarbu  Państwa  . 
6)  Papiery  własne  . 
7)  Inne  Aktywa 

1)  Obieg  banknotów 
2)  Racl>unki  żyrowe 
3)  Inne  Pasywa 

Mk. 
13,501,595.04 
38,872,753.32 1.231,902,83 

Mnrek  pol. Zmiany  od  ostatniegf 

wykazu 

Razem  Mk 

p  A  s  y-  W  A 

i          *)  53,606,251.19 

4- 

431,415.6 
950,077,323.71 164,995,337.1 

1,395,152,858.80 + 311,859,435.9 
4,979.011,293.67 210,788,199.9 

117,625,000,000.— 
+ 

5,000,000,000.- 232,424,005.49 + 177,122.2 

13,675,356,286.29 1,918,591,652.2 
138,910,628,0^.15 

94^75,834,407.— 3,272,760,481. 28,582,237,728.65 770,381,281.0 
15,752,555,893.50 2,812,134,327.0 

138.910,628,029.15 

Dyrektor  Centralnej  Księgowości 

w  zastępstwie    ( — )  Gawroński. 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  114,661,212.41 

Naczelny  Dyrektor  p.  o.    ( — )  Bigo. 

*)  w/g  parytetu 

Stopa  procentowa  od  weksli  6%. 
n  »  >,   lombardu  1% 
non   pożyczek  pantwówych  5'/...;, 

UWAGA.  W  sumach  „Innych  aktywów'  i  „Innych  pasywów'  mieszczą  się  obecnię  w  poprzednich  wykazach  osobno  po- 
dawane rachunki:  Bilon  własny,  Pocztowa  Kasa  Oszczędności,  Niemiecka  Komisja  Odszkodowań,  Ministerstwc 

Skarbu  za  skupiony  kruszec  i  za  depozyt  kruszcu,  Fundusz  rezerwowy  i  i  Skarb  Narodowy. 

Bilans  T-wa  Akcyjnego  Fabryki  Garbarskiej  „Temler  i  Szwede**  w  Warszawie. 
na  dzień  31  Grudnia  1920  r. 

Stan  Czynny, 
Place  i  zabudowania 
Maszyny  i  aparaty 
Inwentary  ruchomy 
Zapasy  fabryczne 
Dłużnicy 
Zaliczenia  różne 
Papiery  publiczne 
Koresponden^ci  . 
Różni  za  nasze  dcpo?/yty 
Kasa  gotowizną 

Winien. 

Koszty  handlowe  i  administracyjne 
Procenty  . 
Zysk  netto 

Mk. 
488828.67 
295674.47 
198252.96 

68480650.35 
3805072.99 

34080.58 
1209498.80 
224*767.48 

20520.— 
1557977.66 

Mk.  78332323.96 

'  Staa  Bierny. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Kapitał  zasobowy 
Kapitał  renowacyjny Dostawcy 

Wierzyciele 
Dywidenda  niepodniesiona 
Depozyty  własne  w  różnych  instytucjach 
Fundusz  ś.  p.  Al.  Temlera  na  szkołę  fa 
bryczną  .... 

Akcepty    .  .  . 
Rezerwa  na  pokrycie  strat  kursowych  na 

zobowiązaniach  w  obcych  walutach 
Zysk  z  roku  poprzedniego  .  Mk.  2406.90 
Zysk  z  rokti  bieżącego        .    „     3763794. — 

Mk 

8640000.- 
407243.12 

1204073.09 
21600. 

1505525.49 
8164781.01 

895840.  - 

20520. 

13691.05 
36004966.80 

18574764.10 

3766200.90 

Rachunelk  Zysków  i  Strat. Ma. 

.  Mtó  5162419.92 
,  „  2323253.20 
.    „  3766200.90 
Mk.  11251874  02 

Zysk»brutto  .... 
Procenty  .... 
Pozostałość  żysku  z  roku  poprzedniego 

Mk.  78332323.96 

.  Mk.  10619528.84 

.  „  629938.28 

.    „  2406.90 
Mk.  11251874.02 

Na  kapitał  amortyzacyjny 
Na  kapitał  zasobowy 
Na  podatki  skarbowe 
Na  wynagrodzenie  członków  Zarządu 
Na  dzwidendę  20^ 
Przenosi  się  pozostałość  na  1921  r. 

Mk. 
Podział  Zysku. 

Zysk  do  podziału 
51121.— 

185633.80 
1698244.10 

313816.— 
1296000  — 
221386.- Mk.  3766200.90 

Mk.  3766200.«0 

Mk.  3766200.90 
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Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
dnia  10  czerwca  1921  r. 

A  K 

Zapas  kruszcu:  Złoto 
Srebro 
Bilon  Zagraniczny 

Waluty  zagraniczne  ę 
Rachunki  zagraniczne  „Nestro" 
Banki  Niemieckie  *), 
Portfel  Wekslowy 
Pożyczki;  term.  tow.  i  Otw.  Kr 
Dług  Skarbu  Państwa 
Papiery  własne 
Inne  Aktywa  .... 

T  y 

Mk. 

Mk, 

W  A 
13.593  848.29 
39.060.447.91 
1.234  663.54 

463.004.334.70 
373.122.531.56 

Marek  pol 

53.888.959.74*) 
46.543.156.38*) 

836.126.866  26 
'.  T  1.588.049,840.30 

5.097.165.594.13 

.  120.625.000.000.- 4.875.341.54 
■     13.583.465  180  20 

Razem  Mk.  141.835.114.933  55 

Zmiany  od  ostatniego 

wykazu 282.708.55 
6.110.247.41 

73.517548.48 

192.896  971.50  ■ 
118.154.300.46 

3.000.000.000.— 227.548.663.95 
91.891.106.09 

PASYWA 

Fundusz  rezerwowy.  ... 
Obieg  banknotów  ..... 
Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobowiązania 
Inne  Pasywa  .  .  .  . 

Mk.  16.383.642.70 

98.028.986.253.— 29.593.836.042.1 1 

Razem  Mk.  141.835.114.938.55 

+ 
+ 

niezmieniony 

3  453.151  846.— 1.027.981.956.16 
1  356.646.892.76 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  li.stopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212.41. 

Naczelny  Dyrektor  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  ( — )  Rybiński. 
Stopa  procentowa  od  weksli  6%.  , 
„  „  „    lombardu  755. 
„  ,,  pożyczek  państwowych  5:]^,. 

*)    w/g  parytetu.  ^ 

za  czas  od 
AKTYWA 

Kasa:  gotowizna  w  kasie 
Ruchomości  • —  ogólna  wartość 
Utensylja  —  ogólna  wartość 
Ruchomości  Labor.  Analit.  —  og.  wart. 
Utensylja  Labor.  Analit.  —  og.  wart. 
Ruchomości  Labor.  Farm. — og.  wart. 
Kaucje:  Miej  ka  stacja  Elektr.        .  21.60 

Częstoch.  T-wo  Poż.  Oszcz. 
udział  ....  216.— 

Papiery    Publiczne : 
obligi  m.  Częstochowy  3000. — 
Długoterminowa  pożycz.  Państw.    8600. — 

Dłużnicy:  należno^  za  towary  498172.23 
rach.bież.w  B-ku  Handl. 
Oddz.  w  Częstochowie  25516.- 

Towary  podług  remanentu 
Sumy .  przechodnie  — 

wydatki  okresu  przyszłego 
Weksle  w  portfelu     .  . 
Depozyt  Spirytusu 
Waluty  obce    .  .  .  .  . 

Silans  Hurtowni  Właścicieli  Aptek  w  Częstochowie  • 
1  Stycznia  1920  r.  do  31  Grudnia  1920  r. 

s  y  W  A 
M. 24763.02 1. 

6901.54 2. 
» 2010.71 3. 

3634.50 

4. 

67.50  ■ 

22497,— 
5. 

237.60 6. 

11600.— 

523688.23 

7. 

808046.— 

8. 

» 25247.50 
» 

19000.  - 
13220.— n 1Ó21.60 

P  A 
Kapitał  zapasowy 
„  rezerwowy 

Specjalna  rezerwa Udziały: 

wpłacone  przez  członków 
Wierzyciele: 

,  a)    długi  za  towary 
b)    kapitał  wypożyczony Amortyzacja: 
Ruchomości Utensylja 

R'uchomości  labor.  analit 
Utensylja  labor.  analit. Ruchomości  labor.  farmaceut, 

Sumy  przechodnie 
Zyski  i  Straty 

M. 

M. 504062.70 360699.15 

1739.10 
385.07 

1090.30 

•  13.50 

.4222.55 

9532.62 
2235.33 
3667.40 

„  433401.79 

864761.85 

7450.52 
1233.51 

140452.18 

M.  1462735.20 M.  1462735.20 

STA 
asa 
uchomości 

I  Dwary  p/g  remanentu 
(dział  w  Zw.  R.  S.  S. 
'*aluta  rosyjska ine  należności  . 
■k  przechodni  . 

N  CZYNNY 
Mk. 

BIERNY 

Bilans  Robotniczego  Stowarzyszenia  Spożywców  „ŁĄCZNOŚĆ"  w  Białymstoku na  dzień  1  styczuia  1921  roku. 

STAN Udziały  . 
Fundusze:  a)  Zapasowy 

b)  Społeczny 
c)  Rezerwowy 

Pożyczki  . 
Czysta  nadwyżka 

124556.85 
11537.10 

„  463602.02 

17500.— 3030  80 
34538.25 

1590. — Mk.  656355.02 

Mk.  168988.— 20379  25 
6297.50 

71226.35 

.,  278558.92 

,  110905.— Mk.  656355.02 
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SPÓŁKA  AKCYJNA.  „PELIKAN' 
Bilans  zamknięcia  na  dzień  31/XII  1920  r. 

Kasa 

Bank  Kupiectwa  Polskiego  . 
Wyroby  Gotowe  (remanent) 
Mat.  Surow.  i  Pomocn.  (re- 

manent      .       .       .  . 
Nieruchomości 
Ruchomości: 
Ruohomoścłbiu 
rowe  (rema 
nent) 

Ruchomości  fab 
ryczne  (rema nent) 

Modele 
Narzędzia  . 
Urządzenia  fab 
ryczne  . 

Formy  i  sztance 
Maszyny    ,  . 
Różni 

Koszty  organizacyjne 

Aktywa. 
.  ML. 65290.40 

135907.— 371506.85 

718840.  - 851582.40 

Wierzyciele 
Sumy  Przchodnie  . 
Kapitał  Zakładowy. 
Zvsk  za  1920  r.  ). 

Pasywa. 
.  Mk.  598379.29 

.  „  32500.— 

.  „  2500000.— .     „      28401.69  Mk,  3159280.98 

52920.- 

29285.— 

7265.— 66497. 

48335.— 
85790.— 

448058  — 738150.— 212376.33 

65628.— 
3159280.98 

Mk.  3159280.98 Mk.  3159280.98 

Rachunek  Strat  i  Zysków  z  działalności  za  1920  r. 
Winien. 

Koszty  Handlowe: 
Pensje  Zarządu    .  .  Mk. 

„        Komisji     Rewizyjnej  „ 
,,  Pracowjiików 

stróżów  JkificjaliStów 
Podatki  .  y 
Materjały  piśmienne 

Różne  wydatk': Depesze 
Komorne 
Marki  stemplowe  i  poc/towe 
Czysty  Zysk  . 

Ma. 

130000.— 

2500.— 40000.— 
14734.— 2268.30 

6615.— 
22396.20 

150.- 4725.— 
2249.10  Mk.  225637.60 

.    ,  28401.69 
Mk.  254039.29 

Sprzedaż: 
Obrót Sprzedaż:  , 
wart.  tow. 

sprzed. 
Procenty 

Mk.  1058061,- 

804058.15  Mk. 254002.85 

36.44 
Mk,  254039.29 

Mk.  254039.29 

BILANS  BANKU  ZIEMIAŃSKIEGO 

na  dzień  1  stycznia  1921  roku. 
STAN  CZYNNY 

Gotowizna  w  kasie 

Pozostałość  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 
Pożyczkowej  .... 

Pozostałość  w  Pocztowej  Kasie 
Oszczędności  .... 

Pieniądze  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne  . 
Pożyczki  hypoteczne 
Weksle  zdyskontowane 
Rachunki  otwartego  kredytu 
Pożyczki  terminowe 
Rachunki  korespondentów  (loro) 
Rachunki  nasze  u  korespondentów 
(nostro)  

Inkaso  weksli  
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki  .... 

Mk. 29,595,130.27 

12,009,543.75 

626,135.49 
487,294.11 

26,689,730.62 

27,855,856.- 
66,149,642.— 57,581,429.34 

900,974.97 
5,335,234.60 

45,369,844.13 

143,100.— 12,516,436.79 
227,915.92 

W  WARSZAW 

STAN  BIERNY 

I  E 

Kapitał  zakładowy  . Mk.       6,480,000.  - 

„      zapasowy  rezerwowy 378,617.04 Obligacje  Banku  

15,412,024.- 
Wkłady  ....... 116,294,693.55 
Redyskonto  weksli  .... 

13,732,000.- 
Rachunki  korespondentów  (loro) 

79,911,470.321 
Rachunki    nasze    u  korespondentów 
(nostro)  

16,881,520.- 
Procenty  i  prowizje  ■ 

2,463,666.75; Różni  za  inkaso   

143,100.- 

Rachunki  z  Oddziałami 

15,021,768.35 Różne  rachunki   

12,104,891.07 ZysKi  i  straty  

6,664,516.94 
Mk.  585,488,267.99 

Mk.  285,488,267.9£ 
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Sprawozdanie  Okręgowego  Stowarzyszenia  Spożywców  w  Kossowie 

Bilans  na  dzień  1  stycznia  1920  r. 
STANCZYNNy 

owizna  w  kasie       ....  Mk.    76572.16          Udziały  . 
homości                                             .  „       6543.52  Fundusze: 
i-uchomości   .                                      .  „  29925.00 
lonenf  towarów  po  cenie  kosztu  w  skle- 

pach i  magazynach 
ostalość  nabiału 
ni:   a)  udział  w  Związku 

b)  inne  należności 
Mk.  2324.22 
„  93812.29 

222905.28 
7600.00 

96136.51 

a)  zapasowy 
b)  społeczny 
c)  specjalne 

Biblioteka 
Różni:    a)  należn.  dostawo. 

b)  pożyczki c)  kaucje 
d)  inne  zobowiązania 

Inne  rachunki 
Dwumarkówki 
Czysta  nadwyżka 

STAN  BIERNY 
.  Mk. 

Mk.  11244.53 ■„  40549.28 
17308.77  , 

Mk.  49695.26 

„  135047.35 2771.32 
837.47 

108352.60 

69102.58 

939.80 

188351.40 
1978.00 

4158.00- 

66800.09 

Ogółem   ■    Mk.  459682.47 Ogółem  .    Mk.  439682.47 

RACHUNEK  STRAT  I  ZYSKÓW  ZA  1919  ROK 

Spółki  Handiowej  przy  Okregowem  Tow.  Rolniczem  pow.  Pidczowskiego  ̂   Kozimierzy  Wielkiej. 
Wini 

i  zta  handlowe 
I  kuracja  towarów 
I  )rtyzacja  ruchomości 
I  zty  Rady  Nadzorczej 
i  centy 
I  zty  organizacji  kolejki  motoro.  ej 
[ortyzacja  podatku  od  zysków  za  1916  i  17  r 
I  ity  w  filji  w  Opatowcu 

Zysk  netto 

295030.41 
3220.11 
2485.15 
107.20 

6504.14 
1107.40 

23543.06 
745  88 

361254.63 

M  a. 

Zysk  brutto  na  towarach 
„  w  sklepie  detalicznzm  w  Pińczowie 
„     z  kolejki  konnej  w  Pińczowie  . 

,  „    z  ubezpieczeń  w  Tow.  „Snop"  . „     na  franzakcjach  komisowych 
Różnica  kursu  na  walutach 

Kor.  687848.23 
515.79 

3419.16 
118.31 

1088.51 
1007.98 

Ogółem  Kor.  693997.98 Ogółem  Kor.  695997.98 

BILANS  ZA  1919  ROK. 
STAN  CZyNNY 

a:  Oddział  w  Pińczowie 

^        „       w  Kazimierzy  W. 
„       w  Działoszycach 

>ary;  Oddział  w  Pińczowie 
„       w  Kazimierzy  W. 
„       w  Działoszycach 

I        Filja  w  Opatowcu 
I  homości:  Oddział  w  Pińczowie 

„      w  Kazimierzy  W 
■  „      w  Działoszycach 
\  ruchomości:  Magazyn  w  Kazimie- 
(r    rzy  W.  . 
}[  iery  wartościowe 
!  inicy:  Oddział  w  Pińczowie 
1  „      w  Kazimierzy  W. 

„       w  Działoszycach 
\y  przechodnie: 

Oddział  w  Pińczowie  •. 

,',       w  Kazimierzy  . 
„       w  Działo^ycach 

8  przedsiębiorstw  przemysłowych 
1  cja  Oddziału  w  Działoszycach 
"  atek  od  zysków  za  1916  i  17  rok do  zamortyzowania 

Korony 
105139.76 
21797.30 
30113.22  157050.28 

499221.54 
189492.53 
196334.54 

8388.98 
6934.0Ó 
7393.82 
3035.57 

1036630.21 
^72226.44 
15222.45 

139554.62 
15425.92 

7846.— 

895457.59 

17365.45 

25871.15 
10000.00 

1124079.10 

162826.54 

2557.40 
187.10 

45000.00 

Ogółem 2438372.61 

STAN  BIERNY 
Kapitał  Udziałowy 
R-k  udziałowców  zlikwid.  Spółki HandI 

Komitetu  Gosp.-Zapom. 
Wierzyciele:  Oddział  w  Pińczowie 

„      w  Kazimierzy  W 
„      w  Działoszycach 

Wydział  Apt-owizacyjny  w  Pińczowie 
Akcepty  .... 
Kolejka  konna  w  Pińczowie 
Sumy  przechodnie:  Oddz.  w  Pińczowie 
Niepodniesione   przez  Udziałowców 

zlikwid.  Spółki  Handł.  Komite- 
tu Gospodar.-Zapomog.: 

6'i  od  udziałów*  za  1916  r. 
6%  „         „         „  1917  r. 
6%  „         „  1918  r. 
Dywidenda  za  1916  r.  . 

1917  r.  . 

„  1918  r.  . 
Lokaty:  Zofji  Kular  Stradlice  . 

Winc.  i  Marji  Bilów  Stradlice 
Kaucja  Jana  Pocieja  —  Kazimierza  W 
Zysk:  Oddział  w  Pińczowie 

„  w  Kazimierzy  W. 
„       w  Działoszycach 

Ogółem 

Korony 

900800.00 

4J8956.78 
50834.43 
21512.94 

52.10 327.62 
3979.36 

130.27 
1145.78 
5615.05 
1716.66 
1001.38 

199137.05 
45659.24 

116458.34 

5720.41 

531304.15 

563.16 
575000.00 
21107.51 
25279.55 

4359.08 

6891 .08 

2718.04 
3375.00 

361254.63 

2438372.61 

Bilans  Piotrkowskiego  Banku  Powiatowego 

STAN  CZYNNY 
P'6wka r  yczki 

r  iery  procentowe 
^  ̂tek 

Mk, 

w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

163318.50 
3529780.01 
1064105.39 
460987.62 
152621.80 

Mk.  5370815.12 

STAN  BIERNY 
Kapitały  własne Udziały  . 
Wkłady  . Długi 

Sumy  przechodnie 
Zysk  za  rok  1920 

Mk. 120496.66. 304835.57 
2464114.04 
2350554.61 
103559.15 
27475  09 

Mk.  5570815.12 
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POLSKI    BANK  KOMUNALNY 

SPÓŁKI  AKCyjNEJ 

Stan   rachunków  na  idzień  31-go   marca  1921    ro  ku. 

b  T  A  N    C  Z  V  N  -N  y. 

Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Papiery  procentowe  własne 
Pożyczki  terminowe 
Rachunłti  nasze  u  korespondentów  (NostroJ 
Nierucłiomości  .  5459820.20 

Wierzyciele  tiipotecźni  .  ^  .  183600.— 
Koszty  handlowe  .  .  .  .  . 
Różne  rachunki  . 

Marki  i  fe n. " 

356700 73 
23198021 

05 1866292 05 10^^0534 

81640000 
40677047 23 

5276220 20 
2160158 

51 
22933643 60 

179108617 37 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy  . 

Wkłady  .... 

Racłiunki  korespondentów  (Loro) 

Procenty  i  prowizje 

Różne  racliiinki 

Marki  i  U 

4232000 

133638125 
24088110 

2936562 
14213819 

179108617 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Bławatnego  „ZGODA"  w  Ciechanowie 
Bilanś  na  dn.  31  Grudnia  19^9  r. 

STAN  czyNNy 

Gotowizna  w  kasie  . 

Ruchomości  .  - 
Nieruchomości 

Reman.  tow.  po  cenie  kosztu 

Dłużnicy  za  (towary) 
Różni  

Mk. 7,117.17 335.27 

171,719.82 

Razem  Mk.  179,172.26 

STAN  BIERNy Udziały 

Kapitał  zapasowy 

Kapitał  rezerwowy  . 
Należności  dostawcom 

Pożyczki  '. 

Kaucje 

Czysty  zysk 

Mk.  19,68 

5,35( 
7,1 6i 

87,72 

,  40,00" 

1.63t ,  17,60i 
Razem  Mk.  179,17: 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „ŁĄCZNOŚĆ"  w  Łajskach  pow.  Warszaw: 
Bilans  jia  dn.  1  Stycznia  1920  r. 

STAN  czyNNy 

Gotowizna  w  kasie  
Ruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skle- 

pach i  magazynach  .... 
Różni  ........ 

Mk. 6,964.86 

720.— 
69,122.50 

5,775.— Ogółem  Mk.  82,582.36 

STAN  BIERNy 

Udziały     .    Mk. Fundusze: 
a)  zapasowy   „ 
b)  społeczny   , 
Różni   „ 
Czysta  nadwyżka   , 

23M 

2,06 
8,28 

20,60 

27,80 
Ogółem  Mk.  82:58 

Stowarzyszenie  Spożywcze  \i/  Kułuszynie  st.  kol.  Hrozy  gub.  Ufnrsz.,  m.  MiUsk-Hazowiecki,  pocz.  Kołusz 
Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r.  . 

Koszty  hardlowe   Mk.  53,474.36 
Amortyzacja  ruchomości        .                    .  „  100.— 
Inne   „  5,866.36 
Czysty  zysk   28,817.55 

Ófiółem  Mk.  88,258.27 

Gotowizna  w  kasie  *) 
Ruchomości 

Towary  .... 

Udział  w  Związku  St.  Sp. 
Różni      -.       .       .  . 

Pozostałość  czystej  nadwyżki  z  1919  r. 
Zysk  brutto  na  towarach  .  .  » 
łnne  

Mk. 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 
Mk.    38,957.06  Udziały 

800.— 68,056.— 2,596.82 

28,356.84 

Kapitał  zapasowy 

„  specjalny 
Pożyczki  . 
Kaucje 

Różni 
Czysty  zysk 

Ogółem  Mk.  138,766.72 

53 

87,45 

26 

Ogółem  Mk.  88.25 

Mk.  37,25 

2,81 
.  14,30 .  53,25i 

75 

1,56 

28,81 

')    W  fym  rb.  sowieckich  3,110,  po  kursie  15  fen.  za  rubla. 
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Bilans  Banku  Udziałowego  w  Zduńskiej-Woli  na  31  Grudnia  1920  roku. 

Aktywa. 

łasa  .    ■  . 
-k  Czekowy  w  Poczt.  Kasie  Oszczędność 
apiery  procentowe  własne 
lonety  Zagraniczne 
/eksle  Dyskontowe 
^  Protestowane 
-k  „On  Cali" 
orespondenci  Nostro  . 

,  Loro 
laieżności  zabezp.  hypotecznie 

„     w  likwidacji  . 
'eksle  Inkasowe 

,       u  Koresp.  Dyskontowe 
,   .          „        Inkasowe . 

ieruchomość  

uchomości'  .... óine  Rachunki 

Pasywa. 
Mk. 1247703.80 '  Udziały  członków    .             .  . .  Mk. 

1010000.— 
5138.80 Korespondenci  Nostro           .  . W 1892.74 

162646.— ,  Loro 
n 1564662.48 

3684.38 R-k  Przekazowy       .       .       .  . 

•  » 

569806.— 

5306460.87 Lokacje  Terminowe .       .       .  . •           •  n 

1552098.— 
1205.71 „a/r  

Ił 

727944.6T 
515842.35 Różne  Rachunki      .       .       .  . n 

173025.— 
1019906.08 Redyskonto   m 111185.87 47527. Weksle  Korespondentów. n 149930.33 
159562.32 Straty  Akceptowane » 25030.04 
19918.50 i^^uaiiii       .         .         .                   *  • 2735.04 

138398.30 Rezerwa  Procentowa 

32860.— 

n 
195540.— 

Zyski  i  Straty          .       .       .  . n 78553.57 
» 8467.23 

101068.88 
9724.42 

56929.06 

Mk,  5999723  70 Mk. 5999723.70 

Winien, 
Rachunek  Zysków  i  Strat. 

fałyfikacja  pracown.  p/g  dec. 
Og.  Zebr.  z  25/IV— 20  r.  . 
|)datek  od  zysków 

p       od  kapitału 
■brot  wpłaconych  na  pokry- 
jcie  strat  TWK.. 
^jiary  na  plebiscyt  Górno- 
śląski   
'iiary  na  Obronę  Ojczyzny 
ii  szty  Handlowe 
'ata  na  niedoborze  bilansu 
Proceny  zapłacone: 

i)    od  lokacji 
rachunków  . 

:)   weksli  . 
^bwizje  zapłacone 
Tfcne  .... 
bk  do  podziału 

Ma. 

Mk. 

.  Mk. 26230.91 
13600.56 

m 37996.24 
n 17309.68 
9 4515.28 

9815. 
12159.07 

338.— 
34867.58 

1500.— 
1509.— 

331622.76 
6399.96 

99652.67 
78553.57 

Zysk  za  1919  r.     .       .  . 
Odzyskane  z  dawniej  odpi- 

sanych na  straty 
Przeniesienie  z  •  rachunku 
rublowego  .... 

Przeniesienie  z  rachunku 
rublowego  .... 

Przeniesienie  proc.  i  prow. 
z  rach.  rublowego 

Różnica  kursu  przy  zamianie 
as.  Sk.  P.  na  pożyczkę 
Odrodzenia 

Różne  Zyski  .... 
Odzyskane  koszty  prot.  są- dowe   
Procenty  i  prowizje  pobrane; 

a)  %  od  sum  hypot.  .       .  Mk. 
b)  „   ,    rach.    .  .  , 
c)  „  ,  weksli  .  .  , 
Prowizje  .  .  , 
Różne     i?     .  .  , 

Mk. 

5103.— 

41661.61 155451.68 
224703.72 

3168.39 

41011.82 

4919.03 

32825.41 

26305.82 

29080.77 

4933.— 
2580.— 

4664.36 

430088.61 
Mk.  576208.61 Mk.  576408.61 

Bilans  Działu  Handlowego  Powiatowego  Komitetu  Ratunkowego  w  Olkuszu. 
wdn.  30/Vl-20  r. w  dn.  31X11  -20  r. 
M-ki  i  fen. M-ki  i  fen. 

117950 
117950 

281176 17 484687 28 
216300 267500 
81000 105000 

101000 197000 
11051 

25 

11418 

75 

7000 
507000 

65781 

10 

68439 
123048 424530 62 
441512 1330080 
331999 85 

5352o5  52 

1976232 

87 

4757979  gO 
7/105 

126145 2762 

51883 

84 

3358 81 1075205 97 

1178605 

60 

4956246 

05 

10117720  38 

1 

Stan  Czynny. 
ruchomości 
izyny  .  . 

:  ;homości 
a       .       .       .  . 
;;iały  w  Instytucjach  Han 
Iowych  i  Bank. 
gnaty    Długoterm.  Poży 
ski  Państw. 
■ary     Działu  zbożowo 
ącznego  . 
ary  Działu  różnorodnego 
lanent  sklepu  det.  .V  1 
\  Olkuszu  . 
tanent  piekarni 
,        warsztatu  mecha 

.cznego     .       .  . 
iktura    loterji  państwo 

.  . 
;nicy  .... 
ńtet     Ratunkowy  pow 
ikuskiego  . 
y  przechodnie. 

wdn.30/VI  -.Or. wdn.31  XII— .'Or. 
M-ki  i  fen. M-ki  i  fen. 

554505 55 937224  77 
34429 95 19729  95 
10557 

89 
29747  40 

5557 
71 

539064  36 

13100 
229100  — 1 

90000  — 449183 34 2023761  10 
936637 

62 
2109743  50 

792678 
34 

1466323  62 
14476 

50 
132718  76 

588 
2359  — 2773 1 

1614628 17 1813589  45 
518972 

i 

10 640207  38 

8157 88 82051  09 

4956246 05 10117720  38 

1 

Stan  Bierny. 

Kapitał  udziałowy  . 
M  rezerwowy 
„      amortyzacyjny  . 

Rezerwa  na  pokrycie  długów 
wątpi  

Rezerwa  na  pokrycie  strat  na 
towarach 

Wierzyciele  hypoteczni 
Akcepty  .  . 
Pożyczki  otrzymane 
Lokaty       .  . 
Olkuskie  Tow.  Wz.  Kredytu 
Kasa  przezorności  i  Pomocy 
Wierzyciele 
Kaucje  (na  beczki  i  worki) 
Kolektura  loteryi  państw. 

Sumy  przechodnie 
Czysty  zysk  . 
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TOWARZySTWO  AKCyJHE  TELEFONÓW  ..CEDERGREr' SPRAWOZDANIE  ZA  ROK  1919. 
ODDZIAŁ  WARSZAWSKI 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 
DEBET. 

Róine  wydatki  dla  sieci  i  inne. 

KREDYT. 

Wpływy  za  abonament 
Straty  za  rok  1919 

Kor.  szw.  1,424,907.84 
Kor.szw.  1,424,907,84 

Kor.  szw.  178,378.76 

^  1,246,529.08 Kor.szw.  1.424,907.84 

Rachunek  bilansu. 

AKTYWA. 
Gotowizną  w  kasie  .... 
Urządzenia  telefoniczne  w  Warszawie 
Ruchomości       .  ł  . 
Narzędzia  
Materjaly  
Nieruchomość    Nr.   37  3?^   przy  u 

Zielnej  . 
Różni  dłużnicy  .... 
Straty  roku  1916.  782,634.22 

„  1917.  .  921,356.42 
„     1918.       .  1,881.037.50 

Straty  za  rok  1919     .  . 

Kor.  szw.  2,993.65 

„  24,864,363.61 109,048.95 
20,003.57 

„  161,042.06 

„  1,446,827.69 135,130.56 

„  3,585,028.14 
.,  1,246,529.08 

Kor.  szw.  31,570,967.29 

PASYWA. 

Kapitał  akcyjny  .       .       .  . 
„      amortyzacji   urządzeń  tele- fonicznych 
„      amortyzacji  nieruchomości  . 
„  „  ruchomości. 

Fundusz  ubezpieczeniowy  robofn.  cd 
nieszcz.  wypadków  . 

Różni  wierzyciele  .... 

Kor.szw.  4,500,000.- 

.,  8,622,145.-- 481,609.77 
99,53c.94 

8,811.97 „    17.858.86 1,61 
Kor.  szw.  31 ,570,967.29 

OGŁOSZENIE 

Z  powodu  rozwiązania  Towarzystwa  Kredytowego 

.Wzajemna  pomoc"  w  Kozowie  stow.  zarejestr.  z  ograni- 
czoną poręką,  wzywa  się  wierzycieli  do  zgłoszenia  swych 

roszczeń. 
Kozowa,  dnia  14  czerwca  1921  r. 

Towarzystwo  Kredytowe 

.Wzajemna  pomoc"  w  Kozowej stow.  zarejestr.  z  ogr.  por.  w  likwidacji 
M.  B.  Kur  z  rok. 

Biinns  spółdzielni  „SomoDontoc**  w  Pruszkowie za  rok  1920. 

Aktywa:  Kosa  — mk.  65118.35,  Ruchomości:  mk.  5958.60 
Towarv  mk.  127099.65,  Różni  mk.  4332.25;  Pasywa:  Kopitaś 
Udziałowy  mk.  65456.75,  Kapitał  Zapasowy  mk.  4762.40 
Różn-,  mk.  100115.20.  Zysk  mk.  32174.50.  Podział  Zyskv 
na  Kapitał  Zapasowy  4826.30,  Fundusz  Rezerwowy  mi 
22522.20,  dla  Inwalidów  mk.  4826. 

Bilaos  Tow.  ni  MiiŁ  w  Skomlinie  za  1920  rok. 

Pasywa:  udziały  16710.26,  f.  zasób,  i  rezer.  4098.36,  wkła 
dy  354161.13,  inne  3633.20.  Aktywa:  gotówka  13891.46,  lo 
katy  6920.--,  pożyczki  361749.28,  ruchom,  90.—  .  Bilan 
382650.74.  R-k  zysków  i  strat:  dochód  22005.39,  rozchó 
17957.60,  zysk  4047.79;  podzielono  na:  4%  dywid.  668.41,  func 
włas.  809.54,  gratyfik.  2569.84.  • 

KOMISJA  LIKWIDACYJNA 

BANKU  ZALICZKOWEGO  w  WARSZAWIE, 

spółdzielni  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością 
Warszawa,  Moniuszki  3, 

dawniej  istniejącej  pod  nazwą  „Warszawskie 

-Towarzystwo  Pożyczkowo- Oszczędnościowe", 
na  zasadzie  uchwał  Nadzw«^czajncgo  Walnego  Zgromadź 
nia  z  dnia  27  maja  i  10  czerwca  1921  roku  wzywa  wszys 
kich  wierzycieli  po  odbiór  wkładów  za  okazaniem  osobistyi 
dowodów,  i  zaznacza,  że  bieg  procentów  od  tych  wkładć 
wygasł  z  dniem  10  czerwca  1921  roku,  to  jest  z  dnie 
powtórnej  uchwały,  stanowiącej  zamknięcie  czynności  Bank 

Rada  nadzorcza  Towarzystwa  Zaliczi(owe50  w  Miel 

stowarzyszenia  zarej.  z  nieof^raniczoną  poręką  zaprss 
członków  na  XLV.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Czk 
kó  « ,  które  odbędzie  się  drua  21  lipca  1921  r.  o  godzir 
10  rano  w  sali  własnej  z  następującym  porządkiem  dzi( 
nym:  1)  Zagajenie  i  ukonstytuowanie  Zgromadzenia  pr2 
Przewodniczącego;  2)  Odczytanie  protokółu  z  ostatnie 
Walnego  Zgromadzenia  Członków;  3)  Sprawozdanie  Dyrek 
z  czynności  i  zamknięcia  rachunków,  oraz  bilans  za 
1920;  4)  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  czynno 
i  wniosek  na  udzielenie  Dyrekcji  absolutorjum;  5)  Zatwi 
dzenie  uchwalonego  przez  Radę  Nadzorczą  rozdziału  zys 
za  rok  1920;  6)  Wybór  4  członków  Rady  Nadzorczej  w  m 
sce  ustępujących;  7)  Wybór  Komisji  Rewizyjnej;  8)  Zmii 
§  12  statutu;  9)  Wnioski.  Prezes:  Franciszek  Krempa  (W 
Sekretarl:  Kradyna  Józef  (w.  r.).  W  razie  braku  kompl 
wymaganego  statutem,  odbędzie  się  następne  Walne  Zg 
madzenie  Członków  w  dniu  21  lipca  1920  r.  o  godzi 
11-ej  rano  bez  względu  na  ilość  członków  z  tym  sam 

porządkiem  dziennym. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Xe  20,  Mś  14530.  6-Vll  1921. 
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Nr.  27-  28. Wapssawa,  dnie  10  sierpnia  1921  r. 
Rok 

JAK  1  ̂   ]y?a 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

ena  niniejszego  numeru  50  mh,  (z  przesyłką  pocztową  52  mk.).  Prenumerata  kwartalna  250  mh.  Cena  ogłoszeń 
1  tehstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  100  mh.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
<zepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowapiu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5,  tel,  red.  J«  512-64.  tel.  admin.  512-Tl 

ĘŚC:  POSfanOUlienia  dy^lne.*  3Z?.  Komunikat  o  rozpisanym  przez  Ministerstwo  Skarbu  konkursie  na  pracę  z  dziedziny 
administracji  skarbowej.  3Z5.  Komunikat  Komisji  Rewindykacyjnej  przy  Ql.  U.  Likwidac.  w  sprawie 
odbioru  wywiezionych  przez  Niemcy  przedniiotów. 

PSriaSki  bBZpaŚrednlE:  3Z6.  Okólnik  w  sprawie  prowizorycznego  poboru  podatku  dochodowego.  3Z7.  Okólnik 
w  sprawie  wykazów  wykupionych  świadectw  przemysłowych.  3Z8.  Komunikat  w  sprawie  upływu  terminu 
składania  zeznań  do  podatku  dochodowego  i  majątkowego.  3ZS.  Instrukcja  Ministra  Skarbu  w  sprawie  wy- 

nagradzania świadków  i  znawców,  wzywanych  w  sprawie  podatku  dochodowego  i  majątkowego.  230.  Ogło- 
szenia Urzędów  Skarbowych  w  sprawie  podatku  przemysłowego. 

OpłatJT  S^SiTUplDWB:  331.  Okólnik  w  przedmiocie  opłaty  stemplowej  od  urzędowego  poświadczenia  własnoręczności 
podpisu  na  zeznaniu  majątku  spadkowego. 

IHonopOl  lytcniOWy:  332.  Okólnik  w  sprawie  porozumiewania  się  władz  w  sprawach  tytoniowych  z  Gen.  Dyr.  Mon. 
Tytoniowego. 

Przepisy  CEIaB;  333.  Okólnik  w  sprawie  prowadzenia  statystyki  towarów  przewozowych.  339.  Okólnik  w  sprawie 
niezgloszorych  towarów  zagranicznych,  335.  Okólnik  w  sprawie  dokonywania  przez  kasy  poborowe  wypłat 
oraz  przyjmowania  sum  depozytowych.  336-  Okólnik  w  sprawie  nadania  niektórym  bankom  praw  banku  de- 

wizowego. 337.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  przeniesienia  IJrzędu  Celnego  z  Rogoźny  do  Gardcji. 
338.  Komunikat  Min.  Skarbu  o  uruchomieniu  ekspozytury  Urzędu  Celnego  w  Baranowiczach.  33S.  Komuni- 

kat Min.  Skarbu  o'  uruchomieniu  ekspozytury  Urzędu  celnego  w  Równem.  2ł0.  Komunikat  Min.  Skarbu 
o  uruchomieniu  Urzędu  Celnego  w  Skale  i  Husiatynie.  341.  Komunikat  Min.  Skarbu  o  uruchomieniu  Urzę- 

du Celnego  w  Rokitnie,  Ostrogu,  Szumsku  i  Łanowcach. 
Przepisy  rachunkowe  l  HasOUfC:  3łZ.  Wplywy  z  podatków  bezpośrednich  z  podziałem  na  b.  Z3b.  ros.  i  na  b.  zab. 

austrj.  3?3.  Dochody  ̂ Min.  Skarbu  w  styczniu,  lutym  i  marcu  1921  r.  *  341  Okólnik  w  sprawie  wypuszczenia serji  II  biletów  skarbowych,  i 
Prawa  UbezpieBZeniOlUe:  245.  Okólnik  Nr.  14  w  sprawie  sporządzania  i'  przedkładania  sprawozdań  rocznych  zakła- dów ubezpieczeń  za  1920  r. 
Sprawy  SOSiJSflarCZe  WłaiiZ  pańSiWOWychi  346.  Okólnik  w  sprawie  papieru  dla  Urzędów  skarbowych  l  i  11  instancji. 

Postanowienia  ogólne. 

324. 

KOiMUNlKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  rozpisuje  konkurs   na  fwacę 
dziedziny  administracji  skarbowej  pod  następując 
smi  warunkami: 

1)  Rozdane  zostaną:  dwie  pierwsze  nagrody  po 
5,000  Mk.,  cztery  drugie  nagrody  po  15,000  mk., 
ziewitje  trzecich  nagród  po  10,000  mk.  Każda  z 
/ch  nagród  może  być  także  podzielona  między  dwu 
ib  więcej  ubiegających  się  z  tem  jednak  ogranicze= 
iem,  że  nagroda  wyższej  klasy  nie  może  być  niż= 
!a  od  nagrody  przjiznanej  za  pracę  niżej  zaklaso= 
aną. 

2)  W  konkursie,  mogą  brać  udział  tylko  urzędu 
[icy  skarbowi  wszelkich  kategorji. 

3)  Tematem  prac  jest  uproszczenie  i  ułatwienie 

/ymiaru,  poboru  i  egzekucji  państwowych  podat=' 
ów  i  opłat  stemplowych,  jak  również  i  postępowa- 
ia  kasowego.  Przytem  chodzi  nie  tyle  o  opracowa= 
ie,  odpowiadające  wymaganiom  naukowo=literac= 
im,  ile  raczej  o  uzyskanie  praktycznych  wniosków, 

któreby  przyczyniły  się  do  podniesienia  wydajno- 
ści dzisiaj  obowiązujących  podatków  i  opłat  stemplo 

wych  i  wzmogły  sprawność  Urzędów  skarbowych. 
4)  Przedmiotem  opracowania  może  być  zarów= 

no  całość  danego  działu  skarbowego  (jak  np.  egze- 
kucja albo  wymiar),  jak  i  tematy  bardziej  specjalne 

(np.  wymiar  podatków  bezpośrednich,  wymiar  opłat 

stemplowych,  pubór  podatku  od  spadków  i  daro= 
wizn).  Praca  wykazująca  braki  dzisiejszego  syste^ 
mu  winna  zawierać  konkretne  wnioski,  zmierzające 

do  usunięcia  tych  braków.  Rozmiar  pracy  pozosta= 
wia  się  uznaniu  autora,  przyczem  zaleca  się  opraco= 
wywanie  wybranego  tematu  w  sposób  rzeczowy 
i  o  ile  możności  zwigzły. 

5)  Pracę  mają  być  wniesione  do  dnia  1  grudnia 
1921  r.  do  Biura- Prezydjalnego  Ministerstwa  Skarbu. 

6)  Każda  praca  ma  być  opatrzona  godłem,  za- 
mieszczonem  także  na  zapieczętowanej  kopercie, 
zawierającej  nazwisko  i  adres  autora. 

Izby  skarbowe  (Dyrekcja  Skarbu),  postarają  się 

o  ogłoszenie  rozpisanego  konkursu  w  poczytniej= 
szych  dziennikach  miejscowych. 
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325. 

KOMUNIKAT. 

Komisja  Rewindykacyjna  przy  Głównym  Urzędzie  Likwi- 
dacyjnym . 

podaje  do  wiadomości,  że  przystąpi  wkrótce  do  od- 
bioru w  naturze  następujących  kategorji  przedmiotów, 

wywiezionych  przez  Niemców  lub  osoby  działające  w 

ich  interesie,  z  terytorjum  Polski,  stanowiącego 

uprzednio  były  zabór  rosyjski,  na  terytorjum  Niemiec 

łub  ich  wojennych  sprzymierzeńców: 

a)  Archiwa  (patenty,  plany,  rysunki,  modele,  reje- 
stry, księgi  handlowe  lub  kancelaryjne,  korespondencje, 

druki  i  t.  p.). 

b)  Dzieła  sztuki  i  kultury  (obrazy,  rzeźby,  rękopisy, 

książki,  zbiory  i  t.  p.),  biżuterja  i  kosztowności. 

c)  Dzwony  przedmioty  kultu,  aparaty  kościelne  lub 

ich  części. 

d)  Narzędzia  i  instrumenty,  służące  do  pracy  zawo- 

dowej z  wyłączeniem  narżędzi  i  instrumentów  przemy- 

słu, rolnictwa  i  żeglugi  o  których  z\vrot  Komisja  Re- 
windykacyjna już  występowała. 

e)  Papiery  wartościowe  z  kujionami. 

Pozatem  Komisja  Rewindykacyjna  wystąpi  o  zwrot 

zabranych,  aresztowanych  lub  sekwestrowanych  przez 

władze  cy\vilne  lub  wojskowe  niemieckie  bądź  przez 
poddanych  niemieckich  lub  ich  przedstawicieli. 

ł)  Kaucji,  depozytów  i  wkładów  w  instytucjach  kre- 
dytowych. 

2)  Gotowizny  w  instytugach  iiiimoirządowych,  pu- 
blicznych i  t.  p.,  bądź  też  u  osób  prywatnych. 

3)  Kapitałów,  przysłanych  z  Rosji  do  Polski  przez 
uchodźców,  które  były  zatrzymane  przez  Niemców. 

4)  Długów  ścią^iętych  przez  niemieckie  zarządy 
cywilne  i  wojskowe. 

Mając  ca  względzie,  że  rejestracja  strat  wojennych, 

przeprowadzona  w  swoim  czasie  przez  Komisje  Szacun- 
kowe, nie  obejniowała  wszystkich  przedmiotów  wyżej 

wymienionych  kategorji  oraz  obszarów  przyłączonych 
na  mocy  Traktatu  Ryskiego  do  Rzeczypospolitej  Pol 
skiej,  Komisja  Rewindykacyjna  ogładza  co  następuje: 

Wszystidi  osoby  i  instytucje,  poszkodowane  przez 
zabranie  im  przedmiotów,  oraz  sum,  podpadających  pod 
któiykolwiek  z  wyżej  wymienionych  punktów,  które  po- 
niscionych  strat  nie  zarejestrowały  w  państwowych  Ko- 

misjach Szacunkowych,  winny  złożyć  osobiście  lub  prze- 
siać pocztą  odpowiednie  własnoręcznie  wypełnione  de- 

klfiracje  do  wydziału  Identyfikacyjnego  Komisji  Rewin- 
dyiacyjnej  W  Warszawie  przy  ulicy  Jasnej  Nr.  8  (I-sze 
piętro)  w  terminie  miesięcznym  od  dnia  ogłoszenia.  De 

klaiacje  wiomy  być  sporządzone  oddzielnie  na  każdy  po 

szczególny  przedmiot,  względlnie  kompleks  przedmiotów 
jednakowych  i  zawierać  informacje  według  następujące 

go  kwestjonarjusza: 

1)  Imię,  nazwisko,  przynależność   państwowa  po 
szkodowanego. 

2)  Dokładny  adres,  zgłaszającego   deklarację  (Pc 

wiat,  gmina,  wieś,  miasto,  ulica,  numer  domu). 

3)  Dokładny  opis  przedmiotów  (rozmiary,  waga 

cechy,'  charakterystyczne  części  składowe  i  pi-zyna 
leżności). 

4)  Sposób  zabrania  (rekwizycja,  sekwestr,  areszi 
tabunek,  wypożyczenie). 

Czas  zabrania  (rok,  miesiąc,  dzień). 

Miejsce  zabrania  (powiat,  gmina,  miasto,  ulica Mr.  domu). 

5)  Władza  (Urząd)  względnie  osoba,  która  zabranu 
zarządziła  lub  przeprowadziła. 

6)  Miejsct:,  dokąd  przedmiot  wywieziono  (Miast', 
uhca,  Nr.  donu;,  powiat,  gmina,  wieś). 

7)  Komu  przedmiot  zabrany  oddano  do  przeć?  (Owa 
uia  lub  użytkowania  (Organizacja,  urząd,  firma  In osoba), 

8)  Wynag/odzenie  otrzymane  przez  psoszkodowa 

liego  (suma  w  markach  lub  w^  rublach). 

9)  Czas  wypłaty  (rok,  miesiąc,  dzień)  i  urząd  hit 
csoba,  kłóra  zapłatę  pobrała. 

10)  Dowody,  potwierdzające  zgodność  dekłaracj 
(kwit  rekwizycyjny,  numer,  data,  zaświadczenie  tymcza 
sowe  lub  inne). 

11)  W  razie  braku  dowodów,  potwierdzenie  praw 

dziwości  danych  złożonych  w  deklaracji  przez  uwric-^zy 
łelnione  podpisy  dwóch  świadków. 

12)  Dokładny  adres  w  Polsce,  według  którego  po 

rzkodowany  pragnie  mieć  dostarczony  przedmiot  w  u 
zie  odnalezienia  go. 

Deklaracje  powinny  o  ile  możności  zawierai 
odpowiedzi  na  w.szystkis  punkty  kwestjonarjusza 

jednak  niemożność  ścisłego  wypełnienia  tego  warur 

ku  nis  powoduje  nieważności  zgłoszenia.  Przy  des 
klaracjach  winny  być  składane  wszelkie  dokumentyl 

dowodowe  w  oryginałach  lub  odpisach,  z  tern,  że  w  ra- 
zie złożenia  ich  w  odpisach  nieuwierzytelnionych, 

oryginały  winny  być  na  żądanie  Komisji  Rewindyka* 
cyjnej  okazane.  Pożądane  jest  załączenie  fotografji 

rzeczy  poszukiwanej.  Podania  i  załączniki  są  wolne 
od  opłat  stemplowych. 

Deklaracje  powyższe  winny  być  datowane  i  pod= 
pisane,  przyczem  Komisja  Rewindykacyjna  zwraca 

uwagę,  że  stosownie  do  Rozporządzenia  dnia  31/111 

1921  roku  ..Dziennik  Ustaw"  Nr.  29.  poz.  168  ̂   2  za 
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-podanie  fałszywych  informacji  grozi  odpowiedział; 
ność  karna. 

•Warszawa,  dnia  16  lipca  1921  roku. 

*  Komisja  Rewindykacyjna. 

Podatki  bezpośrednie. 

326. 

OKÓLNIK  t.  1945/21. 

iDo  wszystkich  Izb  Skarbowych  na  obszarze  b.  zaboru 

rosyjskiego. 

W  Dzienniku  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  47  z  dnia  llsgo 
czerwca  1921  r.  oroszoną  została  ustawa  z  dnia 
20  maja  1921  r.,  (poz.  287),  upoważniająca  Władze 
Skarbowe  I  instancji,  a  zatem  nie  Komisję  szacun? 

kowe  —  do  tymczasowego  poboru  państwowego  po= 
datku  dochodowego  za  lata  podatkowe  1920  i  1021. 

Celem  tej  ustawy  jest  umożliwić  jaknajrychlejs 
3ze  zasilenie  kas  państwowych  wpłatami  na  państwo= 
wy  podatek  dochodowy  za  lata  podatkowe  1920 
(i  1921,  zanim  komisje  szacunkowe  dokonają  wymia* 
rów  prawidłowych. 

Aby  ten  cel  osiągną,ć,  mają  Urzędy  skarbowe 
podatków  i  opłat  natychmiast  po  upływie  terminu, 
wyznaczonego  do  wnoszenia  zeznań  do  państwowego 
podatku  dochodowego,  a  zatem  po  15  lipca  b.  r. 

I  przystąpić  do  prowizorycznego  ustalenia  dochodu, 
■zwłaszcza  większych  podatników  w  celu  spiesznego 
tymczasowego  poboru  podatku. 

Przy  tem  należy  jednak  zasadniczo  wyłączyć  od 
akcji,  zmierzającej  do  tymczasowego  poboru,  tych 
wszystkich  pracowników,  ^którym  pracodawca  od 
wypłaconego  uposażenia  służbowego  potrącił,  względ= 
nie  potrąca  przypadający  podatek  dochodowy  w 
myśl  art.  art.  89  i  90  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 

pz.  U.  Rz.  P.  Nr.  82,  poz.  550. 
Ze  względu  na  postanowienia  rozporządzenia 

Ministra  Skarbu  z  8  listopada  1920  r.  Dz.  U.  Rz.  P. 
Nr.  115,  poz.  765  (Dziennik  Urzędowy  Min.  Skarbu 
Nr.  46)  i  okólnika  tegoż  Ministerstwa  z  dnia  21  stycz= 
nia  1921  r.  L.  188/21  (Dz.  Urzędowy  Min.  Skarbu 
Nr.  7,  poz.  55)  wyłącznie  to  ograniczy  się  do  podatku 
dochodowego  od /uposażeń  służbowych,  przypadają* 
cego  na  rok  podatkowy  1921,  t.  j,  potrąconego  w  ro= 
ku  bieżącym,  gdyż  obowiązek  pracodawcy  do  potrą^ 
cania  podatku  przed  dokonanym  wymiarem,  roz* 
począł  się  w  myśl  powyższego  rozporządzenia  od  dnia 
(1  stycznia  1921. 

O  ile  chodzi  o  podatników,  którzy  obok  uposa= 
iżęń  służbo\v%^ch  czerpali  w  1920  r.  dochody  także 
z  innych  źródeł,  to  od  dochodów  z  innych  źródeł 
wolno  pobrać  tymczasowo  przypadający  podatek. 
;  Tymczasowy  pobór  podatku  od  uposażeń,  od 
Iktórych  służbodawca  w  r.  1921  przypadającego  po? 
datku  dochodowego  nie  potrącił  (nie  potrąca),  a  za= 
tem  w  szczególności  od  uposażeń  z  1919  r.  ograniczyć 
należy  w  celu  przyśpieszenia  akcji  poboru  do  wypad* 
ków  ważniejszych  t.  zn.  do  płatników,  którzy  w  ro* 
ku  1910  wedle  złożonych  zeznań,  względnie  w  braku 

tychże  wedle  informacji  urzędu  pobierali  wyższe 
uposażenia  służbowe,  odkładając  resztę  na  koniec, 
o  ile  w  międzyczasie  nie  zdoła  się  tyra  płatnikom 
wymierzyć  podatk  w  postępowar^iu  normalnem  (ko* 
misyjnem). 

W  celu  dokonania  tymczasowego  poboru  podat* 
ku  dochodowego  należy  podzielić  płatników  na  dwie 

grupy,  a  mianowicie: 
1)  na  takich,  którzy  w  terminie,  a  zatem  do  15*go 

lipca,  (względnie  w  terminie  przedłużonym  przez  wla* 
dzę  skarbową  na  mdywidualne  prośby  płatników) 
złożyli  ustawą  z  16  lipca  1920  r.  Dz.  U.  Rz.  P.,  poz. 

550  wymagane  zeznanie  dochodów  do  podatku  do- 
chodowego na  lata  1920  i  1921  i 

2)  na  takich,  co  zeznań  bądź  wcale  nie  złożyli, 
bądź  złożyli  je  go  terminie,  wyznaczonym,  bądź  też 
WTeszcie  wnieśli  zeznania,  nie  odpowiadające  wymo* 
gom  ustawy  z  16  lipca  1920  r.  Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  82, 

poz.  550. ad.  1.  O  ile  chodzi  o  podatników  pierwszej  ka* 

tegorji,  t.  j.  tych,  co  złożyli  w  terminie  zeznania  usta= 
wą  wymagane,  czyli  deklaracje  na  przepisanyni  for* 
mularzu  we  wszystkich  rubrykach  dokładnie  i  cyfro* 
w  o  wypełnione,  podstawą  do  obliczania  podatku  do* 
chodowego  do  tymczasowego  poboru  będzie  dochód 
wskazany  w  deklaracji,  względnie  sprostowany  przez 
urząd  Skarbowy  w  myśl  postanowień  materjalnych 
(art.  6  i  nast.)  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  Dz.  U.  Rz. 
P.  Nr.  82,  poz.  550.  W  pojedyńczych  atoli  przypad= 
kach,  gdy  zeznany  dochód  wydawałby  się  zbyt  niski, 
a  z  zeznania  nie  można  powziąć,  że  różnica  jest  je* 
dynie  wpływem  mylnego  zastosowania  materjalnych 
przepisów  ustawy  o  państwowym  podatku  docho* 
dowym  przez  płatnika,  należy  dołożyć  starań,  aby 

podatnik  dochód  sam  dobrowolnie  odpowiednio  spro= 
stował,  spisując  z  nim  krótki  protokół,  jednakże 
Z  wyraźnem  zastrzeżeniem,  że  sprostowanie  to  nie 
może  w  niczem  przesądzać  prawa  władzy  wymiaro* 
wej  do  szczegółowego  rozpatrywania  zeznania  w  myśl 
przepisów  uStawy  z  16  lipca  1920  r.  w  prawidłowem 
postępowaniu  wymiarowem. 

ad  2,  Natomiast  celem  ustalenia  dochodu  po* 
datników  drugiej  grupy  należy: 

a)  .  przed ewszystkiemi  zużytkować  akty  wymiaru 
innych  podatków,  a  w  szczególności,  od  nierucho* 
mości  miejskich,  od  kapitałów  i  renć,  przemysłowego, 

od  zysków  wojennych  i  majątkowego,  następnie  "za* liczki  na  jednorazową  daninę  państwową. 
Akta  te  będą  cennym  materjałem  pomocniczym, 

o  ile  chodzi  o  źródła  dochodu,  zwłaszcza  co  do  po* 
siadłości  ziemskiej  i  realności  miejskich  odnośnie  do 
roku  kalendarzowego  1919,  względnie  1920. 

W  przypadkach,  gdzie  zajdzie  potrzeba,  uzupełni 
się  ten  materjał  bliższemi  danemi,  co  do  jakośoi  ziemi 
(rola,  pastwisko,  łąka,  las,  staw,  nieużyki)  inwentarza 
żywego,  przemysłów  ubocz#ych  (gorzelnia,  browar, 
pszczelnietwo,  wypas  bydła,  sadownictwo  i  t.  p.), 
datami  dotyczącemi  1920  r.; 

b)  odebrać  do  protokółu  ogólne  orzeczenie,  czyli 
ogólną  opinję  conajmniej  od  dwóch  rzeczoznawców 
z  grona  płatników  w  tej  samej  lub  zbliżonej  gałęzi 
gospodarczej  o  warunkach  produkcji  i  zbytu,  o  prz* 
ciętnej  zyskowności  w  danej  gałęzi  gospodarczej 
w  okresie  miarodajnym  do  tymczasowego  poboru 
podatku  i  t.  p.,  a  zatem  bez  specjalnego  odnoszenia 
tej  opinji  do  konkretnego  wypadku  wymiarowego. 

c)  Dopiero  na  podstawie  opinji  ogólnej  rzeczo* 
znawców  przystąpi  Urząd  do  ustalenia  dochodu  dla 
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poszczególnych  płatników  na  razie  z  paminięcleni 
wypadków  podrzędnych,  zasiągnąwszy  potrzebnych 
szczegółowych  danych  u  t.  zw.  informatorów, 
a  zwiasŁcza  co  do  cyfrowego  obrotu,  zysku  surowe* 
go,  kosztów  produkcji  i  zysjcu  czystego,  ewentualnie 
także  co  do  zewnętrznych  znamion  gospodarstw 
(rolnego,  leśnego)  i  przedsiębiorstw  przemysłowych 
lub  handlowych.  W  szczególności  odnośnie  do  gospoś 
darstw  rolnych  i  leśnych,  należy  uwzględnić  rodzaj 

gospodarstwa;  warunki  ruchu,  ilość  i  jakość  ro= 
botników  stałych  i  sezonowych;  ilość,  rodzaj  i  ja^ 
kość  inwentarza  żywego  i  martwego;  uboczne  gałęzi 
produkcji,  ilość  i  wartość  remanentów  i  t.  p.  rynki 
zbytu  produktów  (towaru)  i  ich  odległość,  czy  i  jakie 
uboczne  gałęzi  gospodarstwa  wiejskiego  są  z  niem 
pola.czone  (np.  wypas,  chów  śWiń,  drobiu;  gospodars 
stwo  mleczne,  sadownicze,  pszczelne  i  t.  p.). 

O  ile  chodzi  o  gospodarstwa  wiejskie,  informato 
rowie  będą  z  reguły  zarazem  rzeczoznawcami  tak, 
że  co  do  tej  gałęzi  przeważnie  nie  zajdzie  potrzeba 
spisywania  dwojakich  protokółów    (ogólnego  z  rzc= 
czoznawcami,  a  szczegółowego  z  informatorami). 

Wypadek  taki  może  jednak  zachodzić  także  co 
(io  innych  gałęzi  dochodowych,  a  na  odwrót  w  po* 
szczególnych  większych  wypadkach  może  będzie 
wskazanem  także  co  do  rolnictwa  oddzielić  funkcję 
rzeczoznawców  od  funkcji  mfomiatorów. 

Z  szczególnym  naciskem  należy  dokonywać  tym 
czas.owego  poboru  w  powiatach  i  okręgach  z  pomyśl? 
ną  konjunkturą  gospodarczą,  uwzględniając  zwłasz^ 
cza  bliskość  większych  centrów  konsumcyjnych,  które 
na  ogół  znacznie  podnoszą  rentowność  gospodarstw. 
Z  reguły  gospodarstwa  rolne  średnich  rozmiarów  do 
30  morgów  wykażą  najwyższą  granicę  zyskowności, 
która  w  gospodarstwach  więlcszych  będzie  stosunko? 
wo  niższą,  a  to  ze  względu  na  konieczność  utrzyma^ 
nia  personelu  najemnego. 

W  porównaniu  z  gospodarstwami  wiejskiemi  ren* 
towność  gospodarstw  ogrodniczych,  zwla.szcza  pod 
miejskich  będzie  nierównomiernie  większą. 

Przy  gospodarstwach  leśnych  zaś  uwzględnić  na* 
leży  ewentualne  rekwizycje  drzewa  opałowego  i  bu* 
dulcowego,  zmniejszające  dochodowość,  o  ile  dot= 
knięci  nie  otrzymali  odpowiedniego  odszkodowania. 

Odnośnie  do  przemysłu  i  handlu  zwraca  się  uwa= 
gę  na  stosunkowo  większą  zyskowność  zwłaszcza 
niektórych  gałęzi,  jak  np.  przedsiębiorstw  spedycyj? 
nych  i  dorożkarskich,  rękodzieła  i  przemysłu  konfek= 
cyjnego,  szewskiego,  monterskiego,  ślusarskiego  l  me« 
chanicznego  wogóle;  maklerstwo,  agencje  i  pośred* 
nictwo  wszelkiego  rodzaju;  przedsiębiorstwa  restau* 
racyjne,  gospodnie  (hotelowe  i  pensje),  handle  de^ 
likatesów,  winiarnie,  kawiarnie;  z  wolnych  zawodów 
lekarze,  rejenci,  dentyści,  adwokaci  i  t.  p.  Baczną 
mieć  trzeba  uwagę  na  nTheżyte  uchwycenie  wyższych 
dochodów  z  różnego  rodzaju  spekulacji,  oraz  z  wy* 
najmu  mieszkań  w  letniskach  i  zdrojowiskach. 

Wzrost  majątku  i  wydatki  będą  niejednokrotnie 
dobrym  miernikiem  wysokości  dochodów  np.  spłata 
długów,  zwłaszcza  hipotecznych,  wykupno  serwitu* 
tów  i  t.  p. 

Rzecz  jasna:  że  protokóły  indywidualne  z  infor^ 
matorami  należy  załączyć  do  aktu  wymiarowego 
właściwego  płatnika.  Aby  więc  zaoszczędzić  spisy* 
wanie  odrębnego  protokółu  na  każdy  pojedyńczy 
wypadek  wymiarowy,  zalecą  się  następujące  skróco* 
ne  postępowanie. 

Protokół  spisuje  się  jednocześnie  w  2  egzcmpla 
rzach  za  pomocą  mechanicznego  powielania,  a  to  picr 
wopis  ołówkiem  atramentowym  z  kop  ją  uzyskan 

przy  użyciu  kalki,  zapisując  jednak  tylko  pier-i^sz 
stronę  kartki  papieru;  druga  natomiast  strona,  i)c 
zostaje  nie  zapisana. 

Nagłówek  protokółu  powinien  wyrażać*  rodzą 
czynności,  a  zatem  mniej  więcej  treść  wedle  dołączo 
nego  wzoru. 

Spisując  protokół  ułożyć  go  należy  jaknajbai 
dziejdziej  przejrzysto  i  tąk.  aby  odrazu  służyć  za  pod 
stawę  do  wymiaru.  Przy  takim  układzie  protokółi 
zbędnem  będzie  sporządzanie  rejestru  oraz  wyciąsu 
w  nayśl  ustępu  5. 

Kopję  protokółu  rozcina  się  na  pojedyncze  kart 
ki,  obejmujące  po  jednym  płittniku  (poz.  1;  poz.  2 
poz.  3  i  t.  d.  protokółu);  na  pojedyńczych  wycinkacl 
notuje  się  tymczasowo  ustalony  podatek  i  nume 

*  katast.  rejestru  bierczego,  a  następnie  wkłada  si 
wycinki  (karteczki)  do  aktu  wymiarowego  właściwe 

go  płatnika. 3)  Odnośnie  do  ważniejszych  gałęzi  gospodai 
tzych,  reprezentowanych  w  okręgu  Izby  albo  tylk^ 
w  niektórych  powiatach,  albo  w  jednych  .sporadycz 

,  nie,  a  w  innych  głównie,  przeprowadzenie  dochodzei 
z  rzeczoznawcami  poruczyć  należy  Urzędom  lui 
Urzędowi  skarbov/emu  podafków  i  opłat  główni 
zainteresowanym  (semu)  albo  też  zastrzedz  je  Izbie 
wyniki  należy  udzielić  Urzędom,  które  samoistni 
dochodzeń  nie  przeprowadzą. 

Izby  wydadzą  natychmiast  potrzebne  w  fym  kie 
runku  zarządzenia. 

4)  Ministerstwo  Skarbu  zaleca  zbieranie  dat,  d< 
ustalenia  dochodu  potrzebnych,  o  ile  możności  n 
miejscu  —  zwłaszcza  odnośnie  do  płatników  miej 
skich,  chybaby  słuchanie  rzeczoznawców  i  Informa 
torów  na  miejscu  ze  względu  na  specjalne  stosunk 
lokalne  nie  rokowało  widoków  na  dodatnie  wynik 
albo  zachodziły  inne  ̂ fażne  przeszkody. 

5)  Dla  płatników,  którym  na  indywidualną  próśb 
odroczono  termin  do  złożenia  zeznania  poza  15  lipc 
1921  roku,  termin  odroczony  będzie  owym  termineir 

po  upływie  którego  dopiero  można  przystąpić  d- 
ustalenia  dochodu  w  celu  tymczasowego  poboru  pa 
datku  dochodowego. 

6)  Do  tymczasowego  ustalenia  dochodów  płatni 
ka  użyć  należy  wzoru  rejestru  szacunkowego  (forir. 
Nr.  25  do  §  122  rozp.  wykonawcz.  do  ustawy  o  paiii 
stwowym  podatku  dochodowym).  Przy  tymczasc 
wym  ustalaniu  dochodu  nie  należy  brać  pod  uwag' 
zwyżek  i  zrtiżek  podatkowych  w  myśl  art.  art.  2 
i  nast.  ustawy  o  państw,  podatku  dochodowym,  c> 
z  uwagi  na  wskazówki  ustępu  2  lit.  c)  tego  reskryptu 
o  ile  chodzi  o  zniżki,  będzie  z  reguły  nieaktualne.  Od 
liczenia  uwzględnia  się  tylko  w  wypadkach  złożeni 
zeznania  w  terminie. 

Ponadto  należy  wyciąg  z  rejestru  szacunkoweg* 
załączyć  do  każdego  poszczególnego  aRtu  wymiaro 
wego,  w  celu  zużytkowania  w  toku  prawidłoweg<| 
wymiaru  ostatecznego.  Zamiast  wyciągu  można  spo 
rządzić  rejestr  szacunkowy  w  dwóch  egzemplarzacl 

drogą  powielania  przy  użyciu  kalki,  a  następnii 
kopję  rozciąć  w  .sposób  wskazany  odnośnie  do  pro 
tokółu  z  rzeczoznawcami,  informatorami  (ustęp  2), 

używając  otrzymane  wycinki  na  wkładki  do  akti' 
wymiarowego.  W  takich  wypadkach  —  rzecz  jasn- 

zapisuje  się  tylko  jedną  stronę  każdej  kartki  reje 
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l  
I  stru,  pozostawiając  na  każdego  płatnika  kilka  wicr? 

•szy,  aby  wycinki  nie  były  za  wąskie. 

j  7)  Ustalenie  dochodu  do  tymczasowego  poboru 
1  podatku  należy  do  Urzędów  skarbowych  podatków 
,i  opłat,  jako  takich,  a  nie  do  Komisji  szacunkowych. 

'  8)  Do  poboru  i  zarachowania  tymczasowo  !'stal04 
nego  podatku  prze?  kasy  skarbowe  (Urzędy  podat= 
kowe)  użyć  należy  wzoru  rejestru  bierczego  (form. 

r:Nr.  33    do  §  133    rożp.    wykonawca,    do  ustawy 
Jo  państw,  podatku  dochodowym). 

9)  Do  uiszczenia  tymczasowo  ustalonego  podatku 
^dochodowego  wzywa  sić  płatników  wezwaniem  płat* 
niczem;  za  dowodem  odbioru  według  dołączonego 

,  wzoru  B.    Dowód  odbioru  przechowuje  się  w  akcie 
wymiarowym.    Do  każdego  wezwania  dołączyć  na? 
Jeży  blankiet  nadawczy  (czek)  Pocztowej  Kasy 
llOszczędnoścT, 

10)  Jakkolwiek  przeciw  wezwaniom  płatniczym, 
I 'dotyczącym  tymczasowego  poboru  podatku  docho* 
dowego  niema    żadnego  środka  prawnego.  Urzędy 
Skarbowe  postępować  będą  przy  ustalaniu  dochodów 

i  z  wszelką  sumiennością,  aby  nie  dać  powodu  do  uza^ 
badnionych  zażaleń. 
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11)  O  cyfrowych  wynikach  tymczasowego  usta* 
lania  i  poboru  podatku  dochodowego.  Izby  skarbowe 
przedkładać  będą  raporty  miesięczne  od  1  września 
począwszy.  Wykazać  należy  przy  każdym  powiecie — 
ilość  mieszkańców,  ogólną  ilość  domniemanych  płat; 
nik^w  pod.  doch.  domniemaną  ilość  płatników,  po* 
bierających  uposażenie  służbowe,  ilość  dokonanych 
wymiarów  tymczasowych  wedle  głównych  gałęzi  do? 

chodowych  i  sumę  wpłaconego  podatku  dochodo= wego. 

12)  Potrzebne  druki  (rejestr  szacunkowy,  rejestr 
bierczy  i  wezwania  płatnicze)  otrzymają  Urzędy 
Skarbov/e  wprost  z  Wydziału  Gospodarczego  (od* 
dział  druków)  Ministerstwa  Skarbu,  któremu  należy 
natychmiast  podać  przypuszczalsie  ilościowe  zapo* 
trzebowanie  tych  druków  dla  akcji  tymczasowego 

poboru. Warszav;a,  dnia  22  iipca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (--  -)  Weinfeld. 
\ 
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Wzór  A.  PROTOKÓŁ. 

spisany  dnia  ,       .       .       .   "  «    Urzędzie  skarbowym 
podatków  i  opłat  skarbowych  w  ,  .  .  
rzeczoznawcami  .  .  . 

z  -r-i —    .        .     iiW'    )    „7.     gcspodarzami   w  ....  mformatorami 

co  do  stosunków  dochodowych  i  uiajątkowych  następujących  rolnikóyi'  z  (gminy)  :  dochód: 

1)  Jan  Pokrzy.wa,  a)   20  morgów  roli  Ii  kl.  dobrze  zagospodarowanej 

.   żona,  3  dzieci  dochód  z  1  morga   '  1919  po  1000  mk.  —  20000 starszych.  1920  po  2500  mh.  =  50000 
3  koi.ie,  5  krów,  spłaci!  1920  długi  30000  mk. 

b)  z  pssczelnictwa  (10  uli)  1S19  =  10000 
1920  =  20000 

c)  ̂   oszczędności  10000  mk.  1919  =  40O 
30000  mk.  1920  ^  1200 

Razem    .     34000  71200 

2)  Józfjf  Motycki,  a)    30  morgów  roli  I  kl.  b.  dobrze  'zagospod.,  zapo-  dochód: 

żona,    1   syn  biegHwy;  dochód  z  1* morga  1919  po  1500  mk.  =  45000 
star.szy.  1920  po  3500  mk.  =  105000 

4  konie,  10  krów,  świnie,  drób 
b)  z  gospodarstwa  ubocznego  1919  =  2500.0 

1920  50G00 
c)  z  furmanek  1919  po  100  mk. 

przez  200  dni  20000 
1920.  po  200  mk. 

przez  200  dni  =  40000 
d)  z  wynajmu  letnikom  1919  ^  2000 

1920  .  6000 
e)  z  os.^czedności  1919  —  2000 

1920  •    _         _  5000 

Razem    .    94000  2060G0 

3)    i  t.  d. 
Podpisy rzeczoznawców 

informatorów 
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Wzór  B. 

Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w  
Kasa  skarbowa  w  • 
Nr.  kat.  rejestru  biercz«go  .  -  

WEZWANIE      P  ŁATNICZE • 
dla  p  w  

na  państwowy  podatek  dochodowy. 
Na  zasadzie  art.  1  ustawy  z  dnia  20  maja  1921  r.  o  tymczasowym  poborze  państwowego  podatku  dochodowego 

dz.  ust.  Rz.  P.  Nr.  47,  poz.  287,  wzywa  się  Pana  (Panią)  do  uiszczenia  na  rachunek  tego  podatku 
za  rok  podatkowy  1920  kwoty  mk. 
»     »  r  1921      „  mk. 

ustalonej  w  myśl  zeznania  (na  podstawie  dochodzeń  urzędowych)  w  ciągu  dni  30  od  dnia  doręczenia  tego  wezwania. 
Kwoty  nie  wpłacone  w  terminie  we  właściwej  Kasie  skarbowej  ściągną  organy  skarbowe  w  drodze  przymusowej  a  ponadto 
pobierze  się  od  zaległej  kwoty  podatku  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  2%  miesięcznie,  względnie  od  dnia  1  września  1921  r. 
począwszy  kary  za  zwłokę  w  wysokości  3$  za  każdy  miesiąc  w  pierwszym  kwartale,  3^%  za  każdy  miesiąc  w  drugim  kwar- 

tale, a  od  trzeciego  kwartału  po  4%  za  każdy  dalszy  miesiąc  zwłoki. 
Wpłatę  można  uskutecznić  także  w  każdym  Urzędzie  pocztowym,   używając  do  tego  dołączonego  blankietu  na- 

dawczego (czeku)  Pocztowej  Kasy  Oszczędności. 

Urząd  skarbowy  w   • 

DOWÓOODBIORU 

wezwania  płatniczego  ńa  państwowy  podatek  dochodowy  za  rok  podatkowy  1920  (1921)  Nr.  kat.  rej.  bierczego  . 
(miejsce  odbioru)  .       .  (dfień  odbioru)  .  .r- 

(własnoręczny  podpis  odbierającego) 

Tymczasowo  pobrany  podatek  uwzględnia  się  odpowiednio  przy  ostatecznym  wymiarze  podatku.  Jeśli  ost^^tecz 
nie  wymierzony  podatek  dochodowy  i  majątkowy  nie  dosięgnie  kwoty  tymczasowo  ustalonej  należą  się  płatnikowi  od  Skarbu 
Państwa  od  nadwyżki,  wpłaconej  na  podatek  tymczasowy,  odsetki  w  wysokości^^  za  każdy  pełny  miesiąc  od  dnia  wpłaty 
aż  do  dnia  doręczenia  ostatecznego  nakazu  płatniczego. 

Przeciw  temu  wezwaniu  płatniczemu  niema  środka  prawnego 
Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych. 

(Pieczęć  urzędowa) 

•  327. 

OKÓL|S[IK  L.  1576. 

Do  Izby  Skarbowej  w  Warszawie,  Łodzi.  Kielcach. 
Lublinie  i  Białymstoku. 

Ministerstwo  Skarbu  uchyla  swój  okólnik  z  dnia 
4  listopada  1919  L.  71382/7011/19  (Dz.  Urz.  Min.  Sk. 
Ni.  32  z  r.  1919,  poz.  48!)  w  sprawie  przedstawiania 
przez  Urzędy  Skarbowe  Podatków  Urzędom  Przcs 
mysłowym  kwartalnych  wykazów  wykupionych  świa= 
dectw  przemysłowych. 

O  tern  należy  zawiadomić  podwładne  Urzędy 
Skarbowe  podatków. 

Ministerstwo  Skarbu  poleca  wydać  równocześnie 
zarządzenie  by  Urzędy  Skarbowe  nie  stawiały  żads 
nych  przeszkód  delegatom  państwowych  władz  prze 
myślowych,  zgłaszającym  się  celem  sporządzenia  wy? 

ciągów  z  rejestru  wydanych  świadectw  przemysio= 
wych  na  zakłady  przemysłowe  i  handlowe. 

O  powyższem  zarządzeniu  zawiadamia  się  rów* 
nież  Ministerstwo  Przemysłu  i  Handlu. 

Warszawa,  d.  23  lipca  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

D>Tektor  Departamentu  pod.; 

(-  )  Dr.  Birgfellner. 

323. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  Prasowe  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 
Z  dniem  15  lipca  b.  r.  upływa  terami,  wyznaczany 

w  myśl  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym 
podatku  dochodoA\'ym  i  podatku  majątkowym,  rozporzą- 

dzeniem Ministra  Skarbu  z  dnia  7  czerwca  1921  r.  dc 
składania  zeznań  o  dodiodzie,  wymaganych  powołań? 

•  ustawą. 

Publiczne  wezwania  Władz  skarbowych  \f  tym 

przedmiocie  zostały  ogłoszone  w  pismach  i  rozplakato- 
wane na  widocznych  miejscach,  ogól  jednak  ludności  nie 

zwrócił  na  wezwania  te  należytej  uwagi. 

We  własnym  atoli  interesie  każdego  obowiązanego 
do  płacenia  podatku  leży  złożenie  zeznania  najpóźniej 

do  15  lipca  b.  r.,  gdyż  niedotrzymanie  tego  terminu  na- 
raża na  dotkliwe  kary  pieniężne,  a  ponadto  pozbawia 

płatnika  możności  wszelkiej  obrony  przeciw  podatkowi, 
który  Władza  skarbowa  będzie  zmuszona  sama  okreśW 
na  podstawie  posiadanych  informacji. 

Kto  więc  niema  zamiaru  zrezygnować  ze  swegc 

prawa  wywarcia  decydującego  wpływu  na  wymiar  po- 
datku dla  siebie,  powinien  pospieszyć  ze  złożeniem  ze- 

znania na  przepisanym  formularzu. 

Formularze  zeznań  wydają  bezpłatnie  Urzędy  skar- 
bowe. Można  je  również  nabyć  w  cenie  po  10  mk.  w 

każdej  prawie  dystrybucji  tytuniu. 
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Urzfdy  skarbowe  dla  miasta  Warszawy  mieszczą  się 

'przy  ulicy  Nalewki  Nr.  2. 

329. 

INSTRUKCJA  MINISTRA  SKARBU 

w  przedmiocie  wynagradzania  świadków  i  znawców 

(biegłych)  wzywanych  w  sprawach  państwowego  po- 
datku dochodowego  i  podatku  majątkowego-fj 

CZĘŚĆ  I. 

Wynagrodzenia  świadków  i  znawców. 

§  1- Świadkowie  i  znawcy,  wzywani  w  sprawach  po= 
datku  dochodowego  lub  majątkowego  mają  prawo 
jo  wynagrodzenia  według  postanowień  niniejszej 
instrukcji.  « 

Świadkom  przysługuje  to  roszczenie  także  wte^ 
jy,  gdj-  na  wezwanie  urzędowe  stawili  się  do  prze= 
słuchania,  ale  przed  przesłuchaniem  zostali  odprawie= 
li.  Znawcy  zaś  mogą  w  takim  przypadku  żądać  tyl- 
\0  zwrotu  wydatków  i  odszkodowania  za  stratę 
:zasu. 

Kto  niesłusznie  odmawia  zeznań  lub  spełnienia 
bzynności  będących  obowiązkiem  znawcy,  nie  ma 
prawa  żądać  wynagrodzenia.  . 

Znawca  nie  ma  paawa  do  wynagrodzeni^  za 
izynności,  które  przedsięwziął  bez  polecenia  urzę= 
lowego  lub  wbrew  udzielonym  wskazówkom. 

Świadkowie  i  znawcy,  którzy  jawili  się  bez  we= 
?wania  urzędowego,  ińają  takie  samo  prawo  do  wy= 
liagrodzenia,  jak  w  radzie  urzędowego  wezwania,  je= 
ieli  ich  przesłuchano  lub  korzystano  z  ich  ponłocy, 
i  władza  skarbowa  uzna,  że  ich  przesłuchanie  lub 

łrzybranie  posłużyłd  do  wyjaśnienia  sprawy  i  przy= 
iporzyło  znaczniejsze  korzyści  Skarbowi. 

A.    Wynagrodzenia  świadków. 

§2. Świadkowie  mogą  żądać f 
1)  zwrotu  kosztów  podróży, 
2)  zwrotu  kosztów  pobytu  (wydatki  na  wyży 

';vienie  i  nocleg)  oraz 
3)  odszkodowanie  za  stratę  czasu. 

Koszta  podróży. 

§  3. Przez  koszta  podróży  należy  rozumieć  wydatek, 
i  :tóry  świadek  poniósł^  aby  przybyć  do  miejsca  prze= 
:  łuchania  i  powrócić  do  miejsca  swego  zamieszkania 
ub  stałego  pobytu.  . 

§4. Jeżeli  świadka  przesłuchuje  się  w  miejscu  jego 
itainieszkania  lub  pobytu,  wówczas  należy  zwrócić 
coszta  użycia  zbiorowych  środków  przewozowych, 
ak  tramwaje,  omnibusy,  kolejki  miejskie  lub  pod= 
niejskie  i  t.  p.      .  , 

Zwrotu  należności  za  użycie  dorożki  lub  podwo- 
dy  może  świadek  żądać  tylko  -wtedy,  gdy  nie  ma 
zbiorowych  środków  przewozowych  oraz: 

1)  gdy  oddalenie  mieszkania  świadka  od  micj= 
sca  przesłuchania  wynosi  więcej,  niż  4  kim.,  albo 

2)  gdy  przy  mniejszej  odległości  użycie  doroż' 
ki,  względnie  podwody  okazało  się  koniecznem,  ze 
względu  na  stosunki  osobiste  świadka  (ppdeszły 
wiek,  ułomność,  choroba  i  t.  p.)  lub  ze  względu  na 
okoliczności  natury  zewnętrznej,  jak  gwałtowna  ule- 

wa, pośpiech,  uciążliwa  droga  i  t.  p. 

§  5. 

Jeżeli  świadka  przesłuchuje  się  w  innem  miej  = 
scu,  a  nie  w  miejscu  jego  zamieszkania  lub  pobytii, 
w.ówczas  należy  mu  zwrócić  koszta  użycia  zbioro= 
wych  środków  przewozowych,  bez  względu  na  od= 
ległość  obu  miejsc  od  siebie. 

O  ile  zaś  świadek  nie  może  użyć  jednego  ze 
zbiorowych  środków  przewozowych  lub  poczty, 
wówczas  zwrot  wynagrodzenia  za  odbytą  drogę  na^ 
leży  się  mu  tylko  pod  warunkiem,  gdy  miejsce  jego 
zamieszkania  lub  pobytu  jest  oddaleni  od  miejsca 
przesłuchania  przynajmniej  o  4  kim.,  albo  gdy  przy 

mniejszej  odległości,  świadek  musiał  użyć  dorożki, 
względnie  podwody  z  przyczyn  pod  2)  §  4  przytoczo- 

nych. 
Wynagrodzenie  za  podróż  obejmuje  zwrot  kosz= 

tów  za  użytą  dorożkę,  względnie  podwodę. 

§  6. 

Jeżeli  zwrot  kosztów  podróży  następuje  według 

postanowień  w  poprzednich  paragrafach  wyłuszczo= 
nych,  nie  powinny  te  koszta  wynosić  więcej,  niż  rze= 
czywista  należność  za  użycie  zbiorowego  środka 
przewozowego.  Przy  tern  należność  za  inną,  niż 

najniższą  klasę  jazdy,  może  być  tylko  wtedy  przy= 
znana,  gdy  świadek  ze  względu  na  swoje  stanowi= 
sko  społeczne  zazwyczaj  tej  wyższej  klasy  używa. 

§  7. 

Koszta  dorożki  należy  zwrócić  wedle  obówiązu= 
jącej  taryfy,  wydanej  przez  właściwą  władzę,  koszta 
zaś  podwody  według  taks,  ustanowionych  dla  pod= 
wód. 

Jeżeli  w  danem  miejscu  znajduje  się  do  dyspo- 
zycji więcej  środków  przewozowych,  wówczas  zwra- 

ca się  koszta  najtańszego  środka. 

Jeżeli  kilku  świadków  użyło  jednego  środka 

przewozowego,  lub  mogło  użyć  tego  środka  bez  na= 
rażenia  się  na  niewygody,  wówczas  każdemu  świad- 

kowi należy  zwrócić  tylko  część  przypadającą  n.i 
niego. 

§8. 

Jeżeli  według  postanowień  w  poprzednich  pa- 
ragrafach wyłuszczonych,  nie  można  świadkowi 

przyznać  kosztów  za  użycie  zbiorowego  środka 
przewozowego,  poczty  lub  podwody  nie  należy  mu 
się  wynagrodzenie  za  odbycie  drogi  pieszo  lub  na 
rowerze.  Natomiast,  jeżeli  odległość  przebyta  tam 
i  napowrót  wynosi  najmniej  15  kim.,  można  mu 

przyznać  kwotę  20  ~  100  mk.  na  pokrycie  kosztów 
obiadu,  jakiego  w  drodze  tam  lub  napowrót  potrze- 
bowal. 
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Koszta  pobytu  świadków  w  miejscu  przerfuchania. 
■  §9. 

Koszta  pobytu  obejmują  wydatki  na  wyżywię^ 
nie  i  nocleg.  Stosownie  do  miejscowych  stosunków, 

icoszta  wyżywieniu  wynoszą  25  —  1000  nik.,  nociejjo= 
we  zaś  25  —  100  mk.  dziennie. 

Koszta:  wyżywienia  obejmują  zwrot  koniecz= 
aych  wydatków  na  obiad,  noclegowe  zaś  zwrot  ko= 
niecznych  wydatków  na  wieczerze,  nocleg  i  śniada^ 
nie. 

Świadkowi  przesłuchanemu  w  miejscu  jego  za= 
mieszkania  lub  pobytu  nie  należy  się  ani  zwrot 
kosztów  wyżywienia  ani  noclegowego. 

Wynagrodzenia  za  stratę  czasu  przez  jeden  dzień. 

§  10. 1 
.  ! 

1 
Dla  świadków 
zamieszkałych 

^\ 

11 

t ( 
i 

GRUPA  ZAROBKOVM 

• 

1 

w  .siedzi- 

bie wła- 

dzy skar- 

bowej poza  sie- 

dzibą 

władzy 

skarbo- 

wej 

!. 
Robotnicy  bez  wykształcenia  prsy- 
ąofowawczego,  p.i-zemysłowego 
lub   zawodowego,  żyjący  z  za- 

robku dziennego,  od  sztuki  lub 
tygodniowego,    wyrobnicy,  po- 

sługacze publiczni,  słu.Ji,  stróże 
leśni  i  polowi,  o  ile  nie  są  słu- 

gami   rządowymi,  gospodarze 
wiejscy,  posiadający  małe  grun- 

ta, a  zmuszeni  zarabiać  półrocz- 
nie   y.a    swe    utrzymanie  lub 

utrzymujący  się  z  tego,  co  so- 
bie ivymówili  przy  odstąpieniu 

100- 

• 

2<X) 
80-150 

JI. Robotnicy  w  przedsiębiorstwach 
górniczych   i  robotnicy  z  wy- 

kształceniem przygotowawczcm, 
przemysłowern  lub  ZE<vodowem, 
żyjący  z  zarobku  dziennego  od 
sztuki  lub  tygodniowego  .    .  . 

100- 

300 
80—200 

111. Rękodzielnicy  i  drobni  przemy- 
słowcy, którzy  sami   ;  ą  czynni 

w  swoim  przemyśle,  obnoścy, 
ajenci,  koniisanci  podróżujący, 

jekci  hand!ov.i  i  osoby,  których 
zarobek    dochodzi  podobnych 

100- 

-300 

80— 200 

IV. Właściciele  i   dzierżaw/cy  gospo- 
darstw wiejskich,  z  których  do- 

chód   zapewnie    im  całkowite 
utrzymanie,  o  ile  niefylko  kieru- 

ją gospodarstwem  rolnem  i  nad- 
'      zorują  je,  lecz  zmuszeni  są  sa- 

mi także  pracować  w  <em  gos- 
podarstwie i  kiórzy  wykażą,  że 

przez    stratę     czasu  ponoszą 
w    swoim    zarobku  drtkliwy 
uszczerbek   

100- 

-300 
} 

1 
1  80—200 

V, 
Nauczyciele  prywatni,  osoby  z  wy- 
ksztpłceni?m  uniwersyteckiem 
hsb    podobnem  zawodem  inni 

1      świadkowie    nie    należący  do 
i      grup.  1 — IV,   którzy  wykażą,  że 
j      przez     stratę    czasu  po.ioszą 

w    sv'ioim     zarobku  dotkliwy 
uszczerbel  

i 

\ 

100- 

-500 

! 

! 
1 
1 

1200—500 

329.  27—28. 

§  11. 

Przy  stosowanu  taryfy  (§  10)  należy  zazwyczaj 
wymierzać  wynagrodzenie  według  unormowanych 
kwot  minimalnych;  wolno  jednak  uwzględniać  wa= 
runki  bytu  i  zarobkowania  poszczególnych  do  tej 
samej  grupy  należących  osób  i  w  miarę  tego  pr?y 
znawać  im  wynagrodzenie  wyższe,  niż  kwoty  mini= malne. 

Poza  tem  można  przyznawać  kwoty  niższe  od 
kwot  minimalnych,  jeżeli  ze  względu  na  stosunki 
miejscowe  i  osobę  świadka  minimalna  kwota  M»yna-- 

grojllzenia  taryfowego  byłaby  widocznie  zb\-t  wy; 
soką. 

§  12. 

Przyznania  należności  świadek  winien  żądać 
ustnie  lub  na  piśmie  pod  ich  utratą  w  ciągu  24  go= 
dzin  po  przesłuchaniu  a|bo,  jeżeli  prze.sluchanie  .si;; 
i.ulbyło.  po  odprawieniu  Świadka. 

•  §  13. 

Naczelnik  władzy  skarbowej  lub  wyznaczony 
przez  niego  urzędnik  oznacza  należności  świadków 
i  zarządza  ich  wypłatę  z  kredytu  przeznaczonego  na 
ten  ce!  do  rozporządzania  właściwej  władzy  skarbc wci. 

§  14. 

Wynagrodzenie  żądane  i  przyznane  należy  uwi= 
docznić  w  wykazie  na  przepisanym  formularzu. 

Na  podstawie  danych,  zawartych  w  powyższym 

wykazie  sporządza  się  asygnatę  do  wypłaty  w  2=cn 
egzemplarzach,  z  których  jeden  egzemplai-z  prze= 
syia  się  miejscowej  Kasie  Skarbowej  do  zreahzowa= 
nia,  drugi  zaś  egzemplarz  dori^cza  się  świadkowi  ct= 
tem  otrzymania  w  Kasie  Skarbowej  oznaczonej 

asygnacie  należności. 

B.    Wynagrodzenia  znawców. 

§  15 

Znawcy  mogą  żądać: 
1 )  zwrotu  kosztów  podróży, 
2}  zwrotu  kosztów  pobytu  (wydatki  na  wyży wieuie  i  nocleg), 

3)  odszkodowanie  za  stratę  czasu  oraz 
4)  wynagrodzenia  za  praeę. 

§  16. 

Koszta  podróży  i  pobytu  (djet)  znawców,  będą= 
cych  w  służbie  publicznej,  oznacza  się  według  dcHt 

tychczasowych  przepisów  dla  osób,  pełniących  służ- 
bę publiczną.  Innym  znawxom  zwraca  się  koszta 

podróży,  i  pobytu  według  postanowień  o  wymiarze 
takich  roszczeń  świadków  i  wedle  taryf  ułożonych' 
dla  .śv,iadków  w  myśl  §§  3  do  11  nin.  instr. 

§  17. 

Inne  koszta  i  wydatki  zwraca  się  znawcy  o  tyie 
0  ile  były  konieczne  do  spełnienia  jego  czynność: 

1  zostały  należycie  wykazane.  Za  dostarczenie  na=; 

rzędzi  i  przyrządów,  których  można  stale  uży\«'ać' nie  należy  się  osobne  odszkodowanie. 
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§  18. OJs.ikodowanie  zą  tetratę  czasu  \yymierza  się, 
.  uwzględniając  stosunki  zarobkowe   znawców,  .je(ł= 
nakże  nie  powyżej  ̂   mk.  za  każęU  rozpoczętą  iio= 
dzinę  i  nie  powyżej  ośmiuset  marel-:  za  cały  dzień. 

Znawcy  winni  wykazać  wiarogodnie  wysokość 

'.,\vc'^o  normalnego  zarobkti  i  uszcziprbku  zarobku,  o 
stosunki  zawodowe  i  zarobkowe  znawcy  nie 

L czają  w  tym  względzie  pewnych  i  znanych  wia= 
skarbowej  wskazówek.    .leżeli  strata  czasu  nie 

powoduje  uszczerbku  w   zarobku,   nie   należy  się 
znawcy  odszkodowanie  za  stratę  czasu. 

Za  stracony  uważa  się  czas,  który  yznawca,  ce= 
lem  wypełnienia  swego  obowiązku,  musi  spędzić 
,poza  swoicm  mieszkaniem  kib  zwykłem  miejscem 
Ipracy;  nie  liczy  się  atoli  czasu,  użytego  na  wykona- 
nic  czynności,  - za  które  znawca  otrzymuje  wynagrD= 

i"iie  za  pracę. 
19. 

.'■  \  aaijuo-j.zcnie  za  pracę  wymierza  się,  uwzględ= 
;\c  nakład  czasu  i  trudu,  koniecznych  do  samc= 
wykonania  pracy,  oraz  mając  na  uwadze  zapła^ 

t?  -.'.dzielaną  zwyczajnie  za  podobne  pra^  poza  po'^ :iowaniem  administracyjnem. 
Oceniając  wartość  pracy,  należy  rozróżniać,  czy 

b.i-'anie  całkiem  szczególnych  wiadomości  zawodo= 
h,  a  w  szczególności  technicznych,  które  naby= 
się  tyiko  przez  wyższe  studja  albo  przez  szczc= 
e  wyszkolenie  lub  wykształćenie,  czy  też  do  te= 
'/ystarczają  zwyczajne  wiadomości  rękodzielnika 
kupca. 

Jeżeli  praca  znawcy  polega  tylko  na  świadcze= 
.  .ch  ostatniego  rodzaju,  które  łączą  się  zazwyczaj 

'j^  jego  zarobkowaniem  lub  zawodem,  znawca  może 

żaćać  tylko  odszkodowania  za  stratę  czasu.  Znavv- 
com,  którzy  nie  mogą  żądać  wynagrodzenia  za  stra- 

tę czasu  (część  druga  §  18)  należy  się  w  takich  wy= 
padkach  wynagrodzenie  wymierzone  w  myśl  części 
pierwszej  nin.  §,  które  jednak  nie  może  przekracza: 
granięy  oznaczonej  w  części  pierwszej  §  18. 

§  20. 

W  razie  przybrania  kilku  znawców  każdy -z  ;iich 

-ma  prawo  do  pełnego  wynagrodzenia  za  sti'atę  Cza- 
ruj i  za  pracę  oraz  do  zwrotu  poniesionych  przez  sic 

bie,  należnych  kosztów  podróży,  pobytu  i  innych 

wydatków. 

§21. 

Władze  skarbowe  v/inny  ogra^niczyć  powoływa- 
ni© znawców  i  zakres  ich  czynności  do  przypadków* 

koniecznej  potrzeby  w  szczególności,  jeżeli  na  pod 
stawie  ich  opinji  można  oczekiwać  znaczniejszej  ko= 
rzyści  dla  Skarbu  Państwa.  ^ 

§  22. 

Postanowienia       12  do  14  niii.  instr.  mają  ana 
logiczne  zastosowanie  przy  przyznaniu  i  wypłacie 

wynagrodzenia  znawców. 

§  23. 

Postanowienia  niniejszej  instrukcji  nie  stosują 
się  do  świadków  i  znawców  (biegłych)  słuchanych 

na  żądanie  płatników. 
Warszawa,  dnia  7  lipca  1921  r.  ^ 

^        Minister  Skarbu:  * 
^  w  z.  (-)  R.  Ryharski. 
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PoŁycja  330, 

27—28. 

Dalszy  ciąg  strony  2. 
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23 

330. 

Ogłoszenia  Urzędów  skarbowych 

w  sprawie  podatku  przemysłowego. 

Ogłoszenie. 
Komisja  miejscowa  do  spraw  podatku  przemysłowego 

w  Jędrzejowie  podaje  na  podstawie  artykułu  25  ustawy 
2  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  66  pozycja  437)  do 
publicznej  wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  na  wymierzony 
podatek  procentowy  od  zysków  na  rok  podatkowy  1920  zo- 

stały w  dniu  15  lipca  1921  r.  rozesłane. 
Jędrzejów,  dnia  15  lipca  1921  r. 

Ogłoszenie. 

Urząd  Skarbowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  w  San- 
domierzu, w  myśl  art.  25  ust.  o  pod.  przemysłowym  z  dn. 

6-go  lipca  1920  r.'  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na- 
•kazy  płatnicze  pod.  procentowego  od  zysl<u  i  zarobku  za 
rok  podatkowy  1920  rozesłan?  dla  doręczenia  lijpntrybu- 
entom  pow.  Sandomierskiego  dnia  12  lipca  1Q21 

Ogłoszeń 
e. 

Miejscowej  Komisji  dla  spraw  podatku  przemysłowego 
w  Miecłiowie. 

W  myśl  art.  25  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  U. 
P,  Nr.  66  poz.  437)  i  rozporządzenia  wykonawczego  do 
tejże  ustawy  z  dnia  10  grudnia  1920  r.  (Dz.  U.  Nr.  3  1921, 

poz.  14)  podaje  się  do  wiadomości  interesowanych,  iż  na- 
kazy płatnicze  na  wymierzony  podatek  prócentowy  od 

zysku,  za  rok  1920  zostały  rozesłane  w, dniu  15  lipca 
1921  r.  . 

Ogłoszenie. 

Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  Skarbowych,  w  myśl 

par.  224  instrukcji  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  10-go  grud- 
nia 1920  r.  zawiadamia  wszystkich  właścicięli  przedsię- 

biorstw handlowych  i  przemysłowych,  oraz  osoby,  wykonu- 
jące osobiste  wolne  zawody  w  mieście  i  powiecie  Biało- 

stockim, iż  nakazy  płatnicze  na  podatek  procentowy  od 

zysku  za  rok  1920  zostały  wysłane  do  Komendy  Policji  Po- 
wiatowej, celem  doręczenia  płatnikom,  dnia  15  lipca  1921 

roku.  Reklamacje  przeciwko  wymiarowi  tego  podatku  mo- 
gą być  wnoszone  do  Komisji  Miejscowej  przy  Urzędzie 

Skarbowym  (ul.  Warszawska  Nr.  16)  do  dnia  15  sierpnia 1921  roku. 

Ogłoszenie.  j 

Podaje  się  do  wiadomości,  że  nakazy  płathicze  na  po- 
datek procentowy  od  zysku  za  rok  1920,  rozesłane  zostały 

płatnikom  należącym  do  okręgu  Urzędu  Skarbowego  Dą- 
browskiego —  za  pośrednictwem  Magistratu  miasta  Dąbro- 

wy, oraz  urzędów  gminnych,  i  że  reklamacje  tak  przeciw 
podstawoiife  wymiarowym,  jak  i  kwotom  podatku,  można 
wnosić  najpóźniej  dO  15  Sierpnia  19ZI  F.  do  miejscowej 
komisji  dla  spraw  podatku  przemysłowego.  (Art.  26  ustawy 
z  dnia  6'7  1920.  Dz.  u.  JV2  66). 

Dąbrowa  Górnicza,  dnia  15  lipca  1921  r. 
Przewodniczący  komisji  W.  Popiel. 

Ogłoszenie. * 
Na  podstawie  art.  25  Ustawy  z  d.  6  lipca  1921  r.  Kie 

lecka  Komisja  do  spraw  podatku  przemysłowego  zawiada 
mia,  iż  nakazy  płatnicze  na  podatek  procentowy  od  zyski 
za  1920  r.  odesłane  zostały  dnia  15  b.  m.  do  Magisfrati 
miasta  Kielc  celem  doręczenia  kontrybuentom. 

Kielce,  dn.  15  lipca  1921  r. 
Przewodniczący  komisji  Aliand. 

Ogłoszenie. 
Podaje  się  do  wiadomości  osób  interesowanych,  żi 

w  dniu  dzisiejszym  zostały  rozesłane  za  pośrednictwen 
Urzędów  gminnych  i  Magistratów  miast  powiatu  Pińczów 
skiego  nakazy  płatnicze  na  wymierzony  przez  Pińczowski 
miejscową  Komisję  do  spraw  podatku  przemysłowego  pro 
centowy  podatek  przemysłowy  od  zysku  przedsiębiorstw 
nieobowiązanych  do  'składania  sprawozdań  publicznych 
osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodzielnych  wolnyci 
zajęć  zawodowych  w  powiecie  Pińczowskim  za  rok  192C 
dla  doręczenia  tych  nakazów  kontrybuentom.  Podatek  tei 

podlega  wpłaceniu  do  Kasy  Skarbowej  najpóźniej  do"  1-gi października  1921  r.  Reklamacje  przeciw  wymiarowi  po 
datku  można  wnieść  do  wspomnianej  wyżej  Komisji  w  ter 
minie  od  15  lipca  do  15  sierpnia  1921  r. 

Pińc/ów,  dnia  9  lipca  1920  r. 
Przewodniczący  Komisji  miejscowej,  Na- 

czelnik Urzędu  skarbowego  podatków 
i  opłat  skarbowych.  ( — )  Piotr  Szymborski. 

Ogłoszenie. 
Urzędu  Skarbowego  podatków  i  opiat  Skarbowych  w  Biei 

sku  Podlaskim. 

Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920 
(Dz.  Ust.  R.  P.  P.  J^2  66,  poz.  437)  w  przedmiocie  ujednt 
stajnienia  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  roi 
porządzeń.  niniejszym  podaje  się  do  wiadomości  osó| 
względnie  przedsiębiorstw  interesowanych,  iż  podatek  prz< 
mysłowy  dodatkowy  w  postaci  procentowego  podatku  o 
zysku  zft  rok  1920  należny  od  przedsiębiorstw  handlowyc 
i  przemysłowych,  osób,  wykonywujących  samodzielne  woln 
zajęcia  zawodowe  i  osób,  wykonywujących  osobiste  zi 
jęcia  przemysłowe  został  wymierzony,  nakazy  zaś  płatnicz 
rozesłane  kontrybuentom  w  dniu  15  lipca  r.  b. 

Przewodniczący  komisji  Naczelnik  Urzędu  Łuba. 

Obwieszczenie. 

Na  mocy  Art.  25  Ustawy  o  podatku  przemyslowyi 
z  dnia  6  lipca  1921  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  e 
obszarze  byłego  zaboru  rosyjskiego  Ust^w  i  rozporządzę 
0  podatku  przemysłowym.  Przewodniczący  Komisji  Mie 
scowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  we  Wloszczowii] 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  łii 
procentowy  podatek  od  zysku  na  rok  1920  zostały  rozesłi 
ne  w  dniu  30  czerwca  r.  b.  za  pośrednictwem  Magistrat 
1  Urzędów  gminnych  powiatu  Włoszczowskiego,  dla  dor< 
czenia  poszczególnym  płatnikom. 

Reklamacje  przeciwko  wymiarowi  tego  podatku  nalei 
wnieść  do  wskazanej  wyżej  Komisji  Miejscowej  do  spra 
podatku   przemysłowego   w  Włoszczowie,  w  terrninie  6 
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1  sierpnia  192t  r. 
Reklamacje  wniesione  po  tym  terminie  uwzględniane 

nie  będą. 
Włoszczowa,  dnia  30  czerwca  1921  r. 

Przewodniczący  Kom.sji;  Naczelnik  Urzędu  Kozłowski. 

Ogłoszenie. 

Komisja  Miejscowa  do  spraw  podatku  przemysłowego 
na  powiat  Szczuczyński,  województwa  Białostockiego,  ni- 

niejszym ogłasza,  że  w  dniu  15  lipca  1921  r.  zostały  wy- 
słane płatnikom  nakazy  płatnicze  procentowego  podatku 

przemysłowego  od  zysku  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych 
do  składania  .sprawozdań  publicznych,  osobistych  zajęć 
przemysłowych  i  samodzielnych  wolnych  zajęć  zawodo- 

i  wych  na  1920  rok. 
Grajewo,  dnia  15  lipca  1921  r. 

nie  na  całokształt  działalności,  oraz  polityki  zarządu 
monopolu  Tytuniowego. 

Dla  zapobieżenia  tym  faktom  uprasza  się,  aby 
wszystkie  władze  centralne  —  przed  ewentualnem 
wydaniem  rozporządzenia  w  sprawach  opodatkować 
nia  tytoniu,  oraz  wszelkich  i  innych,  pozostających 
w  związku  z  wykonaniem  monopolu  tytoniowego 
porozumiewały  się  z  Generalną  Dyrekcją  Monopolu 
Tytoniowego. 

Warszawa,  d.  20  lipca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

(    )  w  z.  Weinfeld. 

Opłaty  stemplowe. 

331. 

OKÓLNIK  L.  977/21  S.  IV. 

w  przedmioae  opiaty  stemplowej  od   urzędowego  po- 
świadczenia własnoręczności  podpisu  na  zeznaniu  ma- 

jątku spadkowego. 

Do  Izb  Skarbowych  w  Białymstoku,  Kielcach,  Lubhnic, 
Łodzi  i  w  Warszawie, 

Urzędowe  poświadczenie  własnoręczności  podpisu, 
uuiieszczoiiego  na  zezjianiu  majątku  spadkowego  (wzór 
3  do  par.  61  rozporządzenia  z  dn.  22  lipca  1920  r.,  Dz. 
U.  nr.  78,  ooz.  524;  Dz.  Urz.  Min.  Sk.  m.  32/33,  poz. 
j47ó)  nie  podlega  opłacie  stemplowej,  przewidzianej  w 
ia:t.  31  dekretu  z  dn.  7  lutego  1919  r.  w  przedmiocie 
opłat    cd    podań    maz    od    świadectw  urzędbwych 
(Dz.    Pr.    Nr.    14,   poz.    145    Dz.    Urz.    Min.  Sk. 
nr.  4  poz.  49).  Poświadczenie  bowiem  takie,  jeśliby  było 

wydane  na  skutek  podania  byłoby  wolne  od  opłaty  stem- 
rlowej  w  myśl  art.  34  (ustępu  1)  powołanego  dekietu, 
ponieważ  samo  podanie  nie  podlegałoby  opłacie  w  myśl 

.  ai  t.  6  (ustępu  1)  tegoż  dekretu). 
Warszawa,  dnia  30  czerwca  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Sekcji: 

w  z.  (  -)  Wernet: 

Monopol  Tytoniowy. 

i  332. 

OKÓLNIK  L.  1657  Pr.  21. 

i  Do  Prezydjum  Rady    Ministrów,    wszystkich  Mi; 

fnisterstw,  >X^ładz  i  Urzędów  Centralnych,    oraz  'Des 
partamentów  Ministerstwa  Skarbu. 

Niejednokrotnie  zachodzą  wypadki,  ̂ e  niektóre 
^i^rladze  wydają  rozporządzenia  dotyczące  spraw  ty* 
rtoniowych  bez  uprzedniego  porozumienia  się  z  Ge* 
!  neralną  Dyrekcją  Monopolu  Tytoniowego.  Takie 
[zarządzenia  mogą  być  sprzeczne  z  istniejącymi  już 
|j  przepisami  i  rozporządzeniami  lub  też  wpływać  ujem? 

Przepisy  celne'. 
333. 

OKÓLNIK  L.  fłSOl/DC  {1/21. 

Do  wszystkich  Kolejowych  Urzędów  Celnych. 

Celem  prowadzenia  statystyki  towarów  przewożo- 
nych tranzytem  przez  polski  obszar  celny  do  państw 

obcych,  poleca  się  wchodowym  urzędom,  przez  które 
już  uskutecznia  się  tego  rodzaju  przewóz  trtinzytowy, 
aby  niezwłocznie  przystąpiły  do  spoi-ządzania  cl!a  staty- 

styki czwartego  egzemplarza  iisty  przekazowej  na  każdą" przesyłkę  i  po  zaopatrzeniu  go  u  góry  w  napis  „egzem- 
plarz statystyczny"  —  przesyłały  do  Głównego  Urzędu 

Statystycznego  w  Warszawie. 

O  ile  w  waigonach  zbioi-owych  znajduje  się  znacz- 
niejsza liczba  przesyłek,  to  w  egzemplarzu  statystycznym 

można  oznaczyć  „ładunek  zbiorowy",  lecz  w '  tym  wy- 
padku należy  dołączyć  specyfikację  przesyłek. 

Wspomniane  egzemplarze  statystyczne  według  po- 
rządkowych liczb  rejestru  przekazowego  należy  prze- 

sycać do  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  terminach 
iRstanowionych  do  przesyłania  deklaracji  statystycznych. 

Rozporządzpjiie  niniejsze  ma  cliarakter  tymczasowy 
aż  do  czasu  wydania  oSobnych  drukóv/  statystycznych. 

Waa-szawa,  d.  9  lipca  1921  r. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

(    )  Dzieizgowski. 

-9k  — — 

334^ 
OKÓLNIK  L.  8782. 

Do  Wszystkich  Kolejowych  Urzędów  Celnych. 

Przeprowadzona  w  csfatnicii  czasach  lustracja  wy- 
kazała, że  w  niektórych  urzędach  celnych  zalegają  dłuż- 

szy czas  pozostawione  w  wagonach  i  magazynach 
większe  ilości  zagTanicznych  towarów  aiezg^cszonycii 
przez  stiony  do  odprawy,  lub  też  zgłoszonych^  lecz  nieo- 

debranych w  przepisanych  terminach.  Wynika  to  z  tego 
powodu,  że  wspomniane  uizędy  celne  nie  postępują  dość 
energicznie  i  nie  stosują  w  tego  rodzaju  wypadkach 
przepisów,,  za  war  tych  w  artykułach  12  i  33  rozporządze- 

nia o  postępowaniu  celnem  (Dz.  Ustaw  Nr.  1L'92I, 
poz.  64). 
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Wobec  pouyższego  poleca  się,  co  następuje: 
O  ile  wlaściciek  lub  osoby  jiprawEiońe  do  dyspc-- 

nowania  przybyłymi  z  zagranicy  towarami  nic  zglcsząi 
ich  lurzgdowi  do  odprawy  w  ci§gu  48  godzin  (art.  12 
rozporządzenia  o  postępowaniu  celnem),  odprawę  winna 
niezwłocznie  uskutecznić  z  urzędu  kolejowa  ajencja 
celna. 

Urzędy  celne  winny  przeprowadzać  stalą  koofaolę 

terminu  zgłaszania  przesyłek  do  odprawy  celnej  i  nie  do- 
puszczać do  pozostawiania  towarów  bez  odprawy  czas 

dłuższy. 
W  wypadkach  nieodebrania  przez  stronę  przesyłek 

we  właściwym  terminie  urząd  celny  M'iaien  rozpatizeć 
sprawę  każdej  nieodebranej  przesyłid  indywidualnie  i  za- 

rządzić sprzedaż  z  licytacji  w  myśl  art  33  rozporządze- 
nia o  postępowaniu  celnem. 
Jednocześnie  Departament  Ceł  wyjaśnia,  że  zglosze- 

xiie  przez  kolejowe  ajencje  towaróM'  do  odprawy  z  uizę- 
du  w  myśl  art.  12  rozporządzenia  o  postępowaniu  cel- 

nem nie  zwałnia  tych  ostatnich  od:  obowiązlcu  uiszczania 

akcydencji  przewidzianej  artykułem  29  tego  rozporzą- dzenia. 

Warizawa,  dnia  11  lipca  1921  i\  . 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

(  *)  Drierzgowsk). 

OKÓLNIK  L.  10.  534. 

Ministra  Skarbu  z  dn.  30  czerwca  Wli  r.  w  sprawie  do- 

konywania przez  specjalne  kasy  poborowe  urzędów  cel- 
nych wypiął  oraz  przyjmowania  sum  depozytowych. 

Po  porozumieniu  z  Najwyższą  Izbą  Konti-oli  Paii- stwa  zarządzam  co  następuje: 

§  ̂• 

Specjalne  kasy  pol>oirowe  m-zędów  celnych  niepolo- 

żonych  w  siedzibie  kas  skarbowych  wypłacają  na  zasa- 
dzie p.  4  §  14  Ogólnych  Przepisów  dła  specjalnych  kas 

poborowch  i  specjalnych  poborów  (Dz.  Urz.  Min.  Skar- 

bu z  1921  r.  Nr.  20  p.  227,  .,Mooitor  Polski"  z  1921  r. 

Nr.  121  p.  178)  wszystkie  wydiatki,  na  które  kredyt  z»- 
.stal  przyznany  urzędom  celnym  i  otwarty  we  właściwych 
kasach  skarbow3'ch. 

§2..  ę  ̂ 

Spetyahie  kasy  poborowe  wszystkich  m-zędów  cei- 

i,>ch  na  zasadzie  ust.  2  §  U  wyżej  przytoczonych  prze- 
pisów przyjmują  sumy  depozytowe,  zgodnie  z  §  3  tychże 

przepisów^  i  przesyłają  je  wi-az  z  deklaracjami  płatnicze- 

Imi,  względnie  dowodami  przychodowemi  do  odnośnej 

kasy  skarbowej  przy  najbliższem  sprawozdaniu  ty- 

godniowem  ^  Ogółn.  przsp.),  z  klórych  ostatijiie  spra- 
wozdanie w  każdem  miesiąai  powinno  być  sporządzone 

w  ostatnim  dniu  miesiąca. 

Na  dowód  przyjęca  depozytu -powołane  kasy  pobo- 

rowe wydają  pokwitowania  (wzór  Nr.~  9)  przewidziane 
w  Rozporządzeniu  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia  13 

grudnia  1920  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  11  z  1921  r.  p.  Ó4). 

§3. 

Sumy  depozytowe: 

a)  wpłacane  jako  kaucje  za  przedmioty  przy  odpra- 
wadi  .wai-unkowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  51  z  1920  r. 

.Nt>  27-  28. 

p.  314  iu  t.  10  p.  12),  b)  wpłacane  przez  strony  na  dobro 
urżęchiikÓY/  celnych  za  prace  poza  obrębem  miejsca 

ui-zędowania  (placu)  względnie  za  prace  w  godzinach 
pozadrzędowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  51  z  1920  r.  art.  15 

ustęp  ostatni,  oraz  Dz.  Ust.  k.  P.  Nr.  43  z -1920  i.  p. 

26?'  i  Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  27  z  1921  r,.  p.  158). 
Kasy  poborowe  urzędów  celnych  zatrzymują  u  sie- 

bie i  zapisują  na  przychód  v/  księdze  kasowej,  zaś  lu-ząd 
celny  zapisuje  je  do  księgi  depozytów  (wzór  Nr.  5  do 
Tymcz.  Przepisów  Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  5  z  1920  r. 

p.  107),  przyczem  sumy  wskazane  podl  punktem  a),  o.iic- 
nie  będą  podjęte  przez  właścicieli  w  ciągu  dni  14  od  da- 

ty złożenia  winny  być  w  myśl  §  2  niniejszego  rozpoizą- 
dzenia  po  odpowiecłniem  odnotowaniu  i  zaksięgowaniu, 
przesłane  przy  najbliższem  sprawozdaniu  tygodnioweir 
do  odnośnej  Icasy  skarbowej. 

§  4. 

Specjalne  kasy  poborowe  wszystkich  m-zędów  ,  cel- 
nych, na  zasadzie  p.  4  §  14  Ogólnych  Przepisów  dla  spe- 

cjalnych kas  poborowych  wypłacają  depozyty  wymienio- 
ne w  §  2  na  podstawie  asygnacji  urzędu  celnego,  klórc 

wraz  z  odebrariem  od  deponentów  pokwi  to  wanien 
•  (wzór  Nr.  Q)  dołączają  do  sprawozdań  tygodoiowycli. 

Natomiast  depozyty  wymienione  w  §  3,  wyplacf ; 

specjalne  kasy  poborowe  urzędów  celnych  na  podstawi* 

polecenia  urzędu  celnego,  sporządzonego  na  odebram.i 
od  deponenta  pokwitowaniu  (wzór  Nr.  9). 

§5. 

Deklaracje  płatnicze,  względnie  dowody  przydiodo 

we  dotyczące  sum,  wyszczególnionych  w  §  3  oraz  pole 

cenią  luzędu  celnegoi  na  -wypłaty  tychże  sum,  kasy  pobo 
rowe  urzędów  celnych  dołączają  do  sprawozdań  mie 

sięcznych,  przesyłanych  bezpośrednio  do  okręgowej  izb^ 
kontroli  Państwa,  stosownie  do  §  27  Ogólnych  Przepi 
sów  dla  specjalnych  kas  poborowych.  .. 

§6. 

Rozporządzę iiie  niniejsze  uzyskuje  moc  obowiązują 

Cę  z  dniem  ogłoszenia  na  obszarze  b.  zaboni  rosy? 
skiego. 

Warszawa,  dn^ia  30  czerwca  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (    )  Rybarski. 

336. 

OKÓLNIK  L.  12142/DC'n  21  r. 

w  spranie  nadania  niektóry?!!  bankom  praw  banki dewizowego. 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dnia  9  marca  1921  i 

dla  Urzędów  Celnych  av  sprawie  wykonania  rozpo 

rządzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  wału 

tanii  zagranicznemi  (Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  10—1 

poz.  136)  ̂ Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  niże 

wymienione  banki  posiadają  prawa  banku  dewizo 

wego  w  myśl  art.  2  rozporządzenia  z  dnia  31  grudaij 

19^  rol^^u  (Dz.  Ust.  Nr.  18.  z  r.  192),  poz.  104).  i 

1).  „Warszawski  Bank  Zjednoczony"  SA-a  Akc w  Warszawie, 
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2)  „Bank  Ludowy"  w  Warszawie, 
3)  „Bank  fiir  Fiandel  und  Geyerbe"  łTow.  Akc. 

w  Poznaniu, 

4)  „Bank  Poznański"  Tow.  Akc.  w  Poznaniu. 
Warszawa,  d.  26  lipca  1921,  r. 

Za  Ministra  Skarbu:  ' 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

( — )  Dzierzgowski. 

337. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

lJrz§d  celny  w  Rogoźnie ,  przeniesiony    został  z 
dniem  22  czei\^■ca  b.  r.  na  stację  kolejowę  w  Gardeji  (b. 

.  cl/ielnica  pruska). 
Warszawa,  dnia  18  lipca  1921  roku. 

338. 

KOMUNIKAT  MINISTERSi  WA  SKARBU. 

Na  stacji  kolejowej  Mikaszcwicze  na  luiji  kolejowej 
1  Waiszawa — Brześć-  J  Jtewskł  —  Pińsk  —  Łuniniec  —  Mi- 
kaszewicze  z  dniem  30  czerwca  1921  r.  uiuchomiona  zo- 

stała ekspozytura  urzędu  celnego  w  Baranowiczach. 

437 

.39. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  m.  Korcu  z  dn.  24  czerwca  uruchomiona  została 

ekspozytura  rrzędu  celnego  w  Równem. 

340. 

KOMUN4KAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  ni.  m.  Skale  i  Husiatynie^  uruchomione  zosta^ 
!>'  urzędy  celne. 

341. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  Rokitnie,  Ostrogu,  Szumsku  i  Łanowcach  urus 
chomione  zostały  ekspozytury  urzędu  celnego 

w  Równem. 

Pozycje  337—341. 
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Pozycja  342. JSfc  27—28. 

Przepisy  rachunkowe  i  basowe. 

342. 

WPŁYWY  z  PODATKÓW  BEZPOŚREDNICH 

z  podziałem  na  b.  zabór  rosyjski  i  b.  z^bór  austryjacki 

(Tymczasowe  zestawienie). 

0  Z  N  A  C  Z  E  N  1  i:  WPŁYWU rok  ly^iU styczcn  lyzi 
Iii  tfu  1Q01 
luty  jyji mdrZcC  i7<ifJ 

Podatki  bezpośrednie  ..... 
b.  zabór  rosyjski  
b.  zabór  austryjacki  ,  . 

763.284.615 
622.184.455 
141.100.160 

176.364.082 
151.590.162 
24.773.920 

218.887.274 
190.113.937 
28.773.337 

266.634.^93 
217.591.108 
49.043.785 

1. 
Podatek  gruntowy  
b.  zabór  rosyjski  
b.  zabór  austryjacki  

43.335.402 
23.984.762 
19  350.640 

31.657.483 
27.322.254 
4.335.229 

42.146.401 
35.599.553 
6.546.848 

36.197.068 
25.442.508 
10.754.560 

2. 
Podymne  
b.  zabór  rosyjski     .       .       .       ,  . 
b.  zabór  austryjacki  

8.748.608 

8.748.608 
5.155.230 
5.155.230 

6.717.142 
6.717.142 

4.701.815 
4.701.815 

3. Podatek  domowo-klasowy  
b.  zabór  rosyjski  ....... 
b.  zabór  austryjacki  

4.703.674 

4.703.674 

1.048.950 

]. 048.950 

1.473.645 

1.473.645 

2.257.926 

2.257.926 

4. Podatek  czynszowy 
b.  zabór  rosyjski  ....... 
b.  zabór  austryjacki       .       .  ... 

10.502.339 

10.502.339 

1.516.027 

1.516.027 

1.244.949 

1.244.949 

1.280.465 

1.280.465 
5. Podatek  5%  od  domów  

b.  zabór  rosyjski     .       .       .   ,    r       ,       .  .. 
b.  zabÓ!-  austryjacki  ...... 

982.213 

982.213 

117.887 

117.887 

100.269 

100.269 

69.645 

69.645 6. 
Podatek  mieszkaiuowy.       .       .  ... 
b.  zabór  rosyjski  
b.  zabór  austryjacki  ...... 2.208.6-/8 

2.208.678 
139.471 
]  39.471 

.  98.160 

98.160 
328.139 
328.139 

7. Podatek  od  nieruchomości  miejskich 
b.  zabór  rosyjski  
b.  zabór  austryjacki  ...... 

18.609.760 
18.609.760 

1.441.752 
1.441.752 

1.164.712 
1.164.712 

1.022.028 1.022.028 

8. 
Podatek  przemysłowy  .                            .  *  . 
b.  zabór  rosyjski  ....... 
b,  zabór  austryjacki  

229.095.451 
229.095.451 

62  957.003 
62.957.003 

87.034  030 
87.034.030 

113.992.322 
113.992.322 

9. 
Podatek  Zarobkowy  ...... 
b.  zabór  rosyjski  ....... 
b.  zabór  austryjacki 

33.553.194 

33.553.194 

4.511.843 
62.244 

4.449.599 

4.675.710 

4.675.710* 

9.766.680 3.753 

9.752.927 
10, Podatek  dochodowy  

b.  zabór  rosyjski  ....... 
b.  zabór  austryjacki       .              ,       .       .  . 

39.671.326 

39.671.326 

6.496.670 
230.447 

6.266.223 

14.566.923 
5.740.055 
8.826.868 

22.462.473 6.081.401 
16.381 .072 

11. 
Podatek  majątkowy              .       .       .  '  . 
b.  zabór  rosyjski  
b.  zabór  austryjacki       .  . 

39.688.925 
39.688.925 

5.513.513 
5.513.513 

6.012.937 
5  943.123 

69.814 

6.307.566 
6.301.379 

6.187 
12. Podatek  hipoteczny  od  kapitałów  i  rent. 

b.  zabór  rosyjski  ....... 
b.  zabór  austryjacki  ...... 

27.579.048 
27.579.048 

5.903  367 
5.508.672 
394.695 

3.9S6.019 
3.702.418 
293.601 

5.120.482 

4.342.565 777.917 
13. Jednorazowa  danina  

b.  zabór  rosyjski  

b.  zabór  austryjacki       .     '  . 

99.105.679 
99.105.679 

6.591.408 
6.591.408 

5.066.417 
5.066.417 5.722.449 

5.722.449 

14. Podatek  od  zysków  wojennych  .... 
b.  zabór  rosyjski  
b.  zabór  austryjacki  

205.359.570 
173.059.849 
32.299.721 

42.751.448 
36.144.263 
6.607.185 

44.474.856 
38.959.453 5.515.403 

57,344.521 
49.602.735 

7.741.786 15. Podatek  od  kotłów  parowych  .... 
b.  zabór  rosyjski            .  . 
b.  zabór  austryjacki  

103.695 
103.695 

16.355 16.355 
5.343 
5.343 8.825 

8.825 

16w Podatek  od  skrzyń  depozytowych  . 
b.  zabór  rosyjski  ....... 
b.  zabór  austryjacki 

37.053 

37.053 

545.675 
507.550 
38.125 

109.761 
83.531 
26.230 

62.489 
41.189 
21.300 

UWAGA:    Zestawieniem  tern  nie  są  objęte  dochody  z  województw:    Wołyńskiego,  Poleskiego 
i  Nowogródzkiego   ani   z   Księstwa  Cieszyńskiego. 

Warszawa,  dn.  22  lipca  1921  roku. 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego:  Naczelnik  Centralnej  Księgowości: 
<— ')  Czbudefiift.  (— )  Sowiński. 
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343. 

DOCHODY  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  b.  zaborze  rosyjskim  i  w  b^  zaborze  austrjackim.  a) 

(Tymczasowe  zestawienie  kasowe). 

Oznaczenie  wpływu 
według  paragrafów  i  pozycji  preliminarza  budżetowego 

na  rok  1921) 

DANINY  PUBLICZNE  . 

par.  1.    PODATKI  BEZPOŚREDNIE  . 

1.  Podatek  gruntowy        .  . 
2.  Podymne  ..... 
3.  Podatek  domowo-klasowy 
4.  „       domowo-czynszowy  . 
5.  5%  podatek  od  domów  . 

f  6.    Podatek  mieszkaniowy  .       '  . 
7.  „  od  nieruchomości  miejskich 
8.  „  przemysłowy  . 

;  9.  „  zarobkowy 
1 10.  „  dochodowy 
11.  „        majątkowy       ,  .  . 
18.        „        hipot.  i  od  kapitałów  pieniężnych  i  rent 
13.   Jednorazowa  danina 

\  1,4.  Podatek  od  zysków  wojennych 
15.        ,,        od  kotłów  parowych  . 

j  16.        „        od  skrzynek  depozytowych 
17.  Odsetki,  zwłoki,  naieżytości  egzekucyjne  i  grzywny 

par.  2.    PODATKI  POŚREDNIE  (spożywcze). 

1.  Podatek  od  wódki 
2.  „         „    win  musujących  . 
3.  ,,        ,,  wina 

?  4.,        „         „    piwa  '  . 5.  „  „  miodu 
6.  1,  „  drożdży 
7.  „  ,,  mięsa 
8.  „  „  nafty 
9.  II  ,1    olejów  mineralnych 
10.  II  „  zapałek 
11-  ,1  I,  gilz. 
12.  „  konsumcyjny  linjowy . 
|13.  „  od  węgla 

i  par.  3.  CŁO 

I  1.    Cło  wchodowe 
I  2t    ,,    wywozowe    .  . 
3.    Naieżytości  uboczne  i  poręczenia 

par.  4.   MONOPOLE  d) 

'  1.  Spirytusowy 
2.  Tytuniowy 
3.  Soli 

I  4.    Cukrowy  . 
'  5.  Sacharynowy 
I  6.  Loterji 

\  par.  5.    OPŁATy  (NALEŻyTOŚCl)  I  PODATKI 
OD  OBROTU 

par.  6.   TAKSy  SKARBOWE  

ODSETKI,  ZWŁOKI  I  NALEŻyTOŚCl  EGZEKU- 
cyjNE  I  GRzywNy  .  . 

W  styczniu 
1921  r. 

Marki 

896.758.522 

176.364.082 

31.657.482 
5.155.229 
1.048.950 
1.516.027 
117.887 
139.471 

1.441.751 
62.957.003 
4.511.843 
6.496.670 
5.513.512 
5.903.366 
6.591.407 

42.751.448 
16.354 

545.675 

141.759.536 

70.586.001 
2.800 

17.000 
331.492 

222 
270.458 
50.970 

28.999.008 
1.414.005 
2.230.788 
298.788 

37.556.000 

111.802.234 

103.887.757 
7.753.966 
160.510 

298.842.976 

220.560.772 
8.492.385 
1.319.385 

51.456.513 
17.013.919 

1 64.820.263 

9.600 

3.161.828 

fen. 

W  lutym 

1921  r. 

Marki fen. 
34 

36 

61 
95 

06 
36 
35 

40 
59 
40 
34 

68 
99 
54 
31 

73 
05 

15 

86 

84 
08 11 
22 

36 

23 

65 

80 

95 

65 
85 
45 

63 

01 
59 

80 
28 

95 

50 

75 

1.395.979.575 

218.887.271 

42.146.400 
6.717.142 
1.473.645 
1.244.948 
100.268 

98.159 
1.164.712 

87.034.030 4.675#09 
14.566.922 
6.012.936 
3.996.018 
5.066.416 

44.474.856 

5.342 109.760 

319.273.920 

78.715, 

.  9. 
15, 290, 

12, 260, 

83, 
2, 

32.451! 966, 
2.155, 

310, 
204.000, 

098 665 530 
958 

089 
,633 

671 

334 

568 
496 
392 
117 364 

127.090.180 

118.932.361 
7.776.814 
381.004 

531.792.317 

178.374.705 
8.976.085 

114.593.613 
162.405.000 
44.658.526 
22.784.384 

194.795.579 

12.293 

47 

40 

35 
28 
04 

•89 

51 
60 
36 

35 
78 

55 
34 

91 

80 

21 

90 
53 

25 09 

60 
48 

20 
31 
40 
68 
10 
05 
71 
32 

51 
80 

15 

25 

65 

05 

36 

80 
96 

70 
10 

87 
93 

99 

4.128.0131  32 

W  marcu 1921  r. 

Mark 

1.898.652.375 

266.634.893 

36.197, 

4.701. 2.257. 
.  1.280. 69. 

328. 1.022. 
113.992. 

9.756. 
22.462. 
6.307. 

5.120. 
5.722. 

57.344. 

8. 

62. 

067 

815 

925 
464 
645 
139 
027 

321 
679 
473 565 
481 448 

521 
825 
489 

155.754.661 

122.151.948 
1.680 

11.169 

436.116 786 
386  503 
69.601 

28.522 
1.148 
1.845 
1.181, 

001 

448 
359 048 

178.779.103 

177.555, 

1.223. 

1.020.229. 

134 

969 

033 

356.670 
317.364, 
49.522, 

266.364, 
30.508, 

,248 

586 
,044 

032 

122 

271.063.847 

26.913 

6.163.922 
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UWAGI;    o)    Zestawieniem  tein  nie  są  objęte  dochody  z  województw  Wołyńskiego,  Poleskiego  i  Nowogródzkiej<i 
Księstwa  Cieszyńskiego; 
Dochody  na  rok  1920  przedstawiono  w  „Monitorze  Polskim*  Nr.  128  z  9  czerwca  1921  r.  i  w  Nr 
z  4  lipca  1921  r. 

b)  Wpływy  z  odsetek  ćtc.  wykazane  na  końcu  zestawienia  obejmują  wpływy  w  par.  1  i  V. 
c)  Wpływy  z  podatku  od  węgla  wykazane  w  styczniu  i  w  lutym  r.  b.  dotyczą  zaległości  z  roku  1920;  w  n 

b.  r.  wypłat  z  tego  tytułu  nie  było. 
d)  Dochody  z  przedsiębiorstw  monopolowych  znalazły  w  tem  zestawieniu   swój  wyraz  tylko  w  takich 

tach,  jakie  w  miesiącach  styczniu,  lutym  i  marcu  r.  b,  od  tych  przedsiębiorstw  do  kas  skarbowych  wpły 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego:  Naczelnik  Centralnej  Księgo\^ 
(-)  CZAUDERNA.  (   )  SOWIŃSKI. 

344. 

OKÓLNIK  Ł.  55691354  GUK. 

Do  Centralnej  Kasy   Państwowej,   wszystkich  Kas 
Skarbowych  i  Urzędów  podatkowych  w  Małopolsce. 

Na  podstawie  ustaw:  z  dnia   30  kwietnia  1920 
0  biletach  skarbowycTi  (Dz.  U.  R.  P.  z  r.  1920  Nr.  38, 
poz.  218)  z  dnia  10«go  maja  1921  o  wypuszczeniu  serji 
Jlsej  biletów  skarbowych  (Dz.  V.  R.  P.  z  r.  1921 
Nr.  41,  poz.  250)  i  rozporządzenia  Pana  Ministra 
Skarbu  z  dnia  3»go  czewwca  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P. 
z  r.  1921  Nr.  52,  poz.  326).  Główny  Urząd  Kasowy 
Ministerstwa  Skarbu  poleca  Centralnej  Kasie  Pań= 
stwowej,  wszystkim  Kasom  Skarbowym  i  Urzędoni 

Podatkowym  w  Małopolsce' przystąpić  niezwłocznie 
do  sprzedaży  i  przedterminowego  wykupu  biletów 
.skarbowych  serji  TI«ej  oraz  do  przyjmowania  tych 
1  iletów  na  spłatę  należności  państwowych  i  ewen? 
i  jalnego  dokonywania  nimi,  na  życzenie  wierzycieli 
Skarbu,  całkowitej  lub  częściowej  zapłaty  należy 
tości  p  aństwowycli,  wedłijg  wartości  dziennej  tych 

biletów,  obliczonej  na  zasadnie  artykułu  7*go  niniej= 
szego  zarządzenia,  na  zasadach  ols-reślonych  w  po 
wołanych  ustawach,  przy  zachowywaniu  następują* 
i,ych  postanowień; 

I.   Dotyczy  Centralnej  Kasy  Państwowej  i  Kas  Skars 
bowych  w  siedzibach  Izb  Skarbowych. 

1.  Centralna  Kasa  Państwowa  roześle  do  Kas 

Skarbowych,  w  siedzibach  Izb  Skarbowych  na  za* 
sadzie  nadesłać  się  mających  zapotrzebowań  (za^ 
mówień)  tych  ostatnich,  bilety  skarbowe,  serji  II*ej 
w  ilości,  potrzebnej  dla  zasilenia  wszystkich  Kas 
Skarbowych,  względnie  Urzędów  podatkowych  w 
Małopolsce,  rozmieszczonych  w  okręgu  dotyczące.i 
Izby  Skarbowej.  Wymienione  Kasy  Skarbowe  zapi= 
szą  na  przychód  do  specjalnego  dziennika  (rachunku) 

przychodu  i  rozchodu  biletów  skarbowych  serji  II=ej 
otrzymane  z  Centralnej  Kasy  Państwowej  bilety 
skarbowe  w  imiennej  ich  wartości,  z  wyszczególnię* 

niem  daty  otrzymania  tych  biletów  oraz  ilości  każ= 
dego  rodzaju  ich  odcinków,  nic  zarachowując  zupeł 
nie  w  zasadniczych  księgach  ani  dziennikach  kaso* 
wych. 

2.  Omawiany  specjalny  dziennik  przychodu 
i  rozchodu  biletów  skarbowych  serji  TI  winien  być 
prowadzony  według  załączonego  wzoru. 

3.  Jako  dowód  przychodowy  w  tym  specjaln>an 
dzienniku  służyć  będzie  odcinek  przeltazu  pocztowe* 
go.  o  ile  bilety  pocztą  będą  wysłane,    tuiłzież  drii<>i 

egzemplarz  konsygnacji,  sporządzonej,  pod]) 
i  ostemplowanej  przez  Centralną  Kasę  Państ 
(wręczonej  ewentualnie  funkcjonariuszowi,  d 
wanemu  do  przywiezienia  biletów  skarbowych 
llsej),  a  zawierającej  wyszczególnienie  wartości 
ści  każdego  rodzaju  odcinków  ^przesyłanych  bi 
skarbowych.  Omawiane  dowody  winny  być  do 
ne  cwent.  wlepiane  w  specjalnym  dzienniku. 

4.  Kasy  Skarbowe,  w  siedzibach  Izb  SI 
wych,  wydadzą  względnie  roześlą  stosownie  d 

leceń  Izb  Skarbowych  Kasom  Skarbowym,,;'w nie  Urzędom  Podatkowym  w  Małopolsce  potr 
im  ilości  i  zatrzymają  dla  własnej  potrzeby 

biletów  skarbowych  serji  Il^ej  i  zapiszą  w  rozch 
w  specjalnym  dzienniku  (bez  zarachowania  vf  i 
niczych  księgach  i  dziennikach  kasowych)  zatc; 
ne  na  swoje  potrzeby  oraz  wydane  względnie  \ 
nc  bilety  w.  imiennej  ich  wartości  z  wyszczeg 
uiem  daty  ich  wydania,  nazwy  Kas  Skarbc 
względnie  Urzędów  Podatkowych,  oraz  ilości  k 
go  rodzaju  ich  odcinków.  Omawiany  podział  bi 

skarbowych,  serji  II*ej  wihien  być  dokonany  ' 
sposób,  by  w  specjalnym  dzienniku  przychodu 
chodu  biletów  skarbowych  serji  II*ej  zapis  v 

chodzie  został  zrównany  z  zapisem  w  vozcn< 
Żadna  pozostałość  biletów  skarbowych  serji 
w  tym  dzienniku  nie  może  być  wykazywana. 

5.  Jako  dowody  rozchodowe  w  specj£ 
dzienniku  służyć  będą  kwity  (recepisy)  poc; 
(o  ile  przesyłka  nadaną  będzie  na  pocztę)  tt 
zaopatrzoną  potwierdzeniem  odbioru  Konsygi 
J<onsygnacje  sporządzić  mają  w  dwóch  egje 
rł-ach  wydające  te  bilety  Kasy  Skarbowe  z 
szczególnieniem"  ogólnej  wartości  wydanych  bi 
i  ilości  każdego  rodzaju  ich  odcinków.  . 
z  egzemplarzy  tych  konsygnacji,  pokwitowany  e 
przez  funkcjonarjusza  delegowanego  do  odet 
biletów  względnie  przez  Kasę  odbierającą  poz( 
w  Kasie  Skarbowej,  wydającej  bilety,  drugi 
egzemplarz  omawianych  konsygnacji,  ostemplo 
i  podpisany  przez  Kasę  Skarbową,  wydającą  b 
dołącza  się  do  pakietu  zawierającego  przesylar 
lety  i  służy,  jako  dowód  przychodowy  dla  Kas 
bierającej.  Na  zatrzymane  na  własne,  potrzeby  1 
skarbowe  serji  II*ej  Kasy  Skarbowe  w  siedź 
Izb  Skarbowych  oraz  Centralna  Kasa  Państ^ 
sporządzać  będą  również  konsygnację  ■  lub 
usprawiedliwiające  dokonanie  zapisu  w  rozch 
w  specjalnym,  dzienniku.  Omawiane  dowody  loi 
dowe  winny  być  dołączone  ewent.  wlepiane  w 

cjalnym  dzienniku.  " 6.  Kasy  Skarbowe,  w  siedzibach  Izb  Sk 
wych  zapisywać  będą  w  powyższy  sposób  w  .sp« 
nych  dziennikach  wszelkie  dalsze  prze.syłlci  tyc 
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,  tak  na  własne  potrzeby,  jak  i  na  potrzeby 
\  .karbowych,  lub  Urzędów  podatkowych  w  Ma; 
ce,  rozmieszczonych  w  ich  okręgach. 

■)6tyczy  Centralnej  Kasy  Państwowej,  wszysł= 

K  s    Skarbowych  ''i    Urzędów  Podatkowych w  Małopolsce. 

["t  Ponieważ  bilety  skarbowe  serji  II*ej  wvpusz= 
fw  odcinkach  po  Mk.  5.0fJO  —  10.000  i  lOOOOO- 

1^;  będą  w  dniu  1  lutego  1922  i  podlegają  opro= 
ffanm  w  stosunku  5%  rocznie,  płatnych  z  góry 
potrącanie  od  sumy  imiennej  biletów  należą 
ódsetek,  przeto  wszelkie  obroty  wymienionymi 

Tli  skarbowymi  serji  II=ej  winny  być  dokonywa^ 
dług  dziennej  ich  wartości  w  dniu  dokonywania 
iK  Wartość  dzienną  biletów  skarbowych  serji 

!»trzymuje  się  przez  potrącenie  od  sumy  imieii' 
ietów  skarbowych  serji  Il^ej  odsetek  po  5%  (od 
ocznie  ̂ za  ilość  dni,  obejmującą  czasokres  od 
lokonywania  danego  obrotu  po  dzień  1  lutego 
przyczem  dzień  dokonywania  obrotu,  wlicza 

j  ogólnej  liczby  dni,  miesiące  zaś  pełne  obliczają 
i;  30  dni,  bez  względu  na  to  ile  dni  faktycznie 
fają.  Tabela  wartości  dziennej  biletów  skarbo= 
f  serji  Ihdj  innieszczona  jest  na  odwrotnej  stro= 
tfżdego  biletu. 
H  Wszystkie  Kasy  Skarbowe. zapiszą  bilety 
pwe  niezwłocznie  po  ich  otrzymaniu  (zaś  Cen= 
•!  Kasa  Państwowa  i  Kasy  Skarbowe  w  siedzi- 
•jlzb  Skarbowych  w  chwili  zatrzymania  ich  na 
p  potrzeby)  w  imiennej  ich  wartości  w  głów 
t^Jizienniku  przyxhodów  w  rubryce  „papier  \ 
Litowe"  (rubryka  3'a)  z  odniesieniem  na  sumy 
,łwe  (rubryka  ll^a)  i  w  księdze  skarbca,  w  otwc 

i  na  ten  cel  rubryce  „bilety  skarbowe  serji  11" 
1  zczególnieniem  ilości  każdego  rodzaju  ioh  od* 
V,  zaś  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce  zapi< 
I  w  ten  sam  sposób  w  dzienniku  sum  obroto« 
i  w  wykazie  stanu  kasy. 
,  Centralna  Kasa  Państwowa,  wszystkie  Kasy 
)we  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce  otwo= 

•wńocześnie  osobny  rachunek  biletów  skar'bo= 
serji  II=ej  w  księdze  przychodu  i  rozchodu  bi= 

.  skarbowych,  której  prowadzenie  zalecone  zo? 

["respkryptem  z  dnia  21«go  stycznia  1921  roku /78/GUK  ,  zapisując  w  przychodzie  wartość 
lą  otrzymanych  biletów  skarbowych  serji  ITicj 
zczególnieniem  ilości  każdego  rodzaju  ich  od= 
V. 

, '.  Przy  sprzedaży  biletów  skarbowych  serji 
Identralna  Kasa  Państwowa,  wszystkie  Kasy 
|>we  i  Urzędy  Podatkowe  w  Małopolsce  zapi; 

j  będą  w  giownym  dzienniku  przychodów,  jako 
liznę  całkowitą  imienną  wartość  s^zedanych 
.V  skarbowych  z  odniesieniem    na  sumy  obro- 
'  względnie  w  dzienniku  sum  obrotowych 
j  łownym  zaś  dzienniku  rozęhodów,  na 
I  ie  not,  sporządzanych  dla  każdej  sprzedaży 

skarbowych  serji  II=ej  oddzielnie,  wartość 
I  anych  przy  danej  sprzedaży  odsetek,  stanowiąc 
nicę  pomiędzy  wartością  imienną,  a  wartością 

jią  biletów  skarbowych  w  dniu  dokonywania 
;  aży,  z  odniesieniem  na  budżet  wydatków  Mi= 
J  twa  Skarbu,  (względnie  w  dzienniku  tegoż 
j  a)  Dział  V  par.  5  poz.  2*b  tytuł  spłata  odsetek 
|3tów  skarbowych  serji  II.  Równocześnie  z  po- 
N-m     zapisem     Centralna    Kasa  Państwowa. 

wszystkie  Kasy  Skarbowe  i  Urzędy  podatkowe  w 
Małopolsce  zapisywać  bodą  w  głównym  dzienniku 

rozchodów  w  rubryce  ,, papiery  procentowe"  imlen^ 
na  wartość  sprzedanych  biletów  skarbowych  serji  II 

'z  odniesieniem  na  sumy  obrotowe  (względnie  w 
dzienniku  sum  obrotowych  w  Małopolsce). 

'  11.  Przy  przedterminowym  wykupie  biletów 

skarbowych  serji  TI'ej  Centralna  Kasa  Pańsjtwowa, 
wszystkie  Kasy  Skarbowe  i  Urzędy  podatkowe  w  Ma* 
lopolsce  zapisywać  będą  w  głównym  dzienniku  roz* 
chodów  jako  gotowiznę  całkowitą  imienną  wartość 
wykupywanych  biletów  skarbowych  serji  II?ej  z  od* 

niesieniem  na  sumy  obrotowe,  względnie  zaś.w^  dzień* 
niku  sum  obrotowych,  w  głównym  zaś  dzienniku 
przychodów,  na  zasadzie  not,  sporządzanych  dla  każ* 
dego  wykupu  oddzielnie,  wartość  potrąconych  przy 

danym  wykupie  odsetek,  stanovj|tcą  różnicę  pomię^^ 
dzy  wartością  imienną,  a  wartością  dzienną  wykupy= 
wanych  biletów^  skarbov/ych  serji  It*ej  w  dniu  doko* 
nywania  wykupu,  z  odniesieniem  do  sum  skarbo* 
wych  (względnie  w  dzienniku  Ministertswa  Skarbu) 
na  wznowienie  kredytu,  otwartego  w  Dziale  V*ym 
§  S^ym  pozycji  2*b,  pod  tytułem  „opłata  odsetek  od 
biletów  skarbowych  serji  II=ej  budżetu  wydatków 
Ministerstwa  Skarbu.  Równocześnie  z  powyższym 
zapisem  Centralna  Kasa  Państwowa,  wszystkie  Ka* 

sy  Skarbowe  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce  za= 
pisywać  będą  w  głównym  dzienniku  przychodów  w 

rubryce  „papiery  procentowe"  imienną  wartość  wy= 
kupywanych  biletów  skarbowych  serji  II  ej  z  odnie* 
sieniem  na  sumy  obrotowe  (w  dzienniku  sum  obroto* 
wych). 

12.  Przy  przyjmowaniu  biletów  skarbowych 
serji  II  na  całkowitą  lub  częściową  spłatę  należności 

państwowych  Centralna  Kasa  Państwowa,  M'szystkie 
Kasy  Skarbowe  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce 

zapisy\\'ać  będą  całkowitą  mającą  się  wpłacić  kwotę 
do  głównego  dziennika  przychodów  na  ogólnych  ;'a* 
sadach,  otrzymaną  zaś  biletami  skarbowymi  serji  n*ej 
STjmę  uważać  będą,  jako  wykup  biletów  skarbowych 
serji  Ilsej  i  zarachowywać  stosownie  do  Il«go  niniej* 
s/ego  zarządzenia. 

13.  Przy  dokonywaniu,  na  życzenie  wierzycieli 

Skarbu,  całkowitej  lub  częściowej  wypłaty  należy- 
tości  państwowych  biletami  skarbowymi  serji  II=ej 
Crentralna  Kasa  Państwowa,  wszystkie  Kasy  Skirbo* 

we  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce  zapisyw.nć  bę- 
dą całkowita,  do  wypłaty  .pray padającą,  sume  w 

głównym  dzienniku  rozchodów  na  ogólnych  zasa* 
dach,  sum.ę  zaś  wypłaconą  biletami  skarbowymi  serji 

ll*ej  łiważać  będą  jako  sprzedaż  tych  biletÓM%  i  zara* 
chowywać  w  myśl  artykułu '  10*go  niniejszego  zarżą* dzenia; 

14.  Ponieważ  bilety  skarbowe  serji  II  mogą  być 

przyjmowane  jako  kaucje  lub  wadja.  Centralna  Ka* 
sa  Państwowa,  wszystkie  Kasy  Skarbowe  i  Urzędy 

podatkowe  w  Małopolsce.  przyjmo^A  ać  będą  depozy= 
ty  w  biletach  skarbowych  serji  II,  składane  z  rozpo= 
rządzenia  Władz  i  Urzędów  Państwowych  w  imłen* 

nej  wartości  tych  biletów  bez  potrącania  odsetek,  za= 
pisując  w  Głównym  Dzienniku  przychodów  do  sum 
depozytowych  (względnie  do  dzienników  depozyto* 
wych  i  spisów)  składanych  w  papierach  procento* 
wych  (rubryka  5*a  i  10*ta). 

15.  Przy  zwracaniu  depozytów,  złożonych  w 
biletach  skarbov/ych  serji  II*ej,  Centralna  Kasa  Pań* 
stwowa,  wszystkie  Kasy  Skarbowe  i  Urzędy  podat' 
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kowe  w  Małopolsce  zapisywać  będą  w  głównym 
dzienniku  rozcliodów  zwracane  biletami  skarbow>« 
mi  serji  ll>ej  depozyty  w  imiennej  wartości  tycłi  bi= 
łetów,  bez  potrącania  odsetek,  jalco  depozj-ty  zwra^ 
cane  w  papierach  procentowych  (rubrylci  5sa  i  lOsa). 

16.  W  wypadkach,  gdy  niema  na  razie  w  zapasie 
dostatecznej  ilości  biletów  skarbowych  serji  Il^ej  do 
zwrotu  złożonego  depozytu,  deponent  zaś  zgadza  się 
na  otrzymanie  depozytu  w  gotowiźnie  Kasy  Skaxbo« 
we  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce  dokonywać 
będą  zwrotu  gotowizną  zapisując  zwracany  depozyt 
w  głównym  dzienniku  rozchodów,  jako  zwrot  doko= 
nany  w  papierach  procentowych  i  zarachowując  wy 
datkowaną  gotowiznę;  jako  przedterminowy^  wykup 
biletóvy  skarbowych  serji  II=ej,  w  dacie  zwrotu  de* 
pozytu,  po  myśli  axtykułu  ll=go  niniejszego  zarząs 
dzenia.  Na  .żądanie  deponenta,  Kasa  winna  bez; 
zwłocznie  zażądać  dostarczenia  jej  potrzebnej  ilości 
biletów  skarbowych  serji  Il/ej. 

17.  W  wypadkach,  gdy  podnoszący  depozyty, 
złożone  w  biletach  skarljowych  sjsrji  II,  zażądają 
zwro^tu  ich  w  gotowiźnie,  Centralna  Kasa  Państwo* 
wa  wszystkie  Kasy  Skarbowe  i  Urzędy  po-datkowe 
w  Małopolsce,  po  zasadniczym  wydaniu  depozytu 
biletami  skarbowymi  serji  II=ej  wykupywać  będą  wy= 
eianc  bilety  po  myśli  artykułu  ll>go  niniejszego  za= 
rządzenia. 

18.  \Vs/5\stkic,  bez  wyjątku,  obroty,  dokonywa* 
ne  biletami  skarbowymi  serji  Ilsej  winny  być  również 
notowane  na  rachunku  biletów  skarbowych  serji  II, 
otwartym  w  księdze  przychodu  i  rozchodu  biletów 
skarbowych,  prowadzenie  której  przepisane  zostało 
reskryptem  z  dnia  21  stycznia  1921  r.  L.  280/78/GUK 
i,  o  której  była  już  mowa  w  artykule  10*tym  niniej* 
szcgo  okólnika.  Przy  sprzedaży  biletów  skarbowych 

.serji  II=ej,  względnie  przy  dokonywaniu  nimi  wypłat, 
na  omawianym  rachunku  w  rozchodzie  winna  być 

notowana  ogólna  suma  wydawanych  biletów  skarbo= 
w>ch  serji  II  w  imiennej  ich  wartości  z  \vyszczcgól= 
nicniem  ilości  każdego  rodzaju  wydawanych  odcin* 
ków,  w  przychodzie  zaś,  w  rubryce  na  ten  cci  prze* 

znaczonej,  suma  potrąconych  odsetek.  Przy  przed- 
terminowym  wykupie  biletów  skarbowych  serji  II, 

'  względnie  przy  przyjmowaniu  wypłat  tymi  biletami 

na  omawianym  rachunku  winna  być  notowanj 
przychodzie  ogólna  suma  otrzymywanych  bil< 
skarbowych  serji  II  w  imiennej  ich  wartości  z 
szczegółnieniem  ilości  każdego  rodzaju  przyję 
odcinków,  w  rozchodzie  zaś  suma  potrąconych 
setek. 

19.  W  celu  rozpowszechnienia  biletów  skj 
wych,  Centralna  Kasa  Państwowa,  wszystkie  1 
Skarbowe  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolce  za 
cać  będą  przychodzące  strony  do  nabywania  bili 
skarbowych  serji  II=ej,  które  ze  względu  na  łat^ 
ich  realizacji  przedstawiają  warunki,  równające 
posiadaniu  rachunków  otwartych  w  bankach,  o  zr 
nie  jednak  wyżśzem  oprocentowaniu  składanej 
towizny.  —  W'>'\vieranie  jednak  przytem  jakieg( 
wiek  nacisku  do  nabywania  biletów  skarbo\ 
.serji  Ilsej  lub  przyjmowania  ich,  jako  wypfaty  ] 
padających  należy tości  państwowych  winno  byc 
solutnie  wykluczone,  taki  bowiem  nacisk  wpływ 
na  osłabienie  popularności  wypuszczanych  bili 
skarbowych  serji  II*cj.  , 

20.  Wszystkie  Kasy  Skarbowe  i  Urzędy  p{ 
kowe  w  Małopolsce  winny  posiadać  zawsze  d 

teczne  zapasy  gotowizny  dla  dokony^wania  prze 
minowego  wykupu  biletów  skarbowych  serji 
W  wypadkach,  gdy  suma  zgłaszanych  do  wyl 
biletów  skarbowych  serji  II  przekracza  posiai 
środki  pieniężne,  należy  po.starać  się  bezz\vło< 
o  odpowiednie  zasiłki  gotówkowe  dla  jaknajpręi 
go  zaspokojenia  wszystkich  zgłoszeń. 

21.  Centralna  Kasa  Państwowa,  wszystkie  ' .Skarbowe  i  Urzędy  podatkowe  w  Małopolsce  p 
dzą  do  publicznej  wiadomości  termin  rozpoc: 
obrotów  biletami  skarbowymi  serji  II«ej  za  poi 
wywieszenia  odpowiednich  ogłoszeń  w  lokalach 
do  wych  na  widocznych  miejscach  obok  odpisu 
porządzenia  Pana  Ministra  Skarbu  z  dnia  3*go  C2 
ca  1921  roku,  o  wypuszczeniu  serji  II=ej  biletów 
bowych,  który  dołącza  sic  do  niniejszego. 

Warszawa,  d.  30  czerwca  1921  r. 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego: 

)  Czauderna. 

MINISTERSTWO  SKARBU  O  D  1 
Nr.  10748/ DK  J 

wewn.  187  * 

o 

ROZPORZĄDZENIE  ^ 

Ministra  Skarbu  z  dnia  3  czerwca  1921  r.  o  wypuszczeniu  serji  11  biletów  skarbowych, 

par.  t.  Na  podstawie  ustaw  z  dnia  30  kwietnia  1920  r.  (Dz.  R.  P.  z  roku  1920  Nr.  38,  poz.  218),  oraz  z  dnia  10  maja  ' 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  41,  poz,  250)  wypuszcza  się  serję  II  biletów  skarbowych  w  odcinkach  po  5.00* 
10.000  Mk.,  i  100.000  Mk. 

par.    2.    Bilety  skarbowe  serji  II  są  płatne  w  dn.  1  lutego  1922  r. 
par.    5.    Bilety  skarkowe  serji  II  są  oprocentowane  w  stosunku  5  od  sta  rocznie,  płatne  z  góry  przez  potrącenie  od 

imiennej  biletu  należnych  odsetek, 
par.    4.    Bilety  skarbowe  serji  II  sprzedają:  Centralna  Kasa  Państwowa,  Kasy  Skarbowe,  Urzędy  Podatkowe,  oraz  odj 

Polskjej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  według  ich  wartości  dziennej  obliczonei  w  myśl  par.  .3. 
par.    5,    Z  obliczanej  przy  sprzedaży  biletów  skarbowych  serji  II  kwoty  należnych  odsetek  nie  dokonywa  się  żadnych'pot 
par.    6.    Bilety  skarbowe  serji  II  są  opłacane  bez  żadnych  potrąceń,  począwsży  od  dn.  1  lutego  1922  r.  aż  do  dn.  1  j 

1932  r.   przez    Centralną  Kasę  Państwową,    Kasy  Skarbowe,    Urzędy  podatkowe    oraz    oddziały  Polskiej  KtI 
Kasy  Pożyczkowej. 

par.    7.    Przed  terminem  płatności  wskazanym  w  par.  2  bilety  skarbowe  serji  II  są  na  żądanie  posiadaczy  wykupywane 
Centralną  Kasę  Państwową,  Kasy  Skarbowe,  Urzędy  Podatkowe  oraz  oddziały  Polskiej  Krajoyifej  Kasy  Pożyca 
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według  ich  wartości  dziennej  bez  pobierania  za  tę  czynność  żadnych  opłat  ani  prowizji  oraz  są  na  tych  samych 
zasadach  przyjmowane  przy  wszelkich  wpłatach  przez  Centralną  Kasę  Państwową,  Urzędy  Podatkowe  i  Kasy  Skarbowe, 

par.  8,  Bilety  skarbowe  serji  II  są  przyjmowane  jako  kaucje  i  wadja  według  wartości  dziennej  w  terminie  wykonania  za- 
bezpieczonego nimi  zobowiązania,  a  w  razie  niemożności  ustalenia  tego  terminu  —  według  wartości  dziennej w  dniu  złożenia. 

par.    9.    Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  przyjmują  bilety  skarbowe  serji  11  do  dopozytu  bezpłatnie, 
par.  to.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia. 

Warszawa,  dnia  3  czerwca  1921  roku] 

MINISTER  SKARBU  (— )  Steczkowski. 

Wzór  specjalnego  dziennika  przychodu  i  rozchodu  biletów  skarbowych  do  L.  5569/1354/21/GUK. 
Przychód.  .      Rachunek  Biletów  Skarbowych  serji  11-ej.  Rozchód 

Data 
Od  kogo 

Ilość  odcinków Data Ilość  odcinków 

po: 

Ogółem marek 

Do  kogo 

wysłano 

po: 

Ogółem marek 

1  
M-c 

1 
 

Dz
ie
ń 

otrzyma- ne Mk.  Mk. 
5000  10000 

Mk. 100000 

Uwagi 

1 

M-
c 

Dzi
eń 

1 
Mk.    1  Mk. 
5000   j  10000 

Mk. 
100000 

Uwagi 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

345. 

OKÓLNIK  Nr.  14.  L.  702  U.  U. 

Do  Polskich  Zakładów  Ubezpieczeń. 

Ponieważ  w  nadesłanych  obecnie  do  Urzędu 
Xad^oru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń  sprawozdań 
rocznych  zakładów  ubezpieczeń  za  rok  1920  (vl<azaio 
się,  żc  niektóre  zakłady  w  dalszym  ciągu  nic  stosują 
sic  przy  sporządzaniu  i  składaniu  sprawozdań  do 

przepisów  ohowiązuja.cych  w  tym  wzjiicdzic  dotych' 
czas  (o  czera  Urząd  N.adzoru  przypominał  okólni* 
kicm  Nr.  6  z  dnia  8  marca  r.  b.),  Ur^ąd  Nadzoru 
!',ad  Zakładami  Ubezpieczeń  zaznafcza,  iż  sprawo* 
zdania  roczne,  sporządzone  nie  według  przepisów 
i  obowiązujących  wzorów,  lub. do  których  niedolą* 
czono  wszystkich  racliunków  i  wykazów,  nie  będą 
przyjmowane  do  wiadomości  i  uznane  zostaną  za 
niebyłe. 

Urząd  Nadzoru  zwąca  uwagę  na  niedopuszczal= 
ność  uchylania  się  poszczególnych  zakładów  od  obo* 
^.iązującycli  przepisów  i  przestrzega  przed  skutkami 
lekceważenia  zarządzeń  władzy  nadzorczej. 

Warszawa,  d.  4  lipca  1921  r. 

Dyrektor  Urzędu: 

( — )  Grendyszyński. 

'Sprawy  gospodarcze  władz 
państwowych. 

346. 

OKÓLNIK  L.  2391. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych. 

irzędów  państwowych  lecz  tylko  na'  zapotrzebowa= 
nie  Urzędów  Centralnych,  wobec  czego  Ministerstwo 
Skarbu  oprócz  papieru  na  druki  i  formularze  może 
otrz\Tiiać  papier  konceptowy  i  maszynowy  dla 
użytku  kancelaryjnego  w  dowolnej  ilości  po  cenach 
kontyngentowych  dla  obdzielenia  urzędów  II  i  III instancji. 

Aby  przygotować  odpowiedni  zapas  papieru  dla 
Izb  Skarbowych  Skarbowych  i  podwładnych  im  urzę= 
dów  Skarbowych  PP.  Dyrektorowie  Izb  Skarbowych 
zechcą  w  terfninie  16«sto  dniowym  przedłożyć  do 
\Vydziału  Gospodarczego  iMinisterstwa  Skarbu  wy* 
kaz  z  pokazaniem  ilości  w  arkuszach  i  przeznaczę* 
nłem  papieru  niezbędnycłi  w  okresie  czasu  do  dn. 
31  grudnia  b.  r.  t.  j.  do  końca  okresu  budżetowego. 

W  wykazie  równocześnie  na,leży  podać  niezbęd* 
ne  Izbie  ilości  kopert  zwykłych,  średnich  i  dużych, 
które  Ministerstwo  Skarbu  już  posiada  na  składzie. 

•Komunikując  o  powyższym  Ministerstwo  Skar* 
bu  zaleca  PP.  DjTekforom  jaknajdalej  idące  oszczęd* 

ności  w  użyfłcowaniu  materjałów  piśmiennych  i  prze= 
!  trzeganie  prowadzenia  kontroli  przychodu  i  rozcho= 
i!u  druków,  w  której  również  należy  zapisywać  przy* 
chód  i  rozchód  papieru  j  kopert,  stosownie  do  okól* 
nika  Ministerstwa  Skarbu  z  dn.  15  stycznia  1921  r. 
L.  319/g.  umieszczonego  w  Dzień.  Urzęd.  Minister* 
stwa  Skarbu  Nr.  8  z  dn.  28  lutego  1921  r..  poz.  93. 

W  związku  z  powyższym  pp.  D\Tcktorowie  Izb 

SkarboAV~ych  zechcą  wraz  z  wykazami  zapotrzebowań 

na  papier  i  koperty  zawiadomić  \V'ydział  Gospo 
darczy  Ministerstwa  Skarbu  jaki  fundusz  posiadają' jeszcze  do  dyspozycji  na  zakup  papieru  dla  swej  Izby 
Skarbowej  z  §  4  p.  3. 

Warszawa,  d.  13  lipca  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Szef  Biura  Prezydjalnego: 

(— )  J.  DangeL 

Ministerstwo  Przemysłu  i  Handlu  zaofiarowało 
przydzielać  papier  t.  z.  kontyngentowy  na  potrzeby 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNL  

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  współdzielczem  zapisano  pod  Nr.  11 
względem  Banku  Ludowego,  spółka  zapisana  z  nieogr.  odpo- 

wiedzialnością w  Sępólnie' treść  następującą  kołodziej  Jan Jandrzejek  z  Sępólna  wystąpił  z  zarządu  a  w  miejsce  jego 
wybrano  do  Zarządu  ks,  Stanistawri  Wojciechowskiego 
7.  Sępólna. 

Sępólno,  dnia  15  czerwca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  Nr.  24  zapisano  dziś 
przy  Spółce  Osadniczej  Spółce  z  ogr.  odpowiedzialnością 
w  Ostrowie: 

Starszy  sekretarz  Sądu  Powiatowego  Jan  Jeż  wystąpił 
ze  Zarządu.  Uchwałą  Rady  Nadzorczej  z  dnia  13  czerwca 
1921  r.  wybrano  na  nowych  członków  Zarządu, 

1)  księdza  Walerjana  Zimmera  z  Ostrowa, 
2)  kupdft  Michała  Przybyl_skiego  z  Ostrowa.  ^ 

Ostrów,  dnia  20  czerwca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

W  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  pod  numerem  57 
założoną  na  mocy  statutu  z  1  maja  1921  r.  spółdzielnię 
.Zgoda",  Spółdzielnia  Spożywców,  spółdzielnia  zapisaną z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ze  siedzibą  w  Świeciu. 
Zadaniem  spółdzielni  jest: 

a)  Wspólny  zakup  i  wyrób  towarów  spożywczych  i  gos- 
podarczych w  celu  rozsprzedania  ich  pomiędzy  członków, 

b)  zawierania  umów  z  kupcami  i  rzemieślnikami  celem 
umożliwienia  członkom  nabywania  towarów  pod  korzyst- 
niejszemi  warunkami, 

c)  krzewienie  ruchu  umysłowego  w  celu  podniesienia 
poziomu  kulturalnego  swoich  członków  przez  organizowa- 

nie przy  spółdzielni  bibljotek  spółdzielczo-społecznych,  od- 
czytów, wykładów  i  pogadanek. 

Każdy  udział  wynosi  200  mk.  najwyższa  liczba  udzia- 
łów wynosi  20. 
Członkami  zarządu  są: 

1)  Jan  Grajewski,  2)  Franciszek  Ziółkowski,  3)  Augu' stin  Gaca  ze  Świecia. 
Ogłoszenie  spółdzielni  umieszcza  się  w  Orędowniku 

Powiatowym  na  powiat  Świecki. 
Do  objawiania  postanowień  i  do  podpisania  za  spół- 

dzielnię wszelkich  aktów  i  korespondencyj  konieczne  są 
podpisy  dwóch  członków  zarządu.  Każdemu  jest  zezwo- 
lone  przejrzenie  listy  członków  w  godzinach  służbowych. 

Świecie,  dnia  23  maja  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Zmifiny  dotyczące  sfowdrzyszenla  już  wpijanego. 
Dnia  13  czerwca  1921  r.  przy  firmie  wpisano. 
Brzmienie  firmy:  „Ziarno"  Spółka  rolniczo  handlowa 

Towarzystwa  gospodarskiego  w  Jarosławiu  Stowarzyszenie 
zarejestrowane  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. 

W  wpisano  w  rejestrze  następujące  zmiany: 
Rada  Nadzorcza  na  posiedzeniu  dnia  6  kwietnia  1921  i*. 

wybrała  członków  zarządu  Zygmunta  Rocha  2  im.  Tyral- 
skiego  sekretarza  Rady  powiatowej  w  Jarosławiu  w  miejsce 
Leonarda  Piątkiewicza, 

Przemyśl,  dn.  11  czerwca  1921  r. 
Sąd  okręgowy,  handlowy. 

Obwieszczenie. 

w  tutejszym  rejestrze  spółdzielczym  pod  JVf2  69  wpisa- 
no dzisiaj  przy  spółdzielni:  Getreinrekaudelsgenossenschaft 

fur  den  Regierungsberik  Bromberg  L  G.  m.  b.  H.  sp.  z.  z  o. 
p.  w  Bydgoszczy,  że  spółdzielnia  została  uchwałą  spółki 
z  29  lipca  1920  r.  rozwiązaną,  a  likwidatorami  wybrano 
WiUy'ego  Barwalda  właściciela  fabryki  i  WłodzimiB-za Junka,  kupca  obaj  w  Bydgoszczy. 

Bydgoszcz,  dnia  1  czerwca  1921  i. 
Sąd  powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  pod  Nr.  9 
względem  Spar  &  Darlenns  Kassenverein  Duża  Wiśniewa 
zapisana  spółka  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Du- 

żej Wiśniewie:  właściciele  Piotr  Wietzke  z  Lufowa  i  Hugo 
Wiefzke  z  Malej  Wiśniewy  wystąpili  ze  zarządu  a  w  miejsce 
ich  wybrano  właściciela  Alberta  Beelsera  i  właściciela 
Emila  Klawittra  zamieszkali  w  Dużej  Wiśniewie. 

Sępólno,  dnia  6  czerwca  1921. 
Sąd  Powiatowy. 

,W  naszym  rejestrze  spółdzielnym  pod  Nr.  36  zapisanej 
spółdzielni":  Viehverwertungsgenossenschaft  fiir  den  Kreis Strasburg  i  Wpr.  und  Umgegend  w  likwidacji,  eingetragene 
Genossenschaff  mit  beschrankter  Haffpflicht  w  Brodnicy 
wpisano,  że  po  złożeniu  rachunku  likwidatorów  ich  upo- 

ważnienie ukończono,  i  wskutek  tego  firmę  wymazano. 
Brodnika  (Pomorze),  dnia  17  czerwca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

^Dis  Hrmy  Stowarzyszenia  Spółdzielczego. 

Wpisano  do  rejestru  Stowarzyszeń  spółdzielczych: 
Brzmienie  firmy;  Sklep  Kółka  rolniczego.  Stowarzy- 

szenie spółdzielcze  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. 
Siedziba  Stowarzyszenia:  Majdan  Kolbuszowski. 
Przedmiot  przedsiębiorstwa:  Stowarzyszenie  ma  na 

celu  podniesienie  gospodarstwa  swych  członków: 
a)  przez  wspólne  nabywanie  artykułów  potrzebnych  im 

do  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  rolnego,  oraz 
przez  drobiazgową  sprzedaż  tychże, 

b)  przez  wspólne  spieniężanie  produktów  rolnych  i  wy- 
robów członków, 

c)  przez  produkowanie  na  wspólny  rachunek  artykułów 
gospodarstwa  domowego  i  rolnego. 

Stowarzyszenie  ogranicza  swą  działalność  do  członków. 

Wyjątek  zachodzić  może  tam,  gdzie  z  polecenia  wła- 
dzy stowarzyszenie  rozdziela  artykuły  zastrzeżone  Pań- stwu do  rozdziału. 
Czas  trwania  Stowarzyszenia:  nieograniczony. 
Oznaczenie  rodzaju  i  zakresu  odpowiedzialności: 

odpowiedzialność  ograniczona,  członkowie  odpowiadają 
udziałami  i  dodatkową  kwotą,  równającą  się  wysokości  de- 

klarowanych udziałów  (§  8  statutu). 
Wysokość  udziałów,  wpłat  na  udział  i  czas  ich  do- 

konywania: udziel  wynosi  kwotę  300  mk.  Pierwszy  udział 
ma  być  wpłacony  przy  przystąpieniu  przynajmniej  w  polo- 

wie, reszta  do  roku.  Następne  udziały  w  ciągu  roku  od 
daty  przyjęcia  deklaracji  (§  9  statutu). 

Liczba  członków  Zarządu:  trzech  dyrektorów  i  jeden 
zastępca.  Czynności  prawne  Dyrekcii  zobowiązują  Sfowa- 
rsyszenie  wobec  osób  trzecich  z  wypadków  następujących: 

a)  przewidzianych  ustawą,  b)  czynienie  darowizn  z  ma- 
jątku Stowarzyszenia,  c)  przystępowania  do  Spółek  i  Sto- 

warzyszeń z  odpowiedzialnością  przeivyższającą  połowę  ka- 
pitału udziałowego  stowarzyszenia. 

Do  ważności  tych  aktów  prawnych  potrzebne  jest  upo- 
ważnienie ze  strony  Rady  nadzorczej. 

Firmę  stowarzyszenia  podpisuje  się  w  ten  sposób,  że 
pod  wyciśniętą  stampilią,  kładzie  swój  podpis  dwóch  człon- 

ków Dyrekcji. 

Zastępca  pełni  obowiązki  członków  Dyrekcji  w  razie 
przeszkody  Dyrel«torów  na  polecenie  Rady  nadzorczej. 

Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń:  „Prżewodnik  Kó- 
łek rolniczych'  w  Krakowie,  względnie  inny  organ  M.  T.  R. 

(§  42  stat.). 
Rok  obrachunkowy:  od  1  kwietnia  do  31  marca  każ- 

dego roku. 
Przepisy  o  likwidacji:  przepisy  ustawy  §§  40  i  41 

statutu. 
Wpisy  poszczególne:  Rada  nadzorcza  składa  się 

z  6  członków. 

Sąd  okręgowy  jako  handlowy,  Oddział  V. 
Szeszów,  dnia  19  marca  1921  r. 



Ogłoszenia. 

Zaprotokołowanie  firmy. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano: 
1.  Numer  spółdzielni:  9. 
2.  Brzmienie  firmy:  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  bu- 

;iowlano-handlowe  „Jaworze"  Spółka  z  ograniczoną  pię- 1  :iokrotną  poręką  w  Grybowie. 
I  3.  Przedmiot  przedsiębiorstwa:  Dostarczanie  człon- 
1**0111  swoim  materjałów  potrzebnych  do  wznoszenia  budowli, 
j  4.  Udziały:  po  5.000  Mp.  wpłacalne  w  gotówce  lub  ra- 
hami.  Członek  musi  mieć  co  najmniej  jeden  udział, 
r  5.  Zarząd:  ks  Jan  Solak.  Leon  Helmetzky,  Ludwik 
Kurdziel,  Stanisław  Poręba  i  Genowefa  Ry.siewicz,  tudzież 
:a5tępcy  Franciszek  Kiełbasa  i  Antoni  Cieluch. 

6.  a)  czas  trwania:  nieograniczony; 
b)  ogłoszenia:  w  Gazecie  urzędowej  oraz  w  Cza- 

sopiśmie „Piast"; c)  rok  obrachunkowy:  rok  kalendarzowy; 
d)  liczba  członków  zarządu  i  sposób  podpisywania 

firmy:  Zarząd  składa  się  z  5  członków  i  2  za- 
stępców. Korespondencję  zwykłą  oraz  odbiór 

pieniędzy,  przesyłek  i  dokumentów  z  poczty  pod- 
pisują pod  brzmieniem  firmy  jeden  z  członków 

zarządu,  zresztą  podpisują  pod  brzmieniem  firmy 
dwaj  członkowie  zarządu; 

e)  ograniczenie  uprawnień  zarządu; 
f)  postanowienia  o  zastępcach,  wedle  §  47  statutu; 
g)  przepisy  o  likwidacji,  wedle  §  65  statutu; 

7.  Data  wpisu  11  czerwca  1921  r. 
Sąd  okręgowy  jako  handlowy.  Oddział  IV. 

I                        Nowy  Sącz,  dnia  11  czerwca  1921  r. 
i   •  -•  •  

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielczym  nr.  43  zapisano  dziś 
jiastępującą   spółdzielnię:   Spółka  piekarska.  Spółdzielnia 
apisana   z   ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Ostrowie, 
tatut  zatwierdzono  dnia  26  kwietnia  1921  r.  Przedmiotem 
rzedsiehiorstwa  jest  wspólny  zakup  i  sprzedaż  surowców 
narzędzi  potrzebnych  do  prowadzenia    przemysłu  piekar- 
kiego  i  cukierniczego.    Członkami  zarządu  są:  1)  Mistrz 
lekarski  Jan  Nader,  2)  mistrz   piekarski  Michał  Grzęda 

:  mistrz  piekarski  Antoni  Dymalski,  wszyscy  w  Ostrowie 
amieszkali.    Kwota   odpowiedzialności   wynosi    5000  mk. 
a  każdy  udział.  Każdemu  członkowi  dozwolono  mieć  naj- 
yżej  20  udziałów.    Zarząd   oświadcza   swą   wolę  przez 
ajmniej  2  członków.    Podpisywanie  następuje  w  ten  spo- 
ób,  że  2  członkowie  zarządu  umieszczają  swe  podpisy 

I  od  firmę  spółki. 
Ostrów,  dnia  20  czerwca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielczym  wpisano  dzisiaj  przy; 
1  Landwirtschafliche  Spar  und  Kreditbank,  spółka  zapisana 
ograniczoną  odpowiedzialnością"  w  Bydgoszczy,  iż  Fer- 

:  ynand  Budziński  wystąpił  ze  zarządu  natomiast  wybrany 
ostał  Otto  Bussler  inżynier  kultury  w  Bydgoszczy. 
I  .  Bydgoszcz,  dnia  2  czerwca  1921  r. 

Sąd  powiatowy. 

^fliiany  dotyczące  już  wpisanego  stowarzyszenia. 
,     w  rejestrze  stowarzyszeń  wpisano  dnia  15  czerwca 
1921  r    przy   stowarzyszeniu:   Stowarzyszenie  spożywcze 
racowników  Polskich  Kolei  Państwowych, 

i-     Stowarzyszenie   zarejestrowane   z  ograniczoną  odpo- 
I  iedzialnością,  następujące  zmiany: 
.     i.    Firma  i  siedziba: 
;  a)  Spółdzielnia  nosi  zmienną  nazwę:  .Stowarzyszc- 

ie spożywcze  pracowników  Kolejowych  Polskich  Kolei 
••aństwowych  w  Bielsku,  spółdzielnia  zarejestrowana  z  ogra- 
iaczoną  poręką"  albo  po  niemiecku  ,Konsumverein  der 
[  ediensteten  der  Polnischćn  Staatsbahnen  in  Bielitz,  Ge- 
lossenschaft  mit  beschrankter  Haftung"; 

b)    Siedziba  spółdzielni  jest  miasto  Bielsko. 
i     Terenem  działalności  spółdzielni  jest  Bielsko  z  Ślą- 
I  «em  Cieszyńskim  i  Białą  z  okolicą. 
I     c)    Spółdzielnia  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. 
I     Członkowie  odpowiadają  podwójną  wysokością  zade- 
l  arowanego  udziału  za  zobowiązania  spółdzielni. 

Ii.  Przedmiot  przedsiębiorstwa  oraz  ograniczenia  co 
do  zawierania  interesów  z  nieczłonkami;  Przedmiotem 
przedsiębiorstwa  jest  organizowanie  wymiany  i  produkcji 
w  myśl  gospodarczych  interesów  spożywczych,  oraz  pod- 

niesienie poziomu  kulturalnego  swych  członków,  a  w  szcze- 
gólności zakładanie  i  prowadzenie  wszelkiego  rodzaju 

przedsiębiorstw  służących  do  rozdzielenia  dóbr  maferjal- 
nych  wśród  zrzeszonych  kolejarzy  oraz  do  wytwarzanie 
niezbędnych  artykułów,  organizowanie  i  prowadzenie  insty- 

tucji kulturalnych  i  oświatowych  tudzież  prowadzenie  ope- 
racji wkładkowych,  oszczędnościowych  z  tym  ogranicze- 
niem, że  sprzedaż  towarów  odbywa  się  wyłącznie  za  go- 
tówkę członkom  współdzieini.  Sprzedaż  produktów  kon 

tygenfowych  nie  członkom  kolejarzom  i  ich  rodzinom  za- 
leży od  uchwały  zebrania  Przedstawicieli  spóidzielni. 
III.  Wysokość  udziału,  wpłata  na  udział  i  czas  ic?h  do- 

konywania: Udział  członka  wyposi  fOOO  mk.  i  v/inien  być 
wpłacony  gotówką  nie  później  jak  w  ciągu  roku,  przyczem 
25%  zadeklarowanego  udziału  wraz  z  wpisowymi  w  wyso- 
kośct  50  mk.  winien  członek  wpłacić  gatówką  zaraz  po 
przyjęciu  go  do  spółdzielni. IV.  Imioiia  i  nazwiska  członków  zarządu: 

1)  Franciszek  Honigsman  oficjał  kolejowy  w  Bielsku 

jako  przewodniczący,  ■  :'-  ■ 2)  Karol  Kalisz  nadzorca  wozów  w  Bielsku  jako  kasjer, 
3)  Michał  Witulski  adjunkt  kolejowy  w  Białej  jako 

kontroler.  '  ' 
V.  Pismem  przeznaczonym  do  ogłoszeń  jest:  „Kolejarz- 

Spółdzielca"  organ  Centralnego  Zjviązku  Spółdzielni  Pra- cowników Kolejowych. 
Zarząd  składa  się:  z  trzech  członków  przewodniczą- 

cego, kasjera  i  kontrolera. 
Za  współd^elnie  podpisuje:  zarząd  w  ten  sposób,  że 

pod  firmową  pieczęcią  dwaj  członkowie  Zarządu  umieszcza- 
ją swe  podpisy. 
Sąd  okręgowy  jako  handlowy  w  Cieszynie,  Oddz.  IV. 

Dnia  15  czerwca  1921  r. 

Ogłoszenie. 

w  naszym  rejestrze  spółkowym  wpisano  dziś  przy 
Spółce:  Gross.  Selescher  Darlehnskassenverein,  eingetra- 
gene  Genossenschaft  mit  unbeschrankter  Haftpflicht,  Gross- 
Salesche,  że  firma  spółki  brzmi  teraz:  „Darlehns  kassen- 
verein,  Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialno- 

ścią, Wielkie  Źalesie. 
Krotoszyn^  dnia  25  maja  1921  r. Sćid  powiatowy. 

Zaprotokołowanie  firmy. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano: 
1.  Numer  spółdzielni:  7. 
2.  Brzmienie  firmy:  Nauczycielska  Spółdzielnia  gos- 

podarcza w  Krościenku  nad  Dunajcem,  zarejestrowana 
z  ograniczoną  odpowiedzialnością. 

3.  Przedmiot  przedsiębiorstwa:  Podniesienie  gospo- 
darstwa członków  w  artykuły  potrzebne  do  codziennego 

użytku,  zwłaszcza  do  celów  aprowizacyjnych  i  do  prowa- 
dzenia wszelkich  gałęzi  gospodarstwa,  a  to  drogą  kupna, 

wytwarzania  lub  wyrabiania  i  sprzedawania  tychże^  swym 
członkom  za  gotówkę  (kredyt  wykluczony). 

4.  Udziały:  po,  1000  Mp.  członkowie  odpowiadają  pod- 
wójną sumą  zdeklarowanych  udziałów. 

5.  Zarząd:  Feliks  Dziuban,  Feliks  Rzepecki,  Honorata 
Milaniakowa,  zastępcy:  Maria  Pasieczna  i  Janina  Ole- 

chowska. ' 6.  a)  czas  trwania  nieograniczony: 

b)  ogłoszenia  w  gazecie  „Gazeta  podhalańska" w  Nowym  Targu; 
c)  rok  obrachunkowy:  rok  kalendarzowy; 
d)  liczba  członków  zarządu  i  sposób  podpisywania 

firmy:  Zarząd  składa  się  z  3  członków  i  2  za- 
stępców. Pod  brzmieniem  firmy  umieszczają 

swe  podpisy  dwaj  członkowie  zarządu; 
e)  ograniczenie  uprawnień  zarządu; 
f)  postanowienia  o  zastępcach:  §  20  statutu 
g^)  przepisy  o  likwidacji:  §  59  statutu; 

7.  Data  wpisu:  2  czerwca  1921  r. 
Sąd  okręgowy  jako  handlowy.  Oddział  IV. 

Nowy  Sącz,  dnia  4  czerwca  1921  r. 
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JSTs  27—28. 

Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
dnia  20  czerwca  1921  r. 

1.  Zapas  kruszcu:  Złoto 
Srebro 
Bilon  Zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne  . 
3.  Rachunki  zagraniczne  „Nostro" Banki  Niemieckie 
4.  Portfel  Wekslowy 
5.  Ppżyczki:  term.  tow.  i  Ofw.  Kr   i  ulgowe 
6    Dług  Skarbu  Państwa 
7.    Papiery  własne        .  * 
S.    Inne  Aktywa  . 

4. 

AKTYWA 

Mk. 13.648  532.57 
39.438.812.16 
1.236.643.42 

iMk.  548.5  24.815.64 
,     37  J.  722.531 .56 

Marek  pol 

54.323.9S8.15*) 
39.147.622.68*) 

921.647.347.20 
1.520.537.146.75 
5.171.275.611.83 

123.625.000.000.— 4.808.370.19 
10.490.163  814.48 

Zmiany  od  os^^atniej wyk 

+  435.028.41 7.395.533.70 

+ 

+ 
+ 

Razem  Mk.  141.826.903.901.28 

PASYWA 

1.  Fundusz  rezerwowy.  .... 
2.  Obieg  banknotów  ..... 
3.  Racłiunki  żyrowe  i  natychmia.st  płatne  zobowiązania 

Inne  Pasywa  ...... 

Mk. 
68.912.361.57 

100.019.229.147.50 
29.448.490.771.39 
12.290.271.620.82 

+ 

85.520.480.94 
67.512  693.55 
74.110.017.70 

3.000.000.000.— 66.971.35 
3.093.301.365.72 

52.528,718.87 
1 .990.242.894.50 
145.345.270.72 

1  905.637.379.92 

Razem  Mk^^^J41.826.903.901.28 
Na  poczet  pożyczek  przejętycłi  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212.41. 

Naczelny  Dyrektor  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości  (-  -)  Rybiński. 

Stopa  procentowa  od  weksli  6;,.  * 
,,  „  „    lombardu  7"^. 

.,         „    pożyczek  państwowycłi  5^^. 

*)    w  g  parytetu. 

Bilans  Banku  Handlowego  w  Warszawie  dnia  31  stycznia  1921  r. 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
p 

10 
11 12 

13 
14 

15 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna  kasie  
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczk,  i  Poczt. 

Kasa  Oszczędn  
Waluty  i  dewizy  obce  
Skup  weksli  
Papiery  procent,  własne:  państw,  polskie 

pozostałe  papiery 
Papiery  procent,  funduszu  rezerwowego 
Wylos.  papiery  procent,  i  kupony  .  . 
Pożyczki  na  zastaw  papierów  publiczn. 
Korespondenci  —  dłużnicy  .  .  .  . 
Pozatem  poręczenia  Mk.  56593189.49 
Rachunek  z  Oddziałami  Banku  .    .  . 
Weksle  do  inkasa  
Inkaso  u  Korespondentów  
Nieruchomości   .  . 
Wydatki  bieżące  za  1920  r  

,       za  1921  r  
Rachunki  przechodnie.  ...... 

Marki fen. 

215465978 

12 
1 
2 

395298884 04 3 
149317161 67 4 
686183987 

30 

98204257 51 5 
28281492 97 
51713224 

59 

6 
7283625 63 7 

135705316 50 8 
2428879923 72 9 

10 
933685948 

85 

11 
370813651 

16 144048428 

58 
41936442 50 
86655150 

80 
12911255 

02 49496108 

03 

5883880836 
99 

Marki 
STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  
Fundusz  rezerwowy  
Rezerwa  specjalna  
Wkłady!  a)  rachunki  czekowe  .    .    .  . 

b)  lokacje  
Korespondenci       wierzyciele     ,    ,  . 
Pozatem  poręczenia     Mk.  56595189.49 
Weksle  redyskontowane  .    .  . 
Rachunek  z  oddziałami  Banku 
Różni  za  inkaso   

Dywidendy  niepodniesionc 
Procenty  i  prowizje  za  1920  r. ' 

„  „       za  1921  r. '  . 
Rachunki  przechodnie     .    .  . 

108000000 
54000000 

36703831  i  4' 
685818088  I  7i 

133716307  i  5' 3149962696  |  9 

343487911 
630363664 
490242502 16)7858 

158512387 
18323062 
23132527 

5833880836  9: 

UWAGA:    Do  powyższego  zestawienia  wzięto  dane  z  bilansu  Oddziału  w  Piotrogrcdzie  z  d.  31  grudnia  1916  r.  oraz  z  bilan;! 
Oddziału  w  Kijowie  z  d.  31  października  1919  r. 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  Robotników  Chrześcijańskich  w  Qrajewi< 

Sprawozdanie  Bilans  na  dzień  31  grudnia  1920  r. 
Stan  Bierny. Stan  Czymny. 

l 'działy 
Społeczny 
Różni 
Czysty  zysk 

Mk.  40174.9^ 

1316.6^ 

324797.3^ 

27874.6^ 

Mk.  394163.54 

Gotówką Towary 

Różni 

.  Mk. 214574. 

174589. 

5000. 
Mk.  394163. 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  ZJEDNOCZONyCH  ZIEM  POLSKICH. 

STAN  CZyNNY 

Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.K.K.P.  . 
Pozostałość  w  P.K.O 
Pieniądze  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne; 

a)  papiery  Państwowe  . 
b)  pop.  hipoteczne  i  komunalne 
c)  akcje.  ... 

Weksle  zdyskontowane  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezpiecz,  pap.  publicznemi 
b)  zabezpiecz,  wekslami 
c)  zabezpiecz,  fnnemi  wartość. 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezpiecz,  pap,  publicznemi 
b)  zabezpiecz,  innemi  wartość. 

Rachunki  korespondentów  (Loro): 
a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

R-ki  nasfe  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości . 
Ruchomości 
Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli 
Rachunki  z  oddziałami 
Różne  rachunki     ,  . 

<a  31/1 1921. |Na28/nl921. 
M    a    r  ,k  i 

29072540  90 
87192465:61 

480764  95 

7316741 '61 

1583621 7 105 
2336391  47 

.  28474287!— 133372604|85 

135099462'92 117554351)47 
33553664:65 

652600!85 

37768381 1 78 
39586  03 

78180  — 1187304068 
10790914  90 
2286594  25 

11047602  77 
4157034  95 

56611122  23 
7121966132 

732816317  24 

45227086  42i 2760152  34] 
630760  55j 
652835  20, 

i 
16034018  55! 
3233231  64| 

36075412  381 
134709102  50; 

15476743210 
172990219  92 
80786015  51 

644226  95 
47900 

55497274  99 
39586  03 I 

51573  50 
16241224  79 
10790914  90 
2286394  25 

14355141  81 
5087044  95 

72235210 
9434159 

835576919  23 

STAN  BIERNY i,NQ31/l  1921.  (Na 28/11 1921. 

I  Marki 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  ustawowy  . Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe 

Redyskonto  weksli  . 
Rachunki  korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  oddziałami  . 
Różne  rachunki 

loooooooo; 

5000000 

loooooooo! 

5000000 

41046825  25  41670686158 
297274089  51 ;  428028084  84 
63822418  95;  37872418  95 
42569121  13; 

11212600,72; !  I 

18848109  48 
2219168  90 
1114180841 
4309185  21 

64619886,16 
70753103  52 

37289691  57 
3512600  72 

20342734 
2219168 
15437219 
5389195 

79517795 
59297324 

17 

90 

06 

21 

06 

17 

732816317  24;  835576919  23 

Bilans  Stow.  Spoż.  „Przyszłość"  w  Przysusze 
na  dz.  1  stycznia  1921  roku. 

STAN  CZYNNY 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości  ... 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 

w  sklepach  i  magazynach 
Remanent  w  dziale  wytwórczym 
Różni:  a)  udział  w  Związku 

b)  inne  należności  . 
Pożyczka  Państwowa  1920  r. 

Mk.  246246.35 

,  100405.— Mk.  18595.58 
.  „  8924.89 

Marki  ■ 74942  28 
6763.02 

346651.35 

27520.47 

10900.— 

STAN  BIERNY Udziały 

Funrlusze:  a)  społeczny 

b)  specjalne Wkładki  oszczędnościowe 
Inne  zobowiązania 
Czysta  nadwyżka 

Mk.  26398.91 

„  4593.83 

Ogółem    .  466777.12 

Marki 
75781.87 

30992.74 
164308.46 

8226.80 
187467.25 

Ogółem    .  466777.72 

Sprawozdanie  za  rok  1919  Chrześcijańskiego  Towarzystwa  Pożyczk.-bszczędn. 

w  Praszce  w  ziemi  Kaliskiej  w  powiecie  Wieluńskim. 

Pozosta- Przychód Rozchód Pozostałość 
wało  z  pocz. 

roku 

wedł.  księgi 
gJównej  w 
ciągu  roku 

wed),  księgi 
głównej  w 
ciągu  roku 

w  końcu 
roku 

sprawozd. STAN  BIERNY sprawozd. 
TFT r   k   i;  i fen Igi 

Kapitał  zakładowy  (u- 
działowy,   własny  i 
wypożyczony)     .  . 14t24.77 

• 

4  J  85,32 5460,22 12849,87 

Kapitał  zapasowy  .  . 

295,9.'^ 

226,40 522,35 

Kapitał  specjalny  .  . 134,11 27,3) 161,42 

Wkłady  .    .    .    .    .  , .77582,68 
59255,77 46613,32 90225,13 

Kapitał  rezerwowy-.  '- .' 

'  '  73,89 
28,70 102,59 

Kapitał  amortyzaC .  . 50,72 27,55 78,27 
Sumy  przechodnie 499,23 795,66 332,61 

961,68 

Procenty  i  zyski .    .  . 200,61 8658,32 4275,75 4603,18 

Razem  ... 92981,96 73204,43 56681,90 109504,49 

STAN  CZYNNY 
Pozosta- wało z  pocz. 

roku 
sprawozd. 

Przychód wędi.  księgi 
głównej  w 

ciągu  roku 

Rozchód wedł.  księgi 

głównej  w 
ciągu  roku 

Pozostałość 
w  końcu roku 

sprawozd. M k  i f  e   n  I   g  ! 

Własne   papiery  pro- 
centowe .... 

Pożyczki  
Towary  

Majątek  
Wydatki  różne  .  . 
Wydatki  i  straty    .  . 

1296,— 80363,41 

463,84 

51623,10 

4055,14 
62934,— 
4055,14 

1296,— 91674,31 

463,84 

Razem      .    .  . 

Gotówka  31/XI1 1918  . 

82123,25 

10858,71 

55678,24 .66989,14 
93434,15 

16070,34 
Bilans 92981,96 

209504,49 
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Sprawozdanie  Kasowe  Towarzystwa  PoźyczkowO'0szczędnościowego  w  Słomnikach. 
za  1919  rok. 

Bilans  z  dnia  31-go  grudnia  1919  roku. Rachunek  Zysków  i  Strat  w  1919  roku. 

stan Bierny 

Rub.  k. 

Stan Czynny 

Rub.  k. 

Winien 

Rub.  k, 

Md 

Rub.  k 

Gotówka  w  kasie  . 
Udzia5y  .... 
Kapifat  zapasowy  . 
Kapitał  na  budowę  domu 
Wkłady  .... 
Sumy  przechodnie  . 
W  kasie  państw.  Ro.syjskicoo 
Lokata  w  papierach  procentowych 
Pożyczki   
Majątek  
Straty  w  1914,  1915,  1916,  1917,  1918 

w  1919  roku 

\  Razem 

647#33 
285  31 782  641 

50924  71 
5406  a? 

i— 

91468 

i596|19 
15000^ 
40074  73 

277  32 
6590  05 
320  09 

6387306  63873,06 

Procenty  od  pożyczek  wpłacone  w  1919  r. 
Procent  od  lokowanego  kapitału  „ 
Wpisowe  ....... 
Wydatki  kancelaryjne,  a  niianowice:  opłaty 

pocztowe  22  rb.  78  kop.,  druki  120  rb., 
pomocnikowi  rachmistrza  125  rb,  za 
zestawienie  bilansów  za  5  lat  400  rb. 
do  Związku  Rew.  4  rb.  70  kop. 

Razem 
Procenty  od  wkładów  za  1919  r. 
Zwrot  %  od  pożyczek  . 

1985 960 

1 

Straty 
Razem 

672 
2592 

2 

3226i96 
2946  87 

320  09 

3266196 326696 

Bilans  z  dnia  31  grudnia  1920  r. Rachunek  Zysków  i  Strat  w  1920  r. 

Stan Bierny 
St«n 

Czynny Winien 
Ma 

M-ki  ! 
f. M-ki 

f. 

M-ki f. 

M-kii 

f. 

Gotcwka  w  kasie  ...... 

Kapitał  zapasowy  ...... 
13973  15 

61627 

7083 

n 

74 
» 

Procenty:  od  pożyczek.             .  . 
„        od  papierów  procentowych. 

Różne  .   
1^00 

3160 

237 4846 

2266 

435 173 

28 

[
8
 

„       na  budowę  domu  .... 
Wkłady  
Sumy  przechodnie  ..... 
W  kasie  Państwa  Rosyjskiego  . 

1690  50 
9493824 15721  j50 

n 

1503 

n 

77 

Za  sporządzenie  bilansu  za  1919  r.  . 
Za  lokal  kasy   
Za  sprawę  o  lokal  kasowy  .... 
Procenty  od  wkładów  .       '       .       .  . 

60 
42 

Papiery  procentowe       .             .       .    ,  . 
Pożyczki   - 

15000 
81896 

4"l 

Koszty  wycofania  pożyczki  państw,  w  kwo- 
cie 15000  r.  i  przemiany  na  marki 64 

Straty  w  1914.  1915,  19t6,  1917,  1918  i  1919  r. 

- 
599 14925 

01 90 
Strata  na  zamianie  przy   pożyczce  pańsf. 

rubli  na  marki  ..... 438 52 
•5930 

83 Prenumerata  dzień,  urzędowego 

18 
Ra^em  . 126939 66 126939 66 Marki  pocztowe   przy  rozsyłaniu  zawiado- 

mień 0  term,  Ogólnego  Zebrania 

40 

75 
Razem  . 8805 29 2874 46 

Strata  w  1920  r.  , 
5930 

83 
Razem 

8805 

29 

8805 29 

Sprawozdanie  Szreniawskieyo  Tow.  Kredytoweoo  w  PrzjDysławicatli.  poata  Miecyw, 
za  czas  od  dnia  31  maja  do  dnia  31  grudnia  1920  roku. 

Obroty  i  pozostałości  rachunków. 
W  walucie  markowej. 

STAN  BIERNy 
(Stowarzyszenie 

winno:) 

Udziały  i  fundusze  za- 
kładowe   

Fundusze  własne:  za- 
sobowy i  specjalne  . 

Wkłady  oszczędno- ściowe   
Długi  zaciągnięte  przez 
Stowarzyszenie  .  . 

Sumy  przechodnie .  . 
Zyski 

Pozostałość 
31  V  2  ro!<u 

poprzedn. 

Razem 

16802,38 

918725,31 

1837,51 
7024,98 

944390,18 

Obroty  w  roku  spra- wozdawczym 

Przychód  !  Rozchód 

10198,79 

618094,86 

240000,— 6501,97 
74117,05 

451,53 
78655,07 

948912,67;  266880.69 — ■  -mim  .  .i.u.iifi''ijij 

Pozostałoś? 
w  Isońcu 

roku  spra- wozdawcz. 

2700.1,17 

187774,0911349046,08 
240000, 

7887,95 
2486,96 

1626422,16 

STAN  CZYNNY 
(Stowarzyszenie  ma): 
Lokaty  w  instytucjach 

pieniężnych  i  papie- 
ry procentowe  . Pożyczki  .... 

Ruchomości  i  nieru 
chomości    .    .  . 

Inne  ;u;o naprzód  zapła- 
cone od  długów  sto  w 

Wydatki  i  straty  . 
Razem    .  . 

Gotówka   w  kasie  w 
dn.   31  grudnia 
obroty  ogólne  . 

Bilans 

Pozostałość 
z  roku 

pOprzedn, 

34"0590, 

600935,82 
259,20 

941785,02 

2605,16 
9443.90.18^ 
mmmmm 

Obroty  w  roku  spra- wozdawczym 

Przychód    [  Rozchód 

337380,—  131374,07 
572211,921391448, 

77843,66 

987435,58 

11621,20 
77843,66 

1936348,25  1879167,62 

FozostaloJć 
w  końcu 

roku  spra- wozdawcz. 

134584,07 
1420171,90 

259.20 

11621,20 

1612286,931566636,37 

59785,79 
16264234.6 
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BILANS  BANKU  KUPIECKIEGO  ŁÓDZKIEGO 
na  dzień  31  marca  1921  roku. 

Sfan  Czynny. 

Gotowizna  w  Kasie 
Pozostałość  w  P.K.K.P 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i  weksle  za 
graniczne    .  . 

Papiery  proc.  własne 
...  a)papiery  Państw. 

b)  papiery  hipotecz 
ne  i  komunalne 

c)  akcje  .... 
Papiery  procent,  i  ka 

pitału  zapasowego 
Weksle  zdyskontow. 
R-ki  otwartego  kredytu 
"  a) zabezp.  pap.  publ 
'   b)  zabezp.  wekslam: 
■  •  c)  zabezp.  innem wartościami.  . 
Pożyczki  terminowe: 

a)  zabezp.  pap  publ 
b)  zabezp.  innem 
"  wartościami .  . 

R-ki  korespond. (Loro) 
a)  koresp.  krajowi 
b)  koresp.  zagrań. 

R-ki  nasze  u  korespon 
den'/dw  (Nostro) 
a)  w  bankachkrajow 
b)  wbankachzagran 

Nieruchomości  .  . 
Koszty  handl.  1920  . 
inkaso  weksli.  .  . 

R-ki  z  Filją  w  Warsz Rdżne  racłiunki  .  . 
Koszty  handl.  1921  . 

Razem  M.p.  . 

ŁÓDŹ Filjaw  Warsz. RAZEM łH  ż 
FiljawWarsz. 

"m 

ark i S(an  Bierny. M ark i 

5469532.09 

827500.— 414665.01 

8927.03 

13998339.66 
3261102.56 

18426820.39 

19467871.75 
4088602.56 

18841485.40 

8927.03 

Kapitał  zakładowy  .  . 

Kapitał  zapasowy   .  . Wkłady; 

a)  terminowe  .    .  . 

54000000.— 7646375.34 

360900.20 25569236.32 

54000000.— 7646375.34 

25930136.52 

5208876.36 3914460.03 9123336.39 b)  r-ki  czekowe  .  . 12614509.09 144184735.86 156799304.95 

1330615.18 

117956. — 

268530.38 
9767988.10 

1599145.56 
9885924.10 

Redyskonto  weksli .  . 
\<'\\  korespond. (Loro). 

Iy609^.54 196098.34 

1273988.37 
57254195.08 37711132.65 

J  27^3988.37 
94965327.73 

a)  koresp.  krajowi  . 
b)  koresp. zagrań.  . 

i}ot;7rtnAłC  '£.1 
1(JUi9ó3o.  /4 

30191 1  /9.33 
1(029858. 74 

286415.44 22378672.57 22665088.01 R-ki  nasze  u  korespon- 
dentów (Nostro); 

a)  w  bankachkrajow. 22009405.29 22009405.29 

b)  w  bankach  zagrań. 9800957.78 22497397.16 32298354.94 

14708.35 14708.35 Procenty  i  .irowizje  za 
1920  rok   3985341.17 6376212.72 10361553.89 

23948183.52 96923055.30 
1214385.13 

120871244.82 
1214985.13 

Różni  za  inkaso  .    .  . 

R-ki  z  Filją  w  Warsz. 
Różne  racliunki  .    .  . 

27248902.68 

8586742.81 

10068981.99 

14216716.14 

10068981.99 

27248902.68 

22803458.95 

21388102.73 

3471128.69 

12557623.30 
2820664.85 

19553037.78 
4628694.76 

4253110.70 
6685278.33 

29632953.07 
6859683.23 
3Ó65400.99 

19553037.78 
26016797.49 

7724239.39 
6685278.33 

29632953.07 
19417306.53 
5885065.84 

Procenty  i  prowizje  za 
1921  rok   4783579.54 4776344.88 9559924,42 

136585581.82 282557953.98 419143535.80 Razem  M.p.  .  . 136585581.82 282557953.98 419143635.80 

Sprawozdanie  Towarzystwa  Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Dworszowicach  Kościelnych 
ża  czas  od  1  stycznia  do  51  grudnia  1919  roku. 

BILANS 

Kasa 
Pożyczki 
Inw  entarz 

M Rb. 
72.36 

11345.- 7.30 

Razem  Rb.  11424.66 

Udziały Wkłady 

Fundusz  Zapasowy, 
Fundusz  Rezerwowy 

Sumy  przechodnie Czysty  zysk 

Winien 

2085.— 

7676.12 

56.10 

160.— 

1082.72 
414.72 

Razem  Rb.  11424.66 

Bilans  Banku  Ziemiańskiego  w  Warszawie  na  dzień  I  maja  1921  roku. 
STAN  czyNNy 

Gotowizna  w  kasie  
Pozostałość  w  Polskiej  krajowej  kasfe  poż. 
„  „  Pocztowej  kasie  oszczędn. 

PKJiiądze  zagraniczne  .... 
Papiery  %  własne  
P»ż.  Hypoteczne  
Weksle  zdyskontowane  .... 
Rachunki  otwartego  kredytu  ... 
Pożyczki  terminowe  
Rachunki  Korespondentów  (Loro)  . 
Rachunki  nasze  u  korespondentów  (Noslro) 
Koszty  Handlowe 
Inkaso  weksli      .       .  ̂   . 
Rachunki  z  oddziałami  .... 
Różne  rachunki  •  . 

18,260,484.77 
22,684,637.06 
9,043,357.30 

73,494.41, 
32,453,582.93 

28,115,180.— 
180,803,124.— 95,751,394.85 

800,022  17 
25,170,343.05 
38,184,087.02 
8,443,233.27 

933,175.— 36,208,678.55 
3,646,349.80 

STAN  BIERNy 
Kapitał  zakładowy 

„      zapasowy  rezerwowy  . 
Otxligacje  Banku. 
Wkłady  
Redyskonto  weksli 
Rachunki  korespondentów  (Loioj 
Rachunki  nasze  u  korespondentów  (Nosfro) 
Procenty  i  nprowizje  . 
Różni  za  inkaso  . 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki  . 
Zyski  i  Straty  . 

500,571,144.18 

25,000,000.— 378,617.04 

16,586,524.— 218,383,491.66 

12,368,000.- 126,794,702.38 
39,663,226.13 
12,529,127.78 

1,091,425.- 39,362,796.95 
1,748,716.30 
6,664,516.94 

500,571,144.18 
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POLSKI     BANK  KOMUNALNY 
SPÓŁKA  AKCyjNA 

na  dzień  30-go  kwietnia  19  21  roku. 

Ne  27 

2b, 

Stan  rachunków 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K,  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Papiery  procentowe  własne 
Pożyczki  długoterm.  w  obligacjach 
Pożyczki  terminowe 
Rachunki  nasze   u  korespondentów  (Nosfro). 
Nieruchomości      .  .  5459820.20 
Wierzyciele  hipoteczni    .  .        183600.  - 
Koszty  handlowe  .... 
Różne  rachunki  .... 

Marki  i  fen. 

672594  j77 
8953916  07 
594762  05 

1081034 
27900000 
8164000 

26281817 

5276220  |20 

2753274  61 
27760174  :81 
18291379461 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy  . 
Wpłaty  na  akcje  III  emisji 
Kap.  zapas,  ustaw,  (zwycz.  23585-46 

13235) 

Obligacje  w  obiegu 
Wkłady  .... 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 
R-ki  nasze  u  korespon.  (Nostro) 
Procenty  i  prowizje 
Różne  rachunki 

Oblig; 

Marki  i  fen 

5000000 7970001 

36820  < 
27900000 

133890156 
9633260 

23907 
2905675 
2726973 

182913794 

Bilans  Stowarzys;zenia  SpożyWczego  „Spójnia"  w  Kole  za  1919  r. STAN  czyNNy. ST.AN  BIERNy. 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Różni 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchom. 
Czysty  zysk 

.  MU. 88747.22 
1265.76 

142565.38 
1638.06 

Udziały 

Kapitał  zapasowy 
Kapitał  rezerwowy 
Różni 
Czysty  zysk 

Mk. 234216.42 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1919  r. 
.  Mk 50594.30 

140.64 
83771.07 

Zysk  brutto  na  towaracii Inne  dochody  . 

Mk.  134506.01 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  ^Spójnia"  w  Kole  za  1920 STAN  czyNNy. STAN  BIERNy. 
Gotowizna  w  kasi." 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Różni 

Mk. 86102.75 
1684.14 

706204  58 
31987.26 

.Mk.  825978.73 

Udziały .  . 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  rezerwowy Różni 

Czysty  zysk 

Koszty  handlowe 
Czysty  iysk 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1920  r. 
.  Mk.    233895.83  Zysk  brutto  na  towarach 
.    „      501503.23  Inne  dochody 
Mk.  535199.06 

Mk, 

21902,. 

4414.. 

16727.' 

107400. 

83771.1 

Mk._ 

234216. 

.  Mk. 133946. 559. 

Mk. 

134506.' r. 

.  Mk. 

80802,1 
n 

16373.. » 49876. 
n 377623. 

301303. 
Mk. 

825978. 

.  Mk. 
534799. n 

400. Mk.  535199. 

Bilans  Tomzystwa  Akcyjnego  FaUrykl  Cukru  i  Rdfinerji  aUBHA"  i  JZRANIAWA". 
na  dzień  1  Sierpnia  1920  r.  «a  okres  sprawozdawczy  1919/1920  r. 
Stsn  Czynny. 

Nieruchomości .   
"uchomości  
Remanenty   .  . 
Gotówka— papiery  procentowe  własne  i  inne 
walory  
Rozmaici  

Kasa  emerytalno-lokacyjna  i  imienia  „Juliana" Rachunek  Pr  echiidni  ..... 

Mk.  3996516.60 

„  4376036.91 
„  1345005.33 

„  2242603.74 
„  4012569.70 

'    .,  67744.40 
„  1010210.35 

"Mkri7050687.03 

Stan  Bierny. 

Kapitał  akcyjny  •  Mk. 
Wpłacone    przez    akcjonarjuszy    na  nową 

emisję  akcyj  —  na  fundusz  zasobowy i  koszta  » 
Kapitał  Obligacyjny  „ 
Fundusz  zasobowy   
Rozmaici    „ 

Kasa  emerytalno-lokacyjna  imienia  „Juliana'  „ Rezerwa  na  podatek  dochodowy  .  „ 
Rachunek  przechodni  „ 
Zysk  brutto  .... 

8400000. 

1572000. 
537600. 
161187. 

5247742. 
41886. 

54861. 
30240. 1005169. Mk.  17050687., 

Zysk  brutto  według  bilansu 
a  amortyzacje  majątku. 
„  fundusz  zasobowy 
„   4":-we  dywidendę 

Podział  Zysku. 

.  Mk.  616142.89 

.  „  53026.55 

.    „  336000.— 

Mk.  1005169.44/ 

1005169.44 
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Bilans 

Gotówka  w  kasie  . 
'Kapitał  udziałowy 
-     ,  zakładowy 

,      zapasowy  . 
,      specjalny  . 

Lokata  gotówki 
Długi 
Pożyczki 
'Okłady   .  . Nieruchomości 
Niedobór  z  lał  1914- 
^Sumy  przechodnie 
Zysk  czysty  . 

-1917 

jSłsnczymis 
S!3!i  bierDW 

1    Mlc  f g     i  i  IS .       Ł  ■ j  I IV.  ,  I,  y 

i     661  58 

i 
 ' 

i 
27W-  1 

3293  32  3 

■  164915^ 

(  "OS  1 

Mol} 16740— 1 

11 0001 ,42 
125590  331 

11625  05 1 
6815  301 
1898  07 1 

16041773 160417  73 1 
[iimiMiiiiMilliujftalBB, 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

.i.  Jchór  za  1914—1917  r.  .    ̂   . 
Procenty  pobrane  od  pożycz,  w  1920  r 
Procenty  od  wkładóu'  . 
^Nieruchomości 
j^^óżne  .... 
: Koszty  administracyjne 

Czvstv  zysk   .   '  . 

jwINiEN 
.MA  I 

Mk. 
Mk. 

11625  05 11625 

05 13037 SI 
5282  89 
1308  22 2022 

40 

246 
36 

6817 
59 1898  07 

26931 62 26931  j62i 

r^iflwarzyszsriip  Spożywcze  Pracowników  Mirowskiej  Papismi  wjezioraie 
Bilans  za  1919  rok 

STAN  czyNNy 
;,,<asa  gotówką 
■Towary  w  sklepie 

„  piekarni 
„  rzeźni  . 

(  Ruchomości  sklepu  i  piekarni 
piużnicy  z  rach.  różnych  . 

18263.43 
86182.40 
8240. 

3135.— 
1746.57 

5415.<ł'2 

Kapita!  udziałowy 

'     ,  zapasowy [    „  rezerwowy 
|łVierzy  ciele 

ICzysty  zysk* 

STAN  EIERNy 

122988.34 

14015.97 7-861.75 

6529.55 
71802.03 
22779.00 

12298«.34 

\mm'jmm  Spożywców  Pracowników  Mirkowsidej  Papierni  w  Jezioriiiz 
Bilans  za  1920  rok 

GzyNNy ;  STAN 
.[Casa  gotówką 
'fowary  w  sklepie f    „       „  piekarni 

„       ,  rzeźni 
„       ,  Konstancinku 
,       „  Ceg.-Ofaorsk rtluchomości 

Mużnicy  z  rach.  różnych 

2395S0.:11 
404222.&3 

10050.— 
11139.— 
47681.  - 
30138.— 
11250.06 

25572.— 

STAN  BlERNy 
/a,:iaiy 
'undusz  Społeczny 
„  Społ.-Wych. 
„  Specjalny 

Vierzyciele 
ładwyżka 

Mk. 

779613.25 

130661.72 
42564.50 
1S905.*5 
34518.32 

345792.— 
„  _207!7a78 779613.25 

Ilia  Mmm 

w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

STAN  CZyNNY. 

Kasa  ..... 
Rach.  bież.  w  inst.  rząd. 

Udziały  i  Akcje  w  inst.  hank 
Pożyczlu  .... 
Ruchomości  i 
Papiery  publ.  kap.  zasób. 
4  i  5  procent,  poi.  państw. 

I^k. 

20500.4-' 

S36.8i 

29539.60 

14390  — 

899384.77 

630.— 

21429.35 

14200.— 
Mk.  1000711.45 

STAN  BIE^RNy. 

Udziały  członków 
Lokacje  iermin. 
Wkłady  oszczędność. 
Kapitał  zasobowy 
Kapit.  :\a  kupno  nieruc 
Sumy  przechodnie  . 
Czysty  zysk  za  1920  r. 

Rachunek  zysków  i  Strat  za  1920  r: 
'winien. 

Mk.  205748.14 
186296.80 
558003.67 
33242.10 
9485.C5 
7851.87 

•85.75 

Mk.  1000711,45 

Kosżty  administracji 
Procenty  . 
Amortyzacje 

Kary  . 

Zyski  .V 

Procenty  . 
Różne  dochody 

Mk. 
736J0.70 
10972.39 69.34 

68,88 

85.75 

Mk. 

'14807.57 

M  A. 

Mk. 

Mk. 

80664.61 4142.76 

84807.57 

WyCIĄG  ZE  SPRAWOZDANIA 

IlWOTii  fpflżywców  JSBPllsr  w  Mn 
za  rok  1919. 

A)  Rachunek  Strat  i  Zyski-w.  Zyski:  Zysk  brutto 
na  towarach  nrik.  48001  f.  68;  Po.brane  %  mk.  79  f.  08;  inne 
dochody  mk.53!;  Razem  mk.  48611  f.  76.  Straty.-  Koszty  han- 

dlowe mk.  29408  f.  35;  Amortyzacja  ruchomości  mk.  338  f.  89; 
Inne  mk.  81  f.  60;  Ci;vsty  zysk  mk.  18782  f.  92.  Raz-ę-.m mk.  48611  f.  76. 

B)  Bilans.  Stan  czynny.  Gotówka  w  ka.-iie 
•mk.  13550  f.  19;  ruchomości  mk.  2610  f.  54;  towary  mk.  60935; 
różni  mk.  11690  f.  90.  Razem  mk.  88785  f.  63.  Stan  bierny.- 
udziały  nik.  31644  f.  37;  kapitał  zapasowy  mk.  860  f.  3Ó; 

kapitał  społeczny  mk.  15774  t.  89;  różni  "mk.  21724  f.  15; czystv  zysk  mk.  18782  f.  92.    Razem  mk.  88786  f.  63. 

WYCIĄG  ZE  SPRAWOZDANIA 

StowarzOTla  Wwciw  J  08  PO  ES"  w  Mmm^ za  rok  1920. 

A)  Rachunek  Strat  i  Zyskówi.  Zyski:  Zysk  brutto  na 
towarach  mk  264303f.46;  Inne  mk.  985.  Razem  mk.  265288f.46. 
Straty:  Koszty  handlowe  ir.k.  145056  f.  81;  Amortyzacja 
ruchomości  mk.  506  f.  28;  czysty  zysk  mk.  119715  f.  37. 
Razem  mk.  265288  i.  46. 

B)  Bilans.  Stan  czynny:  Gotówka  w  kasie 
mk.72160f.15;  ruchomości  mk.3878f. 26;  towary  mk. 39527 1  f. 44; 
różni  mk.  43657  f.  60.  Razen^mk.  515967  f  45.  Stan 
bierny:  Udziały  mk.  11362U^.  05;  fundusz  zapasowy 
mk.  2738  f.  60;  fundusz  społeczny  mk.  23318  f.  21;  sumy 
przerhodnie  mk.  2720  f.  40;  różni  mk.  255654  f.  82;  czvsty 
mk.  1!9715  f.  37.    Razem  mk.  5];-9o7  f.  fS. 
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Bilans  Kaliskiego  Towarzystwa  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego 

Stan  Czynny. 

Kasa  .... 
Papiery  ̂ -we 
Pożyczki 
Majątek  nieruch,  i  ntch. 
Sumy  przechod.nie  ; 

na  dzień  1  Styipznia  1921  r. 

Mk.  479621.57 
410145.61 

„  2624355.97 
„  1761468.25 10083.58 

Mk.  5285674.96 

Stan  Bierny. 
Udziały 

Kapitały  za.sob.  i  rezerw 
WkJady  . 
Długi 

Sumy  przecliodnie  . 

Zysk 

Mk.  181 8489 .2i 

198183.0^ 
,  2288844.1' 

881549.0'; 

79801. 

18808.4' 
Mk.  5285674.9e 

Wydatki, 
Procenty  .... 
Koszty  administracji 
Wydat.  dotycz,  wkl.  nierucli. 
Zvsk  .... 

Rachunek  zysków  i  strat  za  1920  r. 

Mk. 
99575.27 

268780.84 
n450.46 
78808.44 

Mk.  398615.01 

Wpły\yy, 

Zysk  z  roku  1919 
Procenty  pobrane 

Wpływy  z  nierucłi.  . 
Różne  wpływy  .... 
Zwrot  pożycz,  odpis,  na  straty 

.Mk. 
7303.9^ 

303386.8: 

10420.- 

52015.3f 

•2S448.8i 

Mk.  .398615.01 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „Podlasiak^*  w  Janowie  Podlaskim 
Bilans  za  1919  rok. 

Stan  Czynny. 

Gctówka  w  kasie  na  1  stycznia  1920  r. 
Ruchomości  
Remanent  towarów  .... 
R-k  Różnych   

Mk. 28454.52 
1213.88 

27968.59 

12430.— 

Stan  Bierny. 

Udziały     .   Mk.  12148  7( 
Kapitał  zapasowy  ,  416.- 
Czysta  nadwyżka  „  57502.25 

Mk.  70066.99 Mk.  70066.9< 

Stow.  Spoź.  „Zorza**  w  Kiilęjach  gm.  Węglowice  pow.  Częstochowski  g.  Piotr. 
Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  r. 

Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie  .... 
Ruchomości  ..... 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 
Dłużnicy  (za  towary) 

Różni: 
a)  udział  w  Związku  .  «  . 

Mk. 3417.50 
325.16 

14910.42 
268.99 

119.57 

Stan  Bremy. 

Udziały  Mk. 
Kapitał  zapasowy  „ 
Kapitał  rezerwowy  ....... 
Czysty  zysk  , 

16218. 

19991 
150  2? 

2473.4' 

Mk. 19041.64 Mk.  19041.6' 

Spółdzielcze  Stow.  Spożywców  przy  fabryce  .Strem"  w  Strzemieszycach. 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Czysty  zysk 

Mar.  .51180.87 

124.— 

6909.25 

Mk.  58214.12 

Zysk  brutto  na  towarach       ....  Mk.  52396.9Ć 
„     ze  sprzedaży  przez  fabrykę  a  przelany 

do  kasy  Stowarzyszenia         .       .       .    ,  4893.3{i 
Zwroty  K.  H.    .                                        .    .  923  8( 

Mk.  58214.1Ł 

Stan  Czynny. 

Ootówke  w  Kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów  . 
Różni 

Bilans  na  1  Stycznia  1921  r, 

.  Mk. 

Stan  Bierny. 

303  89 

1121.— 
237071.32 
105813.30 

Udziały 

Kasa  Oszczędności 
Kapitał  społeczny 
Różni 
Czysfy  zysk 

Mk.  •  33.250- 

14695.7- 

13882.5'. 

275572.0: 

6909.2.' 

Razem  Mk.  344309.51 Razem  Mk.  34430 

Podział  czystego  zysku. 

Z  osiągnięt  jgo  w  okresie  sprawozdawczypi  czystego  zysku  zebranie  ogólne  postanowiło  wydzielić. 

Na  Fundusz  społeczny  cały  zysk  ,       .       .  Mk.  6909.25 
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BILANS  P(fLSKIEGO  ZWIĄZKU  HANDLOWEGO  w  CHEŁMIE 

za  czas  od  dnia  1  lipca  do 

STAIS  CZYNNY 
Kasa  (saldo  kasy  w  d.  31/XII) 
Towary  (wartość  remanentu  towarów  na  d.  31/X1I) 
■Inwentarz  żywy  i  martwy  (wartość  inwentarza 

w  d.  31/XI1)  •. 
iSumy  przechodnie  (rezerwa  należ,  prowizji  od 

sprzed,  nafty  od  d.l3/IX-31/XII  101936,93  klg. 
a  5.—  

jAkcje  Polskiej  Centrali  Handlowej  w  Radomiu 
(wartość  nabytych  akcji  w  r.  18/19)  . 

Sklepyudzialowe(należy sięodsklepów  w  d.31/XIl) 
Korespondenci  (należy  się  od  różnych  w  d.  31/XI1) 
■Różni  za  drobną  sprzedaż  (należy  się  od  róż- 

nych w  d.  3i/xn)  .... 
jTowary  nadesłane  przez  Polską  Centr.  Handl.  do 
i,  komisowej  sprzed,  (wartość  towarów  komi- 

sowych w  d.  31/XII)  .... 
iPolska  Pożyczka  Państwowa   (wykupiono  Poisk. 

Pożyczki  Państw,  w  r.  18/19>  na 
Dostawcy  (należy  się  od  różnych  w  d.  31/XII 

5511.97 
506010.63 

26981.58 

•5096.85 

4200.— 
56519.41 
26009.10 

1910.41 

11128.73 

3500.— 
47136.62 

695005.30 

dnia  31  grudnia  1919  r. 
STAN  BIERNY. 

Sumy  przechodnie: Należne  różnym  za  przewozy  cukrowe  320.38 
Należne  różnym  z  r-ków  cukrowych  78.89 
Rezerv^a  dod.  dróż.  prac.  P.  Z.  H.         18907. - 
„  „    wynagrd.  czł.  Rady  1260. — 
»  „  «         n  Zarządu  2800.— 
,          „          „        „  Kom.  Rew.  1470.—  24836.27 

Sklepy  udziałowe  (winni  jesteśmy  w  d.  31/XII)  13915.01 
Kapitał  amyrtyzacyjny  wynosi  w  d.  31/XI1  27130.33 
Kapitał  zapasowy  wynosi  w  d.  31/X1I  21255  75 
Kapitał  udziałowy  wynosi  w  d.  31/X1I       .  75950.— 
Korespondenci  (winni  jesteśmy  w  d.  31/XI1)       .  55805. — 
Polska  Centrala  Handlowa  w  Radomiu  za  towary 

przysłane  do  komisowej  sprzedaży: 
Remanent  towarów  komisowych  11128.73 
Winni  jesteśmy  za  sprzedane  towary     4404.41  15533.14 

Dostawcy  (winni  jesteśmy  w  d  31/Xn)  ~.  '.  372107.82 Stypendjum  dla  słuchaczy  Kursów  Handlowych 
odpisano  z  zysku  r.  18/19        .          .          .  2800.— 

Kupno  nieruchomości:  odpisano  z  zysku  r.  18/19  17500. — 
Czysty  zysk  netto  za  r.  18/19         .          .  68171.76 

695005.30 

BILANS  DRUGIEGO  f^IECHOWSKIEGO  TOWARZYSTWA  WZAJEMNEGO  KREDYTU 

w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

ST/iN  BIERNY  Marki 

Kapitał  obrotowy  (10^  wnioski  218  członków 
T-wa)    .          .          .          .          .          .  77449.50 

Lokacje  bezterminowe  ....  6580.29 

Korespondenci  ^Loro'  ....  12026.95 

„Nostro"         .  77860.04 

„             „Loro-pro-dTrerse"     .  897.69 
Podatki  skarbowe  do  zapłacenia  14.96 
Różni  za  inkasa  .....  624725.80 

R-k  bieżący  zwyczajny  ....  30989.73 

„         „       specjalny  .  "                 .          .  ,  667.15 
Sumy  przechodnie        .                               ..  4660.40 

STAN  CZYNNY Marki i; 
Kesa  ...... 12275.39 1. 2 R-k  bieżący  w  Miechów.  Kasie  Powiat. 648.19 
Papiery  publiczne  własne 2017.08 
Skup  weksli       .  . 

57716.— 
2 

'  i- 
Weksle  protestowane 1919.48 
Weksle  w  dochodzeniu. 20505.44 3 
Koszty  zwrotu    .  . 2493.60 4 

.8. Ruchomości       .    "  . 
25500.— !  9. Zamiejscowe  inkasa 9249.44 5 

MO. Miejscowe         ,         .         .         .  . 616.89 6 
11. Dokumenty  w  inkasie  u  korespondentów 

1150.— 
12. Rożni  za  inkasa.  .... 

648.— 

7 
13. Inkasa  frachtów.  .... 

615249.— 
8 

14. 
Korespondenci  .Loro"  . 1046.75 

15. 

„Nostro" 
5724.74 9 

,  16. R-k  bieżący  zwyczajny .... 1311.68 

10 
17. Neleźności  do  uregulov.łania  zabezpieczone 

wekslami  . 20065.62 
d  18. Sumy  przechodnie 49646.52 

19. gtratata  na  l/I  1921 

10090.69  ' 
835872.51 83587g.51 

Rachunek  Strat  i  Zysków  w  roku  1920. 
WINIEN 

Strata  z  roku  1919  Rb.  4263.19 
Koszty  Handlowe: 
pensja  zarządu  . 
„  urzędników 

lokal,  opał  i  światło 
portorja  i  telegraf 
patenty 
obsługa 
druki  i  materjały  piśmienne 
rozjazdy  . 
podatki 
różne  drobne  wydatki  (przewóz  kasy,  szyldy 

reperacje  i  t.  p.) 
Procenty  zapłacone; 
od  lokat  i  r-ków  bieżących 
„  wyciągów 
,  redyskonta 
g   inkasa  weksli,  czeków  i  t. 

Straty  na  wymianie  rubli 

Marki 
9208  50 1 

2 

29400.— 
42700.— 2550.30 

1220.— 

3. 

1657.— 

860.- 

# 
1372.60 

2089.60  • 
2034.50 

2799.95 4 
5 

479.31 6. 
2317.58 7 
10547.40 
1324.45 9098.52  , 

119659.71 

M  A 
Koszty  Organizacyjne 
Procenty  pobrane: 
od  skupu  weksli 
„   r-ków  bieżących 
zaległe  ..... 
Prowizja  pobrana 
od  inkasa  weksli 

„       „  frachtów 
„       ,      przekazów  /  . 
„   skupu  weksli . 
,    innych  operacji    (pożyczki  pod  zastaw 

4;^  Prem.  i  t.  p.)  . 
Procenty  niepobrane  zabezpieczone  wekslam 
Zysk  w  walucie  zagranicznej  . 
Zysk  w  ruchomościach  . 
Strata  na  rok  1921 

Marki 1728.97 

18819.23 

438.— 

10285.09 
948.87 

7305.74 

5043.50 
7327.25 

13180.75" 

20063.62 

428.— 
24000.— 

10090.69 

119659.71 
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Ogłos^nia. 

Ciechnnowskie  Towarz9sfwo  Wzojemnego  Kredytu 

Wyciąci  ze  sprawozdania  za  rok  1920 

BILANS    na  d.,  1  stycznia  1921  roku 

A  K  T  y  W  A: 

i\asa  .... 
Waluta  rublowa  carska 
Pap.  %  Kap.  Zapasowego 

„  ,„  wJasne 
Weksle  zd-yskonfowane 
Pożyczki  pod  zastaw 
Rachisnki  Otwartego  Kredyti 

„  .Korespondentów 
Nieruchomość 

Las  ,Lcpacin" 
Ekspicatacja  lasu  „Łopacin" Ruchomości  ... 
Koszty  i;wrotne 
Akcje  Banku  Tow.  Spółdzielczych 

P  A  S  y  W  A: 

wnioski  członków  . 
Kapitał  Zapasowy 
„  Rezerwowy 
„  Budowlany 

.An-.ort.  nieruch. 
Wkiady  terminowe  i  bezterminowe 

„      na  rachunki  bieżące 
Korespondenci  
Rachunek  bież.  w  Banku  Tow.  Spółdziel 
Przekazy  nieopłacone 
Wńioski  członków  do  zwrotu 
Procenty  od  wkiadów  nieodebranych 
Dywidenda  niodebrana 
Podatek  skarbowy 
Sumy  przechodnie 
Sumy  należne  za  inkasa 
Procenty  na  r.  1921 
ZySK  za  rok  1920  . 

Marki  i  fen. 
497870.47 
133470.46 

7275.-^'' 

179565.— 
3243625.— 65887.20 
1373775.15 
2424418.73 

6782.40 

1220425.— 20443.70 
1009.50 

66.36 

50000.— 

zych 

9224513.97 

453377.60 41048.57 
1817.25 
4885.73 
2213.27 

960216.57 
465^623.31 

25459.— 
167143.— 

1973888.— 11372.40 
45897.41 
13157.45 
6356.21 

534770.02 
11683.61 
7086280 

245841.77 

9224613.97 

Rachunek  Strat  i  Zysków 
WiNlEN 

Mieszkanie,  opal,  oświetlenie,  ksiijżki,  ogł<  sze 
nia,  gazety,  sprawozd.,  porto  i  oslempl. 

Wynagrodzenie  urzędników  i  woineg^o Wynagrodzenie  ZarząiJu,  Rady,  Kom.  Rewiz 
i  Kom.  Dysk. 

Wydatki  różne  .... 
Strata     .       ,  . 
Amort.  ruchomości  i  nieruchomości 
Czysty  Z\s\  

66194.62 
290324.89 

121750.— 178188.92 
194738.96 

451.30 
245841.77 

MA 

Pozostałość  zysku  z  r.  1919 
Procenty  i  prowizje 
Po  strącenii!  zaplacon.     i  prow.   
Dochód  z  nieruchomości 
Odzyskant-  straty  
Przeniesiono  nicod.  dy.v.  za  r.  1910  . 

1188017.49 
105379.72 

1097490.46 

783.85 

1082637.77 
17.78 

11495.35 

 _2555^ 1097490.46 

iiians  ̂ !ow.  Spożywczego  w  Faleni[y  za  1320  rok 

Stan  Czynny;  Gotówką  5.983  mk.  Ruchomości 
10.825  mk.  Towarv  75.822  mk.  Różni  5.125  mk.  Strata  za 
1920  rok  1.958  mk. 

Stan  Bierny:  Udziały  27.694  (nk.  Fundusz  Re- 

zerwowy 530  mk.    Różni  71.499'mk. 

a. 

27—2(5. 

Tow.  Akc.  Zakład^  Wyrób ów  Metaiowycli 

KONRAD,  JARNUSZKIEWICZ  i  S-ka 
Zarząd  w  Warszawie,  ul.  Grzybowska 

Nr.  25.- 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  operacyjny  19'' 
zatwierdzonego  pr^ez  Ogólne  Zebranie  akc)onarjuszćv 

z  d.  21  stycznia  1921  r. 

Rachunek  Zysków 
Strat PRZyCHÓD: Ruble Marki 

Produkcja  115410.12 249285.31 
Komorne   

1200.—. 

2592.  - 

Zysk  na  różnicy  kursu  i  wątpliwi 
dłużnicy  21950  16 

4741 2.Ó. 
138560.28  299290.1J! 

ROZCHÓD:     Ruble  Marki 
Robocizna        .  16398.68  35421.15 
Materjały  .       .  31603.12  68262.74 
Koszty  handi.  .  62151.08  134246.33 

Amortyzacja  • bud.  i  maszyn  .  22767.31  49177.39 132920.19 2871 07.  j 
Czysty  zysk  za  r.  1918  . 

5640.09 12t82.5! 

BHans  po  dzień  31  grudnia  1918  r.  ' 
STAN  czyNNy: Ruble 

Marki 

Nieruchomości  .... 527478.68 
1139353.i> Maszyny  i  urządzenia  fabryczne  . 201615.37 

435439.2' 
Wyroby  i  materjały 235237.57 508113.1. 
Kapitały  575768.71 

1243660.4 

Depozyty  

253000.— 
.546480.- Magazyny  w  Rosji  .... 

276034.51 
596234.5- Debitorzy        .             .  . 310483.13 670643.5 

Sumy  przechodnie 340.20 
734.8- Straty  wojenne        .       .       .       .  ■ 

25115.79 54250.1 

Straty:  pozostałość  z  r.  1917 98215.55 212145.(5; 

2503289.54 5407105.4* 

STAN  BIERNy. Ruble 
Marki Kapitały: Zakładowy 

750000.— 1620000.- 
Zapasowy   175189.17 378408.S 
Amortyzacyjny  302229.27 652815.2: Rezerwowy 

94500.— 204120.- 
Emerytalny  fila  robotników 

10000.— 
21600.- 

Asekurac.  od  nieszcz.  wypadk. 

40500.- 
87480,- 

Zobowiązania  864715.14 
1867784.7' Kaucje  

65050.— 140508- 

Depozyty  

188000.— 406080.- 
Sumy  przechodnie  .             .  . 

7455.87 

16126  2: Zysk  na  rok  1918  .... 5640.09 12182.5! 
2.503289.54 

5407105.4' 
Zarząd:    G.  A.  Rothert,  S.  Młodzianowski,  H.  Krzywicki. 
Buchalter:    J.  Piotrowski. 

MiMm  llmmmm  Spożywców  JilUif' BILANS  za  1920 rok 
Stan  Czynny. 

Gotówka  .  Mk. 
26449. 

6337.- 

Towary    .                    .  . 

97910.9'. 

1500.- 

Mk. 
132197  5: Stan  Bierny. 

Udziały  ...... 
.  Mk. 

74480.- 

Fundusz  spółdzielczy  . 

2290- 

Pożyczki 

36790- 

Procenty   
1611.7: Nadwyżka  w 

17025.91 Mk, 
132197.5; 
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WYDATKI 
użycie  materjolów 
pa<  . 
arbowanie  jedwabiu 
ensje  urzędników  i  wynagrodzenie  Z 
emont 
odatki 
bezpieczenia 
omoc  lekarska 
kspedycja  i  opakowanie 
rocenty  i  prowizja 
aterjały  dla  laboratorjum 
asa  chorych  m.  Warszawy 
obocizna  . 
'ydatki  handlowe  . óżnica  kursu 
lysk  za  rok  1920  . 

arzadu 

sprawozdanie  za  rok 
Marki 

14940446.7'^ 1466761.35 228839.40 

1484318.— 108529.06 
2)81^27.88 
314438.35 
2402Ó.70 

78549.55  ' 
905783.73 
29409.25 
1075.60 

4535607.10 
826903.16 

6716104.80 
5314876.96 

operacyjny  1920. 
D  O  C  H  O  D  y 

Sprzedaż  jedwabiu  i  Produktów 
Dochód  2  dzierżawy 

n       „  wpłat  dłużników  wątpliwych 
„       .,  papierów  procentowych 

Zwrot  zadatku       .  . 
Przewyżka  rezerwy  na  rekwizycje 
Odpisanie  rezerwy  na  obligo  wekslowe. 
Remanent  jedwabiu  w  d.  31  (grudnia  1920  r. 

/ 

Marki 
14143439.4? 

3295.— 

96626.19 
178569.80 
818363.50 
22364.70 
54563.97 

238401.30.— 

39157357.63 39157357.63 

Bilans  na  dzień  31 
AKTYWA  Marki 

cirunty  i  budowle  ..... 
iaszyny  i  aparaty  .  ... 
istalacja  Wiskozy  ..... 
uchomości  ..... 
iotowizna:  w  kasach  Towarzystwa  1222886.95 
,  w  bankach     .  11390247.52 
;  Państwowa  Pożyczka  Długoterminowa 
apiery  procentowe 
upony  niezrealizowane 
'aluty 
'eksle  w"  portfelu apasy  materjałów 
„  jedwabiu 

luinicy 
rowjanty    .  . 
patenty 
|;ekwizycja  . 
epozyty 

3531412.22 
5823065.95 

17662427.10 
647724.50 

12613134.47 

10*00000.— 117512.06 
2063.4 1 

160782.47 
5971.03 

15139371.60 

23840130.— 14835457.17 
63268.70 

810000.— 334221.49 

400000.— 106386542.20 

grudnia  1920  roku. 
P  A  s  y  V.'  A  M 

Kapitał  Zakładowy  ... 

„      Zapasowy  . 
„  Amortyzacyjny 

„      rezerwowy  na  amortyzację  patentów 
Kasa  przezorności. 

Depozyty  Członków  Zarządu Depozyty 

Wierzyciele  . 

Sumy  przechodnie 
Zysk  za  rok  1920    .  .  5314876.9Ó 

Strata  z  1919         .  .  .  .^5181.22 

arki 

52000000  — 162726,08 
288185,23 

30240.  - 445,93 

4000O0.— 101795?0.— 37623427.02 

393252.20 

5309o95i74 

106386542.20 

Projekt  proziału  zysku  za  rok  1920. Marki 
.  5309695.74 

265484.48 
127346.61 

27684.— 
582306.59 
13134.85      750471.95  1015956.73 

Z  dochodu  netto  za  rok  1920  ... 
Odpisuje  się  stosownie  do  §  45  ustawy  5%  na  Kapitał  Zapasowy 
Na  amortyzację:  nieruchomości  murowanych  . 

,  drewnianych  . 
maszyn  ...... 
ruchomości  ..... 

Z  powyższej  sumy  odchodzi  W%  dla  Zarządu  . 

Na  tantjemę  i  gratyfikację  dla  Współprac.  Towarzystwa 

7^'i  podatku  Państwowego,  od  .... 
dochodzi  odpisane  na  Kapitał  Zapasowy 

Pozostaje  do  dyspozycji  Ogólnego  Zebrania 

pozostaje .  4293739.01 
.     ̂      ■  429373.90 

3864365.11 
■  386436.51 

3477928.60 
3477928.60 
265484.78 

3743413.38  280756.- 
.  3197172.60 

Bilans  Stowarzyszenia  „Samopomoc"  w  Świedziebnej,  p.  Rypin 
na  dzień  31  grudnia  1920. 

STAN  CZYNNY 

fiasa  
liwentarz  sklepu      .       .       .  . 
Il^niosek  na  udział  w  „Zgodzie" 
■'7-o^tałość  towarów 

Marki 
106.485.36 

10.514.— 

250.— 

78.013.30 

195262.66 

STAN  BIERNY 
Udziały  członków 
Kaucja  sklepowego 
Kapitał  budowlany 
Kapitał  społeczny 
Wierzyciele. 
Inwentarz  z  r.  1919 

Wniesione  w  r.  1919  w  „Zgodzie" 
Czysty  zysk  .... 

Marki 
39805.25 

3000.— 
9000.— 

5666.20 

58500.— 

4495.— 

250.— 

74546.21 
195262.66 
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Stow.  Spożywców  „Oszczędność"  w  Makowie  gm.  Skierniewka  pow.  Skierniewickiego 
.  za  czas  od  d.  1  styczia  1919  r.  do  d.  31  grudnia  1919  r. 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  r. 
Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości       .  .         .  . 
Remanent  w  dziale  wytwórczym 

a)  udział  w  Związku 

Mk. 

7204.— 
958,68 

24004,50 

1500,— Mk.  35667,18 

Udziały  . 
Inne  zobowiązania 
Czysta  nadwyżka 

Stan  Bierny. 

Mk. 
14670,- 

4499,8.' 

14497,3: 

Mk.  336$7.1t 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Głuchów"  w  Głuchowie 
Za  czas  do  1  stycznia  1919  r.  do  d.  31  grudnia  1919  r. 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  r. 
Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Nieruchomości  .  .  .  . 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 
Udział  w  Związku 
Różni      .  .  .          .  . 

Mk. 
11011,— 1206.09 10187,1,2 
9618,25 
686,01 

1250.— 
Mk.  33958,47 

Stan  Bierny 

Udziały  . 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  rezerwowy Kaucje 

Czysty  zysk 

Mk. 

5245,4 
1581,3 

18871,1 544,5 

7715,2 

Mk.  33958,4 

Bilans  Towarzystwa  Wzajemnego  Kredytu  w  Łowiczu  na  dzień  31  grudnia  1920 
Stan  Bierny. Stan  Czynny. 

Rachunek  Kasy  .... 
„        Pożyczka  Skarbu  Polskiego 
,        papierów  proc.  funduszu  zasobo wego 

„  papierów  proc.^  funduszu  obrofo 
wego        .  ..      -  . 

„  •  papierów  proc.  funduszu  rezerwo wego 
„        sola  weksli 
„        skupu  weksli  w  portfelu  T-wa 
„  „  »      w  redyskonacie 
,  ,  „      u  korespondentów 
„        pożyczek  pod  papiery  proc. 
„    otwarty  pod  weksle 

,         „  hypotekę 
,         ,         ,    frachty  . 
„         ,       zabezpieczony  rzeczowo 
,    korespondentów  „Nosfro" „    zaliczeń  do  zwrotu 
,    blankietów  wekslqwych  i  marek  stem 

płowych 
„    nieruchomości  T-wa 
„    ruchomości  T-wa 
„    budowy  kolei  i  składów 
„    wydatków  1921  r. 

Mk.  1946622".48 46133.80 

29383.88 

201852.— 21805.20 

163404.— „     4641534  55 
216345.60 
31803.59 

„  2043552.37 924540.79 
485590.29 
674360.29 
61474.59 

„  7557880.98 
286707.24 

10948.91 
879544.20 
20623.42 

47012.— 7761.30 

Rachunek  kapitału  obrotowego 
„  zasobowego 

,  ,  rezerwowego 
„  przekazowy  (na  żądanie): 
„  kapitałów  na  lokacji 
,  redyskonta  w  ros.  Banku  Państwa 
„  w  instytucjach    prywat.  . 
,  sum  przechodnich 
„  nieodebranej  dywidendy  . 

„  kasyprzezornościlit.  „A"  . 
n  m  n  n      bB"  . ,  komitentów        .  .  . 
„  procentów  zarezerw.  na  1921 
„  podatku  skarbowego 
,  wpływów  1921  roku 
„  przekazów  nieopłaconych 

„  Isorespondentów  „Loro' „  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożycz 
„  Pożyczki  Państwowej  1920  r. 
,  strat  i  zysków 

Mk. 

594816.1 
fl 46346? 666954 

31 23404 .f 
U 2902£98.ć 

51516.- 

164829.t 

164213.^ n 37544.t 
27715,! 

n 28260.J 

132156.' 

» 116663.; 
3161.; 

n 
233418.1 

270949.- 
n 

6412,' 

w 

4440000.- 
m 7714391.: 
0 173287.; 

Mk.  20298781 .48 
Mk.  20298781.' 

Winien. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1920  r. 

Koszty  Sądowe  ... 
„      Haudlowe  .  . 

Zapłacone   %%  od   wkładów  ferm.  i  rach. 
bieżąc.  ..... 

Amortyzacja! 
a)  ruchomości  od  22914.19  10?  Mk.  2291;49 
b)  nieruchomość  od  925836  ,  46291.80 

Remont  nieruchomości 
Odpisano  na  straty:  weksle  oddane  do  sądu 
Rezerwa  %%  na  1921  rok. 
Czysty  zysk  ..... 

Mk. 1194.96 
514154.07 

40084.44 

48583.29 
1600.72 

26676.— 120000.— 173287  28 

Mk.  925580.76 

Ma. 

Procenty  pobrane  od  Skupu  . 
„  n  ■      »   Pożyczek  termicowych 

„  „         0  korespondentów 
Prowizja  ;         .  .  •  . 
Wpływ  sum  spisanych  na  straty 
Przeniesiono  saldo  zysków  1919  r.  . 

Mk. 
350743, 
200121. 

39105.' 

316481. 

18906 

222. 

Mk.  925680 
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Itmmmm  Spożywców  „OSZCZĘDNOŚĆ"  w  Hokowie  gin.  Skiemiewka  dow.  Skierniewicki 
BILANS  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  CZYNNY  .                                STAN  BIERNY 
oiowjzna  w  kasie  jMk.     31843.92  Udziały  Mk.  76073.45 
uchomości  „         1259.68  Fundusze: 
ieruchomości  ,,      355650. —  Społeczny     .  ̂   .      .  „  10898,18 
emanent    towarów    po    cenie    kosztu:  Różni:  naleźn.  dostawc.  357597.50 

w  sklepach  i  magazynach                                 61804.40  Kaucje   .  „  1000. 
Różni:  Czysta  nadwyżka  „  34411.77 
>  udział  w  Związku  .       .   Mk.    8740. — 
)  inne  należności  .     „    20682.90       „  29422.90 

Ogółem    Mk    479980.90  ,;  Ogółem    Mk.  479980.90 

AKTYWA Fabryki  llMKm  l  Traktorór^  ,MM*  S-ka  flkc. za  1920  rok. 

jeruchomości 
1  aszyny 
i  rządzenia  i  Utensylia 
uchomości 
odele 
jarzędzia 
rjagazyn 
'sbrykacja  Motorów 
abrykacja  Armatur 
«óżni 
I  jpiery  Procentowe 
asa 
$)życzki  Robotników 
iliczki  .       .       .     '  . 
jliczki' Dostawcom  na  Nową  Budowę 
achunek  Przejściowy 
•tykuły  Spożywcze 

WINIEN. 

Marki  i  fen.  | 

7493196'61| 4435645i72 
478993425 
92954570 
162160 

46 
149053 10 

1190819 

99 

7278280 23 
2260177 15 
12479416 

72 5117607 

40 
73615 

77 24752 
296698 
774210 

80 16140 
75 137329 35 

47608584 

Kapitał  Akcyjny 
Wierzyciele  Hypoteczn 
Różni 
Sumy  Przechodnie Kasa  Chorych 
Zyski  i  Straty 

Rachunek  Zysków  i  Striit 

PASyWA. 

Marki  i  fen. 

25000000 

49680 9755251 33 

3463499 

50 
209836 

71 

9130316 46 

47608584 

-I— 

MA. 

,)szty  wytwórcze  Fabrjkacji  Motorów 
«  «  .  Armatur 

>szty  generalne:  warsztatowe  i  ogólne 
7sk  

Marki  i  fen. 

1031271526 
1366622  24 
9521117,74 
9130316  46 

30330771  70 

Inwentarz  Fabrykacji  Motorów  na  2/1  1921  r. 
,  „  Armatur  na  2/1  1921  r. 

Rachunki  Fabrykacji  Motorów 
.  -  Armatur 

Marki  i  fen. 

6166406184 

1715984158 1912256  78 
3326323  50 

3033077170 

ILANS  Towarzystwa  Akcyjnego  Rzeźni  Miejskich  w  dniu  31  Grudnia  roku  1920. 
AKTYWA 

idynki,   maszyny  i  instalacje  oraz 
Nr.  874  w  Łodzi  i  Częstochowie 
ńsk  Litewski  plac 
sgazyny  w  Łodzi  i  Częstochowie 
piery  procentowe 
;pozyty 
)towizna  w  kasach 
uźnicy 
raty  lat  poprzednich 
my  przechodnie 

dom 

^k. 

4515550.01 
47070.72 

298843.06 
174866.58 

1065950.- 30108.31 
567699.57 '  663666.69 

93000.— 

Kapitał  zakładowy 
«  zapasowy 
,  amortyzacyjny 

Amortyzacja  domu  Nr.  874 
Dług  za  plac  w  Mińsku  Litewskim 
Wierzyciele  .... 
Niewypłacona  dywidenda  . 
Depozyty  

Mk.  7456764.94 

PASYWA 

Mk.  2808000  - 148571.15 
669008.14 65933.18 
17352.55 

2681810.32 

1065950.— 

Mk.  7456764.94 

i  STRATY 

•aty  z  lat  poprzednich  1912/1919 
szfy  eksploatacji  i  konserwacji 
M  Łodzi  i  Częstochowie  . 
ocenty   
datki  
sk  roku  1920  .... 

Rachunek  strat  i  zysków  za  rok  1920. 

Mk.  928587.25 

2039248.32 
36435.95 
48621.46 

264920.57 

Dochody  taryfowe  z  eksploatacji  rzefni 
w  Łodzi  i  Częstochowie  ... 

Docl>ody  uboczne  
Straty  lat  poprzednich  1912/1919 

Mk. 

ZYSK! 

2114178.57 
275047.73 
928587.25 

Mk.  3317813.55 Mk.  3317813.55 
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STAN  CZYNNy 
W  kasie  gotowizną  . 
W  instytucjach  kredyt 

Bilans  majątku  Tow.  Akc.  „Warsz.  Lombard  Prywatny" 
gritdnia  1920  r. 

STAN  BIERNY 
Kapitał  akcyjny  .... 

„      zapasowy  .... 
R-lyi  prowizyjne  taksatorów  . Ziera.ski  Bank  Kredytowy 

,         „  „         r-k  lombardu  poż.  państw 
Podatek  państwowy  od  wypłaconego  procentu 
Reszty  z  licytacji  pozostałe  do  wypłaty 
Kasa  przezorności  i  pomocy  pracowników 
Dywidenda  niewypłacona 
Zysk  do  dyspozycji  Ogólnego  Zebrania  akcjoni:;  ]. 

Bank  Handl.  W-go  Landau 
Bank  dla  Handlu  i  Preem. 

W  zaliczeniach  .  .  .  .  . 
W  zaległych  procentach       .  .  .  . 
W  urządzeniu  i  ruchomościach 
Różni  dłużnicy      .    .  .  .  .      .  . 
W  papierach  wartość.:  4'c  Renta  ros.  .  Rb.  36.000 

4^'-,  Listy  zast.  zim.  „  5.000 
5%  Długoterm.  poż.  państw.  . 
kupony  A%  renty  ros. 

Udział  w  Warsz.  Tow.  Wzajemn.  Kredytu  Rb.  3.000 
„     „  Kasie  Pożyczk.  Przemyśl  Warsz.   „  1.000 

dniu  31 
Marki 

117898.02 
16253.43 

703.— 

4476364  50 
121503.45 
41417.98 
1032.30 

57241.34 
9063.60 

100000.— 6?32.47 

6480  — 
21G0.— 

Marki 

1030000.- 
86000. 
20609.50 

3376900. 

81220.  - 
161. 1C 90281.53 

26539.35 

51618.0 
143120.01 

-1956450.09 

Wykaz  wydatków 
WypATKl  M  a 

Podatek  i  patent.  .  56518.40 
Procent  od  pożyczek  .  75515.20 
Prowizje  taksaforom  i  odszkodowania  25370.87 
Płace  zarządu  i  personelu       .  399603.48 
Na  Kasę  Przezovności  pracowników  .  15309.77 
Lokal,  światło,  opał  i  ubezp.  od  ognia  36988.89 
Ogłoszenia,  książki,  druki,  materj.  pism.  42978.94 
Zysk  do  dyspozycji  Walr.e^o  Zebrania 

r  k  i 

552285.35 
143120  01 
795405.36 

dochodów  za  1920  rok. 
DOCHODY 

Procenty  od  zaliczeń 
Należne  •  procenty  za  rok  1920-ty 
Kupony  od  papierów   °,  kapitału  za- 

pasowego i  z.ysk  na  różnicy  kursu 
Przelano  do  zysku: 

na  podstawie  §  68  statutu 
§  81  „ 

Pozosfałośą  zysku  z  roku.1919-go 

4050450.09 

M  a 

3567.50 
75.60 

•  k  i 

("■36969.08 

1'?127S.' 3550.1  C 

3443.1 
564.5^ 

795405.;e 

Podział  zysku. 
Zysk  na  1920  lok  wyniósł  Mk.  143.120.01=  Ne  kapitał  zapasowy-    Mk.  9.000.00;  na  dywidendę  5%~  Mit.  54.000.00;  f.ir 

tjema  do  dyspozycji  Zarządu— Mk.  25.000.00;  fanfjema  dla  personelu— Mk.  55.187flP;  przeniesiono  na  rok  następny  •  Mk.  1.932.01 

Sprawozdanie  Stow.  Spoż.  „W  Jedności  Siła"  w  Olszewnicy-Starej za  czas  od  d.  1-1  do  cl  31-Xn  1920  r. 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r 
STAN  CZYNNY.                   a  f  l«  > 

Gotowizna  w  kasie   ....          .  26398.44 
Ruchomości    .....  1102.— 
Remanent  towarów  po  cenie  ktisztu  w  skle- 

pach i  magazynach        ....  45848.35 
Różni:  a)  udział  w  Związku  650.00 

b)  inne  należności  .                    .  34474.00  35124.— 

Ogółem  108472.79 

STAN  BIERNY Udziały 

Fundusz  społeczny 
Różni:  pożyczki 
Czysta  nadwyżka 

Mark 

40875.- 

627.- 

36677.- 30293.2< 

Ogółem  108472.7.< 

Wyciąg  Sprawozdania  Stow.  spoź.  Okręgowego  „Ogniwo**  w  Białobrzegach za  czas  od  d.  12  sierpnia  do  31  grudnia  1920  r. 

Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  roku. 
STAN  CZYNNY  Marki, 

Gotowizna  w  kasie    .....  17566.04 
Ruchomości    ......  1810.80 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu  w  sklepach 

i  magazynach      .....  365627.62 
Różni:  a)  udział  w  Związku  >  4835. — 

b)  inne  należności    .          .'         10770.—  15605.— 

Ogółem  400609  46 

STAN  BIERNY Udziały 

Fundusze:  a)  zapasowy 

b)  społeczny 
Różni:  a)  należn.  dostawców 

b)  pożyczki  . c)  inne  zobowiązania 
Czysra  nadwyżka 

Marki 
.  74634.1: 

1745.— 

88037.01  89782.6; 

'48308.90 

49990.— J_1043.72  109342.6J .          .  126850.1' 
Ogółem  400609.411 

Gotówka 
Ruchomości 
Towary  . 
Różni 
Strnta  . 

Stowarzyszenie  Spożywców  „PRACA"  w  Pomiechówku 
Bilans  na  d.  1-5  1921  r. 

ST/»N  CZYNNY Mariśi 700.25 
1631.75 

95224.50 
25568.89 
32291.38 

Razem  155416.77 

STAN  BIERNY 
Udziały  . 
Fundusz  społeczny 
Różni     .  : 

Marki 

.    30685.  - 

1790.- 

.  122941.7 

Razem  155416.7 
\ 
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tilaDS  [iiojeńskiego  Iow.  Po^yczkewo-Ssztzeilno^ciowego  za  1920  r. 
Aktywó:  Kasa  mk.  96709.41,  papiery  procentowe 

mk.  6838,  lokaty  mk.. 676.29,  pożyczki  mk.  720675.70,  rucho- 
.iiiości  mk.  170743,  różne  mk.  44463.87,  razem  mk.  871070.70. 

Pasywa:  Udziały  mk.  100572.67,  wkłady  mk.  709317.75, 
sumy  przechodnie  mk.  34760.87,  rezerwy  mk. ^590.72,  depo- 

zyty mk.  6560.48,  od  pożyczek  za  rok  1920  .mk.  15268.21, 
•azem  mk.  871070.70. 

sn^ns  Siownrzyszenla  ..OBROHr  w  Częstochowie 

na  Ipgo  stycznia  1920  roku. 
STAN  czyNNy. 

Kasa  . 
Towary 
Ri!cłiomości. 

Dłużnicy-  . 
Papiery  procentowe 
Weksle  . 
Korespondenci . 
Dostawcy  . 
Udziały  .  . 
Zaliczenia  Kolejowe 

Mk. 284.54 
87124.96 
2492.80 
899.54 

2033.45 
1468.28 

63690.98 

7005.— 

750,— 

52.35 

Mk.  165801.90 

STAN  BłERNy. 

-Udziały 
Kapitał  Zapasowy 
Kapitał  Rezerwowy  . 
Wpisowe  . 
Kasa  Przezorności  . 
Fundusz  budowy  domu 
Sumy  Przechodnie 
Dostawcy  . 
Sekcja  Drobnych  Kupców 
Zyski  i  Straty  . 

Mk. 68534.83 
5397.52 

13311.44 
1498.76 
3267.77 

29278.24 
1768.57 
8114.42 

200.-^ 
34430.35 

Mk.  165801.90 

ilans  Stowarzyszenia  „OBRONA"  w  Czttliowie na  1-go  stycznia  1921  roku. 
STAN  czyNNy. 

Kasa  .       .       .  . 
kTowary 
Ruchomości 
Dłużnicy  . 
Papiery  procentowe 
Dostawcy  . 
Udziały 
.Zaliczenia  kolejowe 

Mk. 8428.30 

8f0438.— 2758.77 
3262.14 

12033.45 
73195.98 

750.— 

52.35 

STAN  BIERNy. 

lUdziały 
iKapitał  zapasowy 
iKapitał  rezerwowy  . 
Kasa  przezorności  . 
Fundusz  budowy  domu 
flKorespondenci . 
LSumy  przechodnie  . 
'Sekc  a  drobnych  kupcpw 
pKaucji       .  . 
Zyski  i  straty 

Mk.  920918.99 

Mk.  350816.— 8840.55 
20275.97 
8328.10 

34278.24 

,  159152.42 2908.31 
3886.20 

1500.— ,  330933.20 
Mk,  920918.99 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 
DOCHÓD. 

W  okresie  sprawozdawczym  wpływy  wynosiły: 
Osiągnięty  zysk  ze  sprzedaży  towarów  Mk.  7133'^3.99 

1^  Za  inkaso  weksli     .  .     ,  338.18 
Odzyskane  należności  wątpliwe    ...»  56.24 

Mk.  713728.41 

ROZCHÓD. 

W  okresie  sprawozdawczym  wydatki 
Wynagrodzenie  Zarządu . 
Dyżury  członków  Zarządu 
Wynagrodzenie  pracowników 
Wynagrodzenie  Komisji  Rewizyjnej 
Komorne  
Porto  i  depesze 
Prenumerata  pism  i  ogłoszenia 
Opakowanie  towarów 
Koszty  Ogólnego  Zebrania 

Maferjały  piśmienne' Opal  i  światło  .       .  . 
Ofiary  instytucjom  dobroczynnym 
Podróże  .... 
Podatki  i  świadectwa  handlom 
Różne  wydatki . 
Telefon  .... 
Ubezpieczenia  . 
Procenty  .... 
Odpisano  10  proc.  z  ruchomości 
Towalr  zniszczony  i  zepsuty  . 
Strata  na  kursie  walut  obcych 

Czysty  zysk 

wynosiły: Mk.  10053.20 

12000.— 
„  17888135 

1000.- 

4013.50 
2391.82 
2006.50 

50679.75 

2886.— 

20118.40 
3150.70 

„  .  3648.87 
21307.57 
7652.08 

39342.80 
1602.50 
750.50 

7016.02 
306.53 

13969.20 
15.92 

MH-  382795.21 
„    33' '933.20 

Towarzystwo  fabryki  Motorów  JEliil"  w  Warszawie, Spółka  Akcyjna 

Bilans  za  czas  od  1  stycznia  do  31  grudnia  1920  roku. 
S  T  A  N  c  Z  y  N  N  y. 

Place,  budowle,  odnoga  kolejki  i  ruchomości  mk.  1266859.50 
Maszyny,  narzędzia,  urządzenia  i  rucho- mości warsztat.  .  .  „  2241420  60 
Patenty,  modele  i  rv'^ur>ki  techniczne  .  ,,  298529.25 

Materjaly  i  towar  '  .  .  .  „  5758604.80 Gotówka  .  .  „  125053.03 
Pożyczka  Odrodzenia  i  papiery  procentowe     .,  1552050.70 
Dłużnicy   14944538.35 
Dłużnicy  wątpliwi  .     „  193270.— 
Sumy  przechodnie  .,  54250.40 

mk.  26524576.63 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  akcyjny  .         .  ,  .  . 
Fundusz  ub  zpieczeniowy  robotników  i  pra- 

cow|fflków  fabrycznych 
Kducja  nfęofeczna 
Wierzyciele 
Depozyty  członków  Zarządu  i  akcjonar- 

juszów 

mk.  4000000.— 

170189.— 
„  5000000.— 
„  14173425.40 

550000.— 
„  2650962.25 

"mk.  26524576.63 
Zysk 

Rachunek  strat  i  zysków. 
S  T  R  A  T  y. 

Odpisano  na  straty: 
a)  koszty  organizacji  spółki 
akcyjnej  .    mk.  277539.-- 

b)  drobne  straty.  .  „  .     384.71    mk.  277923.71 

Zysk  brutto 

Zysk  na  sprzedaży 

„     ,,  montażach 

Z  y  S  K  1. _„__2630952^ 

mk.  2908885£4 

mk.  2865247.19 
43638.75 

mk  2908885  94 

Bilans  Tow.  Poż.  Oszczędn.  w  Stoku  Lackim  za  1920  r. 

Pasywa:  udziały  mk.  2593.84,  Fund.  zasób,  i  specjalne 
mk.  3430.21,  wkłady  mk.  199214,  długi  mk.  50000,  inne 
mk.  261.98.  Aktywa:  Gotówka  mk.  5602  69,  lokaty  mk.  2710, 
pożyczki  mk.  240345.76,  ruchom,  i  nieruchom,  mk.  3736.42, 
inne  mk.  1579.16.  Bilans  mk.  255500.03.  R-k  zysków  i  strat: 
dochody  mk.  20571.41,  wydatki  mk.  22097.41,  strata  mk.  1526, 

którą  uchwalono  pokryć  zyskami  roku  następne*go. 
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Koszta  handlowe  . 
Amortyzacja  ruchomości. 

,  nieruchomości 
Ine  straty  . 
Czysty  zysk 

STAN  CZYNNY 
Gotowizna  w  kasie 

Ruchomości' Nieruchomości 
Towary 
Dostawcy  . 
Udział  w  Zw.  Pol.  Stow.  Spoż 
Różni 

Koszta  Handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 

»  .  nieruchomości 
Czysta  nadwyżka 

Sprawozdanie  Stow.  Spoź.  „ZORZA"  w  Radomsku. 
Rachunek  strat  i  zysków  za  1919  r. 

Zysk  brutto  na  towarach .  Rb.  15470.35 
445.76 
131.71 

10.- 

,  ,  23370.83 
Razem  Rb.  39428.65 

Rb.  39428.1 

Razem  Rb.  39428.( 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  r. 

Rb.  15914.41 

„  3053.02 2093.05 

„  21024.66 9325.15 

„  6108.67 

506.- 

Razem  Rb.  58024.96 

STAN  BIERNY 

Rachunek  strat 
.  Mk. 148128.25 

970.49 

180.— 

81648.85 

Udziały 

Kapitał  zapasowy  . 
Kapitał  rezerwowy 
Różni 
Czysty  zysk 

zysków'  za  1920  r. 
Nadwyżka  brutto  na  towarach 
Inne  dochody  .  . 

.    Rb.  10574.' .     ,  1279.; 

„  191 8.1 
'.     ,  20882.( 

.     „  23370.1 

Razem  Rb.  58024.! 

Mk.  230627.; 

300.- 

Ogółem  Mk.  230927.59 Ogółem  Mk.  230927.; 

Kasa 
Ruchomości 
Nieruchomości  . 
Towary 
Udział  w  Zw.  Pol. 
Różni 

STAN  CZYNNY 

Stow.  Spoż. 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1921  r 

Mk. 
STAN  BIERNY 

36141  98 
8734.43 

4341. — 

397992.73 
12814.31 
13084.03 

Udziały  . 
Fundusz  zapasowy 
Fundusz  społeczny 
Fundusz  specjalny 
Różni 
Czysta  nadwyżka 

Mk. 
51961.f 
7673.; 27464.; 

10069.( 

294290.'; 

81648.^ 
Ogółem  Mk.  473108.48 

Ogółem  Mk.  473108.' 

Okręgowe  Stowarzyszenie  Spożywców  „Pomoc  Bratnia"  w  Sandomierzu. 
Bilans  na  dz.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  CZYNNY 
Gotowizna  w  kasie  . 
Remanent  towarów  po  cenie  zakupu 
Dłużnicy 
Ruchomości  . 
Nieruchomości 
Inwentarz  żywy 
Różni  . 
Sumy  przechodnie 
Papiery  procentowe 

Amortyzacja  ruchomości 
„  nieruchomości  . 
„  inwentarza  żywego 

Koszty  handlowe  .  . 
Odpisano  destrukty 
Strata  na  dłużnikach  .  . 

„.     „  różnych  ' 
Czysty  zysk 

Razem 

Marki 
812989.44 
463410.25 

853.09 
22446.16 

108656.24 
8272.69 

1520116.91 

4400.— 
50000.— 3991144.78 

STAN  BIERNY 
Wkłady 

Kasa  przezorności  pracowników 
Różni  . 

Sumy  przechodnie 
Kapitał  udziałowy 

„  społeczny 

„  specjalne Czysty  zysk  . 

Razem 

Marki 

397695  * 95316.1 1046816.e 
587818.4 
669568.4 
203105.1 
166863.S 

823960.1 

3991144  71 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk. 

Razem 

7482.05 
12072.91 
2757.56 

1091525.94 
51.65 
33.13 149.92 

823960.15 
1938033.31 

Zysk  brutto  na  towarach  .  Mk.  1908224  o 
Bonifikaty         .  .  ,        5008  2 
Zysk  na  kurcie  walut  .  .  „  24525i 
Dywidenda  od  akcji  P.C.H.  w  Warszawie  .  „          27^  8 

Razem 
19380333 

Bilans  Chrześcijańskiej  Spółki  Szewców  w  Staszowie 

Stan  czynny 
Gotowizna  w  kasie 
Remanent  towarów 
Udział  w  T-wie  poż.'OSzczędn. . 
Papiery  %  (długoterm.  poź.  państw.  1920  r.) 
•  Razem 

w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

Mk.  10542.61 

„  73804.— 

70.- 

,  12500.— Mk.  95916.61 

Udziały 

Kapitał  zapasowy  . 

,  specjalny  . Czysta  nadwyżka 

Stan  bierny 

Razem 

Mk. 
5009ti.O 
4131.8 

555.9 41132.8 
Mk.  95916  6 



M  27  -28. 
Ogłoszenia. 

463 

-Stowarzyszenie  Spożywców  w  Klimontowie 

Wyciąg  ze  Sprawozdania  za  r.  1920 

1^  Bilans  na  dzień  1/1  1921  r. 
STAN  CZYNNY 

Kasa   Mk.  152571.36 
Ruchomości                                                  „  15105.40 

i  Remanent  towarów  po  cenie  kosztu               „  278187.12 
Różni  ,  52067.59 

l^k,  507931:47 

STAN  BIERNY 
Udziały 
Kapitał  Zapasowy 
,  Rezerwowy 

Różni 
Czysty  Zysk  . 

Mk. 197678.80 
11529.27 
48614.05 
57554.44 

192554.91 

Mk.  507931.47 

tu  dniu  6  maja  1921  r.  został  sKrailzIony*  patent  Akcy- 
'  ZOWy  na  handel  wyrobami  tytoniowymi  krajowymi  i  zagra- 

nicznymi na  rok  1921  za  JSTa  95. 
Powyższy  patent  wydany  na  imię  Motela  Wolyka  Ro- 

iyszcze,  powiatu  Łuckiego  przez  Urząd  Skarbowy  Akcyz 
i  Monopolów  Państwowych  w  Łuckti  dnia  19  lutego  1921  r. 

Bilans  spółdzielni  MimM  w  Jankowie  za  1920  r. 

j  Pasywa:  wierzyciele  mk.  25489.75,  udziały  mk.  2468.88, 
Jfundusz  zasobowy  mk.  1030.22,  budowlany  mk.  3821.41,  zysk 
604.10.    Aktywa:  kasa  mk.  23842.52,  ruchom,  i  nieruchom. 
mk.  3144.70,  dłużnicy  mk.  2114.64,  zapasy  z  kosztów  ruchu 

l^^mk,  4312.50. 
j,,'      Bilans   mk.   33414.36.    R-k    strat  i    zysków:  dochód Ijmk.  62747.27,  rozchód  mk.  60573.92,  umorzenia  ruchom. 
3i  nieruchom,  mk.  486,  inne  mk.  1,083.25.    Zysk  mk.  604.10 
przelano  do  funduszu  zasobowego. 

Sprawozdanie  Warszawskiej  Kasy  Kredytowej 
za  czas  od  dnia  1-go  stycznia  do  dnia  31  grudnia  1919  r. 

Okres  X-ty  działalności  Kasy. 
Bilans  zamknięcia  za  1919  rok. 
Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  i  bankach  rb.  536452  k.  61, 

papiery  procentowe  i  udziały  konsorcjalne  rb.  100132  k.  87, 
pożyczki  rb.  548231  k.  93,  weksle  hypoteczne  rb.  430576  k.  59, 
nieruchomość  rb.  61065  k.  27,  ruchomości  rb.  948  k.  68. 

!,  Ogółem  rb.  1677407  k.  95.  * 
■  Pasywa:  Kapitał  zakładowy  rb.  154835  k.  06,  kapi- 

tały; zapasowy,  pożyczek  bezprocentowych  rb.  36914  k.  62, 
fundusz  emerytalny  rb.  9259  k.  26,  wkłady  rb.  1095900  k.  45, 
korespondenci  rb.  299600  k.  — ,  procenty  niepodniesione  od 
wkładów  rb.  29409  k.  09,  procenty  pobrane  na  rok  1920 

.  rb.  6376  k.  57,  niepodniesiona  dywidenda  z^  1918  r. 
rb.  5653  k.  40,  sumy  przechodnie  rb.  17032  k.  — ,  zysk 
w  1919  r.  rb.  22427  k.  50,    Ogółem  rb.  1677407  k.  95.  De- 

;p(jzyty  rb.  595508  k.  91,  depozytariusze  rb.  595508  k.  91. 
'     Racliunek  zyikiiw  i  strat  po  d.  31  grudnia  1919  r. 

Debet:  Procenty  wypłacone  i  zarezerwowane  w  r.  1919 
"rb.  14426  k.  43,  koszty  handlowe  rb.  41456  k.  48,  patent  i  po- 

datki rb.  20117  k.  21,  amortyzacja  ruchomości  rb.  105  k.  41,  od- 
pisano na  straty  rb.  51350  k.  71,  zysk  w  r.  1919  rb.  22427  k.  50. 

Ogółem  rb.  149883  k.  76.  Kredyt:  Procenty  i  prowizje 
pobrane  rb.  105202  k.  24,  straty  odzyskane  rb.  44681  k.  52. 
Ogółem  rb.  149883  k.  76. 

Sprawozdanie  Warszawsl(iel  Kasy  Kredytowej 
za  czas  od  dnia  1-go  stycznia  do  dnia  31  grudnia  1920  r. 

Okres  XI  ty  działalności  Kasy. 

Bilans  zamknięcia  za  19Z0  rok. 
Aktywa:  Gotowizna  w  kasie  i  bankach  mk.  4087562.91, 

papiery  procentowe  i  udziały  konsorcjalne  mk.  3707623.95, 
pożyczki  mk.  8528484.87,  weksle  hypoteczne  mk.  811697.40, 
procenty  zaległe  za  rok  1920  mk.  22860.61,  nierucho- 

mość mk.  50064.13,  ruchomość  mk.  25233.43.  Ogółem 
mk.  17233527.30. 

Pasywa:  Kapitał  zakładowy  mk.  351270.88,  kapitały; 
zapasowy,  pożyczek  bezprocentowych  mk.  189041.79,  wkła 
dy  mk.  12048031.—,  korespondenci  mk.  4324312!l5,  procenty 
niepodniesione  od  wkładów  mk.  55486.19,  procenty  pobrane 
na  rok  1921  mk.  19690.47,  niepodniesiona  dywidenda  za 
1918  r.  i  1919  r.  mk.  32663.23,  sumy  przechodnie  mk.  165533.56, 
zysk  w  r.  1920  mk.  47498.03.  Ogółem  mk.  17233527.30,  depo- 

zyty i  zastawy  mk.  8781894.—,  depozytarjuszt;  mk.  8781894.— 
Racitunek  zysktiw  i  strat  po  d.  31  grudnia  19Z0  r. 
Debet:  Procenty  wypłacone  i  zarezerwowane 

mk.  161852.55,  koszty  handlowe  mk.  396134.36,  patent  i  po- 
datki mk.  140967.12,  amortyzacja  nieruchomości  i  rucho- 
mości mk.  5438.66,  odpisano  na  straty  mk.  50239.98,  zysk 

w, r.  1920  mk.  47498.03.  Ogółem  mk.  802130.70.  Kredyt: 
Procenty  i  prowizje  pobrane  mk.  680867.49,  straty  odzy- 

skane mk.  121263.21.    Ogółem  mk.  802130.70. 

Stowarzyszenie  Spożywcze  i  Kasa  Pożyczkowa  Jgoiia"  w  MU Wyciąg  ze  sprawozdaihia  Zarządu  za  rok  1920. 

Przychód  kasy  mk.  24547755.84,  rozchód  mk.  24048454.12, 
obrót  roczny  mk.  28196209.96,  sprzedano  towarów  i  opału 
mk.  13820672.23  wydano  poź^rczek  33  na  mk.  8455.29.  Bilans 
zamknięcia;  Stan  czynny:  Kasa  gotówką  mk.  99301.72, 
rachunek  bieżący  mk.  513222. — ,  rachunek  przekazowy 
mk.  5000. — ,  nieruchomość  stowarzyszenia  mk.  126703.12, 
ruchomości  i  utensylja  mk.  75807.—,  towary  1785728.09,  dłuż- 

nicy mk.  105034.88,  udziały  mk.  18431.74,  papiery  O/o  i  akcje 
mk.  221992.40,  zastawy  mk.  432,  kaucje  mk.  185.76,  zalicze- 

nia mk.  656845.66,  razem  mk.  3608684.37.  Stan  łsierny: 
Udziały  i  wnioski  mk.  218570.90,  kapitały:  zapasowy,  re- 

zerwowy i  amortyzacyjny  domu  mk.  146868.79,  wkłady 
mk.  2350314.17,  depozyty  mk.  109.40,  pożyczki  mk.  135053.46, 
nalgżności  dostawców  mk.  118315.68,  kaucje  mk.  16140.87, 
kasa  przezorności  mk.  35977.19, sumy  przechodnie  mk.  1480.05, 
fundusz  im.  ś.p.  J.  Mądrzejewskiego  mk.  4467. — ,  zalicze- 

nie mk.  225784.31,  pozostałość  zysku  brutto  mk.  355602.54, 
razem  mk.  3608684.37.  Rachunek  zysków  i  strat. 
Dochód:  ze  sprzedaży  towarów  mk.  1142888.63,  bonifikacji 
dostawców  mk.  8177.62,  koszta  sądowe  mk.  39.67  z  %  od 
pożyczek  i  papierów  %  mk.  16184.52,  dochód  z  domu 
mk.  12830.80,  z  wagi  koni  mk.  68428  —,  różne  mk.  4266.54, 
razem  mR.  1247815.78.  Rozchód:  koszta  administracyjne 
i  handlowe  mk.  761991.70,  amortyzacja  domu  i  ruchomości 
mk.  8237.50,  procenty  mk.  71142.60,  straty  na  dłużnikach 
i  koszty  emisyjne  mk.  4779.88,  towary  skradzione  mk.  46061,56, 
razem  mk.  892213.24,  pozostało  mk.  355602.54.  Ogólne  ze- 

branie w  dniu  8  maja  1921  roku  sprawozdanie  Zarządu 
zatwierdziło,  z  pozostałej  sumy  zysku  postanowiło  wpłacić 
podatek  skarbowy  od  zyskó*  za  r.  1920  w  ilości  mk.  6*1831.60, 
wydać  jako  dodatkowe  wynagrodzenie  członkom  Zarządu 
i  pracownikom  mk.  129900. —  na  cele  oświatowe  i  dobro- 

czynne mk.  60533. — ,  na  kapitał  zapasowy  mk.  35560.34, 
na  kapitał  społeczny  (rezerwowy)  mk.  62777.60. 

Podpisali:  prezes  Zarządu  A.  Rudziński,  członkowie: 
A.  Lewicki,  B.  Skupiński,  Fr.  Szczepański,  komisja  Rew^i- 
zyjna:  A.  Majdecki,  W.  Świeżyński,  W.  Górecki. 

Płock,  dnia  4  czerwca  1921  r. 

Bilans  Stow.  pożyczitowego  w  Wieigorzu  za  1920  r. 

Pasywa;  udziały  mk.  4580,  fundusz  zasobowy  mk.  141.58, 
wkłady  mk.  73860.20,  długi  mk.  100000,  inne  mk.  3337.05. 
Aktywa:  gotówką  mk.  13483.61,  lokaty  mk.  200,  pożyczki 
mk.  164250,  inne  mk.  4337.50.  Bilans  mk.  182271.11.  R-k  zy- 

sków i  strat:  doch'ód  mk.  15629.52,  rozchód  mk.  15277.24, 
zysk  mk.  352.28  przelano  do  funduszu  zasobowego. 

Wyciąg  z  sprawozdania  Stowarzyszenia  Mleczarskiego  w  Krzepitacli 
za  1920  rok. 

A)  Rachunek  strat  i  zysków.  Zyski:  dochód  brutto 
z  nabiału  nik.  45794.60;  dochód  z  jaj  mk.  1182.20;  strata  za 
r.  1920  mk.  4218.56;  razem  mk.  51195.36,  straty:  koszta 
administracji  mk.  49687.63,  umorzenia  ruchomości  i  nieru- 

chomości mk.  938.25,  inne  mk.  569.48,  razem  mk.  51195.36. 
B)  Bilans.  Stan  czynny:  gotówka  mk.  472  06,  nieruchomo- 

ści mk.  11452,  ruchomości  mk.  4159.45,  dłużnicy  mk.  10094.45, 
zapasy  z  kosztów  administracji  mk.  4500,  strata  za  r.  1920 
mk.  4218.56,  razem  mk.  34896.52.  Stan  bierny:  fundusz  za- 

pasowy mk.  265.35,  fundusz  rezerwowy  mk.  853.49,  wierzy- 
ciele mk.  24338.  udziały  mk.  9439.68  razem  mk.  34896.52. 
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Zarząd  TG':varzystMS  Dhsyjnego  Uełnianej  (lantiiaHtury . 
„STILLER  i  BIELESZOWSKI"  w  ŁODZI. 

Zawiadamia  WPP.  akcjonarjuszów,  że  na  zasadzie  §  55 
Ustawy  Towarzystwa,  odbędzie  się  Uf  dniU  14  Sierpnia 
19Z1  r.  o  godz.  4  po  południu,  w  lokalu  Zarządu  w  Łodzi, 
przy  ul.  Cegielnianej  Nr.  80,  27  Zwyczajne  Walne  Zebra- 

nie Akcjonarjuszów  Towarzystwa. 
Porządek  dzienny  zebrania; 

1)  Sprawozdanie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej, 
.   2)    Zatwierdzenie  sprawozdania  i  bilansu  za  rok  1920 

i  uchwalenie  podziału  zysku, 
3)  Wybór  dyrektora  i  Komisji  Rewizyjnej, 
4)  Wnioski  Zarządu  i  Akcjonarjuszów. 
W  razie  nieprzybycia  przepisanej  w  par.  62  Ustawy 

Towarzystwa  liczby  Akcjonarjuszów,  Walne  Zebranie  Akcjo- 
narjuszów Towarzystwa  odbędzie  się  w  drugim  terminie 

dnia  28  sierpnia  1921  r.  w  tymże  lokalu  i  o  tejże  porze, 
prawomocne  bez  względu  na  ilość  akcji,  reprezentowanych 
przez  przybyłych  akcjonarjusz(5^. 

Difrekda  Piotrkowskiego  Towarzystwa  Kredytowego  Iliejskiego 

na  zasac^zie  uwagi  do  §  59  i  p.*5  §  tj6  Ustawy  Towarzystwa podaje  do  powszechnej  wiadomości,  że  w  dniu  30  czerwca 
1921  r.  odbyło  się  w  Piotrkowie,  w  lokalu  tego  Towarzyst- 

wa, zwyczajne  Zgromadzenie  jego  Pełnomocników. 
Na  Zgromadzeniu  tern  1)  zatwierdzono  program  dzia- 

łalności Dyrekcji  na  1921/1921  r  i  u  hwalono: 
a)  zgodzić  się  na  rozciągnięcie  działalaości  Towarzy- 

stwa na  m.  Dąbrowę-Gurniczą; 
b)  tabelę  oszacowań  nieruchomości   podnieść  jeszcze 

o  300?',  czyli  500^  sumy  zasadniczej; 
c)  ,aby  wobec  wprowadzonej  obecnie  zasady  wolnego 

handlu,  żądać  od  Sejrr.u  zniesienia  dekretu  o  ocKro- 
nie  lokatorów  z  dn.  18'X11  1920  r.,  oraz  zwią- 

zanych z  nim  urzędów  mieszkaniowych  i  rekwizycji mieszkań; 

d)  aby  listy  zastawne   Towarzystwa  notowane  były  na Giełdzie. 
2)  rozpoznano  i  zatwieidzono  sprawozdanie  Dyrekcji 

za  czas  od  30  stycznia  1920  r.  do  30  stycznia  1921  roku. 
3)  zatwierdzono  budżet  na  bieżący  rok  operacyjny, 

z  tą  zmianą,  iż  powiększono  pensje  urzędnikom  o  30%. 
4)  dokonano  wreszcie  wyborów  członków  Władz,  przy- 

czem  do  Kom  tu  wybrano  ponownie  Wilhelma  Silberstejna 
i  Jana  Bieńkowskiego  przez  aklamację  i  nanowo  Kazimierza 
Szadkowskiego  przez  glosowanie  do  Dyrekcji  zaś  ponownie, 
również  przez  aklamację  ̂ 3arjana  Buczkowskiego,  jako  Dy- 

rektora i  Karola  Rudowskiego,  jako  zastępcę  Dyrektorów. 

ZRHZąO  U^ARSZnurSKIEJ  KflSY  KHEOYTOWEJ 
podaje  do  wiadomości  członków  Towarzystwa,  że  19  Nad- 

zwyczajne Zzbranie  Ogólne  odbędzie  się  w  I  terminie 
2Z  Sierpnig  o  godz.  9  rano,  a  w  razie  niedojścia  do  skutku, 
w  11  i  ostatecznym  terminie  tegoż  dnia  o  godz.  5  po  po- 

południu w  lokalu  kasv,  Ś-to  Krzyska  Nr.  "°20.  Porządek dzienny  zebraania:  1.  Zdecydowanie  -prawy  przejęcia  inte- 
resów Warszawskiej  Kasy  Handlowo-Przemyslowej,  2.  wol- ne wnioski. 

Bilans  Tow.  Poż.  Oszczędn.  w  Warce  za  1920  r. 

Pasywa:  udziały  mk.  13002.86,  fund.  zasób,  i  specjał* mk.  22160.18,  wkłady  mk.  107861.15,  diun  mk.  14900,  inne 
mk,  1088.15,  Aktywa:  gotówka  mk.  24097.68,  lokaty  i  pap procent,  mk.  39233.76,  pożyczki  mk.  92439.36,  ruchomości 
mk.  399.56,  Bilans:  mk.  159012.34,  R-k  zysków  i  strat:  do- 

chody mk.  13957.06,  wydatki  mk.  16799.04,  strata  mk.  2841.98, 
którą  uchwalono  pokryć  z  funduszu  zasobowego. 

Bilans  spółdzielni  mleczarskiej  w  Jbj>paciance  za  1920  r. 
Pasyv;a:  wierzyciele  mk.  7340,  udziały  mk,  3000,  fun- 

dusz zasobowy  mk.  5072.45,  zysk  157.28.  Aktywa:  kasa 
mk.  12907.73,  ruchom,  i  nieruchom,  mk.  1612,  dłużnicy 
mk.  1050.  Bilans:  mk.  15569.73.  R-h  strat  i  zysków:  do- chód mk.  21408  96,  rozchód  mk.  20492.08,  umorzenia  ruchom. 
T  nieruchom,  mk.  621,  inne  mk.  138.60.  Zysk  mk.  157.28 przelano  do  funduszu  zasobowego. 

Polski  Bank  Reasekuracyjny 

-  „LECHJA" ma  zaszczyt  zawiadomić,  że  w  dniu  16  sierpnia  r.  b.,  o  go 
dżinie  5-ej   po   południu   odbędzie   się  w  lokalu  Ban!;i 
dla  Handlu  i  Przemysłu,   Traugutta  8,  Ogólne  Zebrr.ri- 

Akcjonarjuszów. 
Przedmiotem  obrad  będzie: 
1.  Wybór  Przewodniczącego. 
2.  Rozpatrzenie  Sprawozdania  na  pierwszy  okres  ope 

racyjny  i  zatwierdzenie  bilansu  wraz  z  Rachunkiem  Zy.skćv i  Strat. 

3.  Uchwalenie  budżetu  na  r.  1921. 
4.  .Rozpatrzenie  wniosku  o  powiększeniu  kapita) 

akcyjnego. 
5.  Wybór  członków  Rady  Zarządzającej  i  Komis; 

Rewizyjnej.  • 
6.  Wnioski  członków. 
W  razie  niedojścia  do  skutku  Zebrania,   następne  od 

będzie  się  w  dniu  6-go  września  r.  b.,  o  godzinie  5-ej  p 
południu  w  tymże  lokalu. 

Towarzystwo  Ikcyine  Wyrolaw  eawetiiianyrli 

KAROLA  SCHĘIBLERA  w  Łodzi 

Bilans  Towarzystwa  na  dzień  31  grudnia  1919  r. 
STAN  CZYNNy. 

Grunta,  budynki  i  ma- 

szyny 

Inwentarz  fabryczny 
i  folwarczny  . 

Kasa  .       .       .  . 
Dłużnicy,  papiery  pro- 

centowe i  weksle  . 
Straty   za  lata  1914 i  1918 

.  rb.  20571102.-  -  po  216  Mk.  44433580  3 
308-835.5 

1740006.26  .  216 

Kapitały:  akcyjny,  za- 
pasowy i  amorty- 
zacyjny  .       .       .  rb.  ć 

Obliguje  w  obiegu 
4359  sztuk  po  500  „ 

Wierzyciele 
Zysk  brutto  za  rok  1919  . 

STAN  BIERNy. 

2179500. 

380623.7 

46161136  0 

3758413.5 

Mk. 9782I58S.2 

Mk. 
66352*36.1 

4707720.- 
22587739.5 
4173293.5 

Mk.  9782158S.2 

Rachunek  zysków  i  strat  za  1919  rok. 
Dochód  ogólny  Mk.  13106682.4 
Rozchód  ogólny  ,  89333884 

Pozostaje  zysk       .  Mk.  4175293.5 

Podział  zysku. 

Na  podatek  od  zysków   

„   dywidendę  10%  od  ka- pitału    .       .       .       .  mk,  19440000. 
„  częściowe  pokrycie  strat 

■£■    laf  ubiegłych    .       .    „  3758413.52 

Mk. 919185.€ 

1944000.- 1310107.8 
Mk.  4:l75293.f 

Bilans,  rachunek  zysków  i  strat,  oraz  podział  zysk<5v 
zatwierdzone  zostały  przez  Walne  Zgromadzenie  Akcjonar 
juszów,  odbyte  w  dniu  25  maja  1921  roku. 

Wypłata  dywidendy  rozpocznie  się  w  dniu  15  czerwc 
r.  b.  w  kasie  Towarzystwa  w  Łodzi  przy  ul.  Targowej  Nr.  6 
po  przedstawieniu  kuponu  dywidendowego  Nr.  14. 

Tfoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa       20,  JSTs  14700.  11-VIf  ,1921. 



Wai>9x«>wa,  dnia  20  sierpnia  1921  ł , 
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IMiSTERSTWA  SKAR 

bna  niniejszego  numem  25  mk,  (z  przesyiha  pocztową  ̂ łT  mk.).  Prenumercłta  fewarłalna  250"  mh.  Cena  ogJos  ̂ pń 
ta  tebslem  wynosi  od  włers?,a  jednoszpaltowepo  petiitem:  100  mb.  Maferjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  ino<:y 

przepisów  obowiejzKjących  oodicyają  opublikowaniu  w  „Dzienniihu  SirKijfJowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować do  RedaWji,  Leszno  5,  te!,  red,  .Nś  512-?}4.  łei.  admin.  m  512-Tl. 
IHHiSiiiiiSiii^iSSSiiiSSiiiwiiiiiSw 
ITRESĆ:  Orsanizacja  ISladZ:  347.  Rozporządzenie  Ministra  Skartu  z  d.  3  lipca  1921  r.  w  przedmiocie  utworzenia  wrzędów 

skarbowych  akcvz  i  monopolów  państwowych  na  obszarze  województw  nowogrodzkiego,  poleskiego  i  wo- 
łyńskiego. MS.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  rozpoczęcia  czynności  Izby  Skarbowej  w  Lucku 

z  d.  15/8—1921  r.  . 
Podatki  beziMiSrEdniS:  S4S.  Ustawa  z  d.  7  lipca  1921^  r.  w  przedmiocie  upoważnienia  Rady  Ministrów  do  zmiany 

jłiektórych  przepisów,  dotyczących  ustawy  o  podatku  dochodowym,  przemysłowym  i  domokrążnym  obowią- 
zującym na  obszarze  b.  dziełiiicy  •  pruskiej.  250.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  30/VIl — 1921  r. 

w  przedmiocie  określenia  ilości  komisji  szacunkowych  dla  podatku  dochodowego,  ich  miejsca  urzędowania, 
obszar*  działalności,  tudzież  rozciągnięcia  kompetencji  komisji  szacunkowych  i  odwoławczych  na  ob?zarz „■ 
b.  zab.  austriackiego.  2S1.  Ustawa  z  d.  7  czerwca  1921  r.  o  opłacaniu  nadzwyczajnych  kar  ?a  zwlokę  od 
wymierzoitych,  a  nie  zapłaconych  w  terminie  podatków  i  opłat  stemplowych  (należytośj  i  stemplowych 
i  bezpośrednich),  tudzież  taks,  oraz  o  kosztach  przymusowego  ściągania  tychż-s  r,a!eżno.ści  skarbowych. 
3SZ.  Okólnik  w  sprawie  orlacania  nadzwyczajnych  kar  za  zwłokę  oraz  kosztów  przymusowego  śćiągania  na- 

leżności skarbowych.  353.  Okólnik  w  sprawie  wydawania  przez  władze  skarbowe  zaświadczeń  żwćdniają- 
cych  od  obowiązku  zabezpieczenia  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej  przez  płatników,  zbywa- 

jących swój  majątek  nieruchomy  lub  wierzytelność  hipoteczną. 
CpilaSy  SterriplOWe:  354.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  opiat  stemplowych  od  ,, zleceń  wypłaty",  uży 

wanych  w  akcji  przekazowej  ze  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki  Pólnornej  za  pośrednictwem  Guaranty 
Trust  Compagny  Of  New-York  i  Syndydatu  Przekazowego  Bankó*v  Polskich.  359,  Rozporządzenie  Mini- 

sterstwa Skarbu,  w  sprawie  upoważnienia  Władz  Skarbowych  II  instancji  do  uchylenia  w  pewnych  wypad- 
kach całych  kar  pieniężnych  ustanowionych  art.  11  ust.  1  ustawy  z  d.  16/7 — 1920  r.  o  opłatach  stemplowych 

od  weksli. 
nonopoi  spityf^S&Ufy:  3SS.  Zarządzenie  Ministerstwa  Skarbu  w  przedmiocie  cen  na  naczynia  z  wyrobami  rozlewni 

monopolowych. 
Przepisy  C^ln^;  357.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  d.  23?VI— 1921  r.  w  przedmiocie  ustalenia  rodzajów  towarów,  przewidzianych  w  art.  IS  Ustawy  z  d.  15 
lipca*  1920  r-  o  obMCie  towarowym  z  zagranicą.  S58.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu,  Minisćra  Przemyślu 
i  Handlu  oraz  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  d.  23/Vl — 1921  r.  w  przedmsocie  opłat  wywozowych. 
35  S.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  23/Vl — 1921  r.  w  przedmiocie 
podwyższenia  dopłaty  (agio)  do  cła  na  towary  o  charakterze  zbytkowym  i  na  pozostałe  towary.  36K.  Okól- 

nik w  sprawie  przewozu  wyrobów  z  kruszców  szlachetnych  przewożonych  przez  terytorjum  Polski  przez 
podróżnych.  361.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  uruchomienia  ekspozytury  urzędu  celnego  w  Nagórnej. 
36Z.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  uruchomienia  ekspozytury  urzędu  celnego  w  Ożeninie.  > 

Potyczki  pańsfliiiOti^B:  363.  Rozpojęządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  25  lipca  1921  r.  w  pi*zedmioęie  przedłużenia  za- 
pisów na  5%  dlugofermin^J^  wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  1920  r. 

Sprewy  UiaillfouC:  Ustawa  z  d.  8  lipca  1921  r.  w  przedmiocie  udzielenia  Rządowi  pełnomocnictw  do  wyda- 
wania rozporz.-Tjdzeń  w  sprawie  regulowania  obrotu  pieniężnego  z  krajami  zagranicznemi  oraz  obrotu  obcemł 

'ł  alutami.  S£5.  Ustawa  z  d.  8  lipca  1921  :'.  o  dalszej  emisji  biletów  Pol.  Kr.  Kasy  Pożyczkowej.  S66. 
Ustawa  z  d.  8  lipca  1921  r.  o  kredycie  Skarbu  Państwa  w  Pol.  Kr.  Kasie  Pożyczkowej.  367.  Rozporządzenie 
Ministra  Skarbu  i  i^ipisrra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  w  porozumieniu  z  Ministrem  Sprawiedliwości  z  d.  12  lipca 
1921  r.  w  przedmiocie  ograniczenia  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi.  5SS8.  Komunikat  Mini- 

sterstwa Skarbu  w  sprawie  5^  biletów  skarbowych. 
SpraOfy  nafti^Ułe:  S6S.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  7  lipca  1921  r.  w  przed- 

miocie ustalenia  cen  przetworów  naftowych.  , 
Przepisy  o  służbie  ̂ dMtmmh  3fO.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  30  czerwca  1921  r.  o  dodatkach  repre- 

zentacyjnych i  dodatkach  za  kierownictwo  dla  urzędników  państ^yowych. 
Przepisy  racilKR^  i  kasowe:  371.  Dochody  Ministerstwa  Skarbu  w  r.  1920  tudzież  w  1-ym  kwartale  i  w  kwietniu  1921  r. 

'Organizacja  władz. 
347. 

ROZPORZĄDŻENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  ćbiia  3  lipca  1921  r. 

w  przedmiocie  utworzenia  urzędów  skarbowych  akcjrz 
I  monopolów  państwowycli  na  obszarze  województw 

nowogródzkiego,  poleskiego  i  wołyńskiego. 

Na  zasadzie  art.  2  ustęp  B  lit.  b.,  art.  14  i  l5  ustawy 
z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  tymczasowej  argaTiizaqi  władz 

i  urzędów  skarbowych  (Dz.  Pr.  P.  P#  z  1919  r.  Nr.  65, 
poz.  391)  oraz  rozpofrzędzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
21-go  marca  1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy 
obowiązującej  ustawy^  z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  tymczar 
sowej  organizaqi  władz  i  urzędów  skarbowych  na  zie- 

mie, przyłączone  do  Rzeczypospolitej  na  podstawie  umo« 
wy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  rozejraie,  podpisanej 
w  Rydze  dnia  12  października  1920  r.  (Dz.  Ust  R.  P. 
z  1921  r.  Nr.  35,  poz,  205),  zarządzam  co  następuje: 

§  1 .  Na  obszarze  izb  skarbowych,  utworzonych 
w  myśl  rozporządzenia  z,  dnia  28  kwietnia  1921  r.  (Dz, 
Ust.  R.  P.  Nr.  39,  poz.  243)  zamiast  istniejących  obecnie 
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inspektoratów  akcyzoM7ch,  tworzy  się  tymczasowo  ośm 
urzędów  skarbowych  akcyz  i  monopolów  państwowych, 
a  mianowicie: 

A.  W  okręgu  izby  skarbowej,  czynnej  na  obszarze 
województwa  wołyńskiego: 

1)  w  Łucku  dla  powiatów:  łuckiego,  krzemienieckie- 
go i  dubieńskiego; 
2)  w  Kowlu  dla  powiatów:  kowelskiego,  lubomel- 

skiego,  włodzimierskiego  i  horochowskiegó; 

3)  w.RóAynie  dla  powiatów:  rówieńskiego  i  ostrog- 
skiego. 

B.  W  okręgu  izby  skarbowej,  czynnej  na  obszarze 
województw  nowogródzkiego  i  polesldego: 

1>  w  Brześciu  Litewsl<im  dla  powiatów:  brzeskiego, 

pniżańskiego,  kosowskiego  i  karaienio-koszyrskiego; 
2)  w  Pińsku  dla  powiatów:  pińskiego,  kobryńskie- 

go,  drohiczyńskiego,  łuninieckiego  i  sameńskiego; 
3)  w  Lidzie  dla  powiatów:  lidzkiego.  wołożyńskie- 

go  i  nowogródzkiego; 

4)  w  Wilejce  dla  powiatów:  wilejskiego,  duniłowi- 
czowskiego,  dziśneńskjego  i  braslawskiego; 

5)  w  Slonimie  dla  powiatów:  Słonimskiego,  barano- 
wickiego,  nieświeskiego  i  stolpeckiego. 

§  1.  Tymczasowy  zakres  działania  utworzonych 

na  zasadzie  niniejszego  rozporządzenia  urzędów  skarbo- 

wych akxyz  i  monopolów  państwowych  normują  obo- 

wiązujące na  oznaczonych  Wyżej  obszarach  rozporządze- 
nia b.  Tymczasowego  Zarządu  terenów  przyfrontowych 

i  etapowych,  względnie  rozpoi-ządzenia  b.  Zarządu  Cy- 
wilnego Ziem  Wschodnich  oraz  b.  Zarządu  Ziem  Woły- 

nia i  Frontu  Podolskiego. 

§  3.  Przepisy  64  do  85  włącznie  rozporządzę^ 
nia  wykonawczego  z  dnia  30  stycznia  1920  r.  (Dz.  Ust. 

R.  P.  z  1920  r.  Nr.  15,  poz.  81)  mają  zastosowanie  do 

urzędów  skarbowych,  utworzonych  na  zasadzie  niniej- 
szego rozporządzenia. 

§  4.  Rozporządzenie  niniqsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skait)u: 

w  z.  (— )  Rybaraki. 

(Dz.  Usf 'r.  P.  Nr.  64,  z  dn.  28;Virię>21  r..  poz.  408). 

348. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU 

W  sprawie  uruchomienia  Izby  skarbowej  w  Łucku. 

Niniejszeni  podaje  się  do  wiadomości,  że  Izba 
skarbowa  na  obszarze  województwa  wołyńskiego, 

utworzona  w  myśl  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 

/  dnia  28  kwietnia  1921  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  i921 

Nr.  39,  poz.  2^3),  z  dniem  15  sierpnia  1921  t.  roż* 

pocznie  swe  czynności  w  Łucku,  dokąd  należy  kie* 
rować  bezpośrednio  odnośną  korespondencję. 

Z  chwilą  uruchomienia  Izby  skarbowej  w  Łucku 

Departament  Skarbowośd  b.  Zarządu  Terenów  przy* 
frontowych  i  etapowych  w  Warszawie  przechodzi 
M  stan  likwidacji- 

Ostateczny  termin  zwinięcia  Departamentu  ozna= 
c/v  Ministerstwa  Skarbu 

Warszawa,  dnia  28  lipca  1921  r. 

348-^350.  j^2b. 

Podatki  bezpośrednie. 

349. 

USTAWA 

z  dnia  7  lipca  1921  r. 

w  przedmiocie    upoważnienia    Rady  Ministrów 
zmiany  niektórych   przepisów,  dotyczących  ustai 
o  podatku  dochodowym,  przemysłowym  i  domokn 
nym,  obowiązującym  na  obszarze  b.  dzielnicy  pi 

sklej. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Radę  Ministrów  do  zró 
nania  stawek  podatkowych  w  ustawach,  obowiązu; 
cych  w  b.  dzielnicy  pruskiej,  jako  to:  o  podatku  c 
chodowym  z  dnia  19  czerwca  1906  r.  (Zb.  Ust.  prm 
str.  259),  przemysłowym  z  dnia  24  czerwca  1891 
(Zb.  Ust.  prusk.  str.  205),  domokrążnym  z  dnia  3  Ii 
ca  lS76  r.  (Zb.  Ust.  prusk.  str.  247)  ze  stawkami  ai 
logicznych  podatków,  obowi^kujących  ^  w  inny 
dzielnicach  Państwa,  tak,  aby  obciążenie  temi  pod 
kami  łącznie  z  dodatkami  na  korzyść  samorządu  bj 
w  całem  Państwie  równomierne. 

Art.  2.    Upoważnienie,  wskazane  w  art.  1,  do 
czy  ustaw  podatkow^^ch,  które  obowiązują  tylko 
obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej,  i  rozidrządzenia,  mi 
dane  na  jego  podstawie,  gasną  z  chwilą  wejścia 
życie  w  danej  dziedzinie  ogólno  *  państwowej  ustav 

Art.  3.  Wykonanie  ustawy  niniejszej  powiei 
się  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 

Art.  4.  Ustawa  niniejsza  obowiązuje  od  dl 
l=go  kwietnia  1921  r. Marszalek; 

( — y  Trąmpczyńs^L 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 

'  (Dz.  Ustaw^r.  64,  z  dn.  28/VIŁ  1921  r.,  poz.  3? 

350. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  30  lipca  1931  r. 

w  przedmiocie  określenia  ilości  komisji  szacon 

wych  dla  podatku  dochodowego,  ich  miejsca  urzę 
wania,  obszaru  działalności,  tudzież  rozciągnie 
kompetencji  komisji  szacunkowych  i  odwtrfawczi 

na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego. 

Na  mocy  art.  32  ustawy  'z  dn.  16  lipca  192(i 
U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550),  oraz  art.  8  usta 

z  dn.  8  kwietnia  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  31  poz.  261), 
rządzam,  co  następuje: 

§  1- 

Na  okrąg  każdego  Urzędu  skarłsowcgo  po<i 
ków  i   opłat   skarbowych,   względnie  Inspektou 
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.karbowego,  tworzy  się  z  reguły  po  jednej  komisji 
zacunkowej  dla  podatku  dochodowego. 

Miejscem  stałego  urzędowania  każdej  z  tych  ko^ 
nisji  jest  siedziba  właściwego  urzędu,  względnie  In= 
pektoratu  skarbowego. 

§2. W  okręgach  tych  Urzędów,  względnie  Inspekto= 
atów  skarbowych,  które  obejmują'' więcej,  niż  jeden 
iowiat  polityczny,  tworzy  "się  dla  każdego  powiatu 
-ddzielną  komisję  szacunkową,  z  miejscem  stałego 

rzędowania  w^  siedzibie  l'rzędu,  względnie  Tnspek* oratu  skarbowego. 

§3. Na  obszar  ro.  st.  Warszawy  należy  utworzyć 
drębne  komisje  szacunkowe  dla  każdego  z  16  okręe 
ów  podatkowych,  wymienionych  w  rozporządzeniu 

'linistra  Skarbu  z  dnia  21'  maja  1920  r.  (Dz.  U.  Min. 
k.  Nr.  21,  poz.^Oę),  w  przedmiocie  organizacji  Urzę* 
iów  skarbowych  podatków  i  opłat  skarbowych  na 
bszarze  m.  st  Warszawy. 

§  4. Na  obszar  m.  Lwowa  tworzy  się  odrębne  ko« 
lisie  szacunkowe  dla  każdej  z  pięciu  dzielnic  kata= 

:  Talnych  (hipotecznych)  tego  miasta,  ustalonych  ka> 
istrem  gruntowym  i  księgami  gruntowemi. 

§5. 
Na  obszar  m.  Krakowa  należy  utworzyć  jedną 

fl^misję  szacunkową  z  siedzibą  w  Krakowie. 

§6 
f\omiśje  szacunkowe  należy  tworzyć  w  składzie 

;  członków  i  tyluż  zastępców,  z  wyjątkiem  komisji 
i. a  III,  IV  i  V  dzielnicy  m.  Lwowa,  tudzież  komisji 

|łla  powiatu  politycznego  Spisko  *  Orawskiego,  w  któ= 
'ch  skład  wchodzi  8  członków  i  tyluż  zastępców. 

§7. '    Równocześnie  z  utworzenienV  ha  obszarze  b.  za' 
>ru  austrjackiego  komisji  szacunkowych  dla  po* 
itku  dochodowego  w  myśl  przepisów  ustawy  z  dnia 
[)  lipca  192Q»r.,  rozwiązuje  się  wszystkie  dotychczas 
I -we  komisje  szacunkowe  dla  tego  podatku,  działa* 
ce  na  podstawie  dawnych  austrjackich  przepisów. 

Niezałat^Wione  sprawy  wymiarów  podatku  do? 
.lodowego  wraz  z  podatkiem  wojennym  za  czas,  po= 
:zedzający  wprowadzenie  w  życie  ustawy  z  dnia 
lipca  1920  r.,  winny  być  przekazane  nowo  utwo^ 

i  onym  komisjom  szacunkowym. 
I    W  ten  sam  sposób  należy  postąpić  z  chwilą 
jworzenia  nowych  komisji  odwoławczych  w  myśl 
rzepisów  ustawy  z  dn.  16  lipca  1920  r. 

Warszawa  dnia  30  lipca  1921  r 

Minister  Skarbu: 

(— )  Sieeskowki. 

USTAWA 

z  dinia  7  czerwca  1921  r. 

0  opłacaniu  nadzwyczajnych  kar  za  zwłokę  od  wymie- 
rzonych, a  nie  zapłaconych  w  terminie  podatków  i  opłat 

stemplowych  (należytości  stemplowych  i  bezpośrednich), 
tudzież  taks,  oraz  o  kosztach  przymusowego  ściągania 

tychże  należności  skarbowych. 

Art.  1.  Od  wymierzonych  podatków  i  opłat  stem- 
plowych (należytości  stemplowych  i  bezpośrednich)  tu- 

dzież kar,  w  terminie  przepisanym  ule  wpłaconych,  opła- 
ca się  zamiast  'jioimahiych  odsetek  kary  za  zwłokę 

w  myśl  następujących  postanowień.  » 

Art  2.  Od  li\vot,  w  dniu  wejścia  w  życie  tej  usta- 
wy zalegających,  oraz  dopiero  płatnych  po  wejściu 

w  życie  tej  ustawy,  a  uiew  płaconych  w  terminie  właści- 
wym, oblicza  się  po  upływie  dni  30-tu  od  właściwego 

tenninu  płatności,  zamiast  aonnalnych  odsetek,  należą- 
cych się  w  myśl  osobnych  ustaw  i  przepisów,  kary 

w  wysokości  3%  za  każdy  miesiąc  zwłoki  w  pierwszym 

kwartale, '33^% 'za  każdy  miesiąc  w  drugim  kwartale, 
a  po  upływie  pół  roku  4%  za  każdy  miesiąc. 

Art.  3.   Za  zalegające  uważa  się  w  myśl  tej  ustawy 
te  kwoty,  które  z  mocy  obowiązujących  przepisów  moż-  . 

na  ściągać  w  drodze  egzekucji.  ■ 
Art.  4.  Zasady  obhczenia  kar  za  zwłokę  stosuje 

się  także  w  tych  wypadkach,  gdy  aa  wymierzone  po- 
datki, opłaty  i  taksy  uskuteczniono  częściowe  wpłaty. 

Kaiy  za  zwlokę  oblicza  sę  od  kwot  zalegających. 
Art.  5.  Obowiązek  płacenia  kar  za  zwłokę  obcią- 

ża tego,  kto  w  myśl  przepisów  odpowiada  za  uiszczenie 
odnośnych  podatków,  opłat  i  taks  we  właściwych  ter- minach. 

Art.  0.  Ustawa  niniejsza  niema  zastosowania  w  wy- 

padkach odroczenia  wpłat,  lub*  dozwolenia  wpłaty  na 

raty. 

,  Art.  7.  Postanowienia  poszczegóhiych  ustaw  o  od- 
setkach za  zwłokę,  nie  mają  zastosowania  na  czas  obo- 

wiązywania niniejszej  ustawy.  Jednak,  o  ile  w  myśl 
postanowień  tej  ustawy  nie  pobiera  się  za  pewien  okres 
czasu  kary  za  zwłokę  według  mniejszej  ustawy,  obo- 

wiązują na  ten  czasokres  odsetki,  należące  się  w  myśl 
ustaw  dotychczasowych, 

Art.  8.    Przy  przymusowem  ściąganiu  podatków 

1  opłat  skarbowych  przez  organy  panstv/owei  adinini- 
stftcji  skarbowej  w  myśl  art.  9  ustawy  z  31  lipca  1919  r. 
o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skarbowych 
(Dz.  Pr.  Nr.  65,  poz.  391),  pobiera  ,się  od  płatników  za 
wszelkie  czynności,  z  tern  związane,  odpowiednio  opła- 

ty na  rzecz  Skarbu  Państwa  na  pokrycie  kosztów,  spo- 
wodowanych postępowaniem  egzekucyjnem. 

Art  9.  1.  Za  pisemne  wezwane  płatników  (upom- 
nienie) do  wi>łaty  należności  skarbowych,  we  właści- 

wym czasie  nie  uiszczonych  (zalfeglości),  pobiera  się: 
prj;y  zaległościach  do  10.000  rak.  —  20  mk., 
przy  zaległościach  ponad  10.000  mk.,  do .  100.000 

mk.  —  100  mk., 

przy  zaległościach  po^iad  100.000  mk.  —  200  mk. 
2s  Za  czynność  organu  egzekucyjnego  na  miejscu 

w  celu  przymusowego  ściągnięcia  od  płatnika  zalegają- 
cych należności  skarbowych  pobiera  się  opłaty  egzeku- 
cyjne w  wysokości  S%  od  sumy  zaległej,  najmniej  je- dnak 100  nik. 
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3.  Koszty,  połęczone  z  przeniesieoiem,  zabezpie- 
czeniem i  przechowaniem  ruchomości,  zajętych  W  celu 

zabezpieczenia  zaległości,  oraz  koszty,  poleczone  z  po- 
stępowaniem przymusowej  sprzedaży  (licytacji),  przypi- 

suje się  płatnikom  do  zwrotu. 
4.  Na  koszty,  poleczone  z  przymusowym  zarzą- 
dem majątku  (sekwestracja),  Ba  pokiycie  zaległych  na- 

leżności skarbowych,  ściąga  się  10%  przychodów,  uzy- 
skanych z  przedmiotu  egzekucyjnego,  conajmniej  jednak 

100  mk.  za  każdy  rozpoczęty  tydzień  sekwestraęyjnego 
zarządu. 

Art.  10.  Z  kwot  wpłaconych,  względlnie  przymu- 
sowo ściąganych  na  zalegle  należności  skarbowe,  po- 
krywa się  przedewszystkiem  narosłe  koszty  egzekucyjne, 

następnie  narosłe  odsetki,  względnie  kary  za  zwlokę, 

a  z  pozostałej  i'eszty  zaległą  należność  skarbową. 
Odsetki,  kary  i  koszty,  w  ten  .sposób  nie  pokryte^ 

ściąga  się  w  drodze  przymusowej  w  tym  samym  trybie, 
co  zaległe  należności  skarbowe. 

Art.  11.  Ustawa  niniejsza  obownązuje  do  dnia 
31  grudnia  1922  r. 

Art.  12.  Wykonanie  niniejszej  usta\vy  porucza  się 

Ministrowi  Skarbu,  a  o  ile  chodzi  o  wykonanie  tej  usta- 
wy na  ziemiach  polskich  b.  dzielnicy  pruskiej  w  poro- 

zumienu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pntskiej. 

Art.  1^3.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  na  ob- 
szarze ziem  polskich  b.  dzielnicy  ausłrjacko-węgierskiej 

i  w  b.  dzielnicy  rosyjskiej  z  dniem  1-ym  września  1921  r. 
Termin,  od  którego  ustawa  ta  będzie  obowiązywała  na 

ziemiach  polskich  b.  d^elnicy  pruskiej,  oznaczy  Mini- 
ster Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrem  tej  dzielnicy. 

Art.  14.  Z  chwilą  wejścia  w  życie  niniejszej  usta- 
wy tracą  moc  wszystkie  specjalne  przepisy,  normujące 

pobieranie  kosztów  przymusowego  ściągania  należności 
skarbowych,  zawarte  w  ustawach  lub  rozporządzeniach, 
obowiązujących  w  tymże  tenninie. 

Marszałek: 

ą  ( — )  TrąrnpczyńahU 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu:  ̂  

(   )'  Steczkipwski. 
Minister  b.  Dziebiicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 
pz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  57  z  d.  T.YII— 1921  r.  poz.  357), 
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W  sprawie  opłacania  nadzwyczajnych  kar  za  zwloką 
oraz  kosztów  przymusowego  ściągania  należności 

skarbowych. 

Do  wszystkich  Izb  skarbowych. 

Celem  wykonania  ustawy  z  dnia  7  czerwca 
1921  r.  o  opłacaniu  nadzwyczajnych  kar  za  zwłokę 
od  wymierzonych,  a  nie  ̂ zapłaconych  iw  terminie 
podatków  i  opłat  stemplowych  (należytoięi  stemplo* 
wych  i  bezpośrednich),  tudzież  tak;s,  orąz  o^  koszta.ęh 

przymusowego  śęiągania  tychże  najeżności  skarbo- 
wych, zarządzam  , na  zasadzie  art.  12,  co  następuję^; 

1.  Ustawa  obowiązuje  aa  lazic  Lyiku  na  zie 

miach  b.  zaboru  austrjacko  =  węgierskiego  i  b.  zabos 
ru  rosyjskiego.  Wchflilzi  ona  w  życie  z  dniem  Isgo 
września  1921  r.  i  obowiązuje  do  dnia  31  grudnia 
1922  r.  (art.  11  i  13). 

2.  W  zasadzie  przez  sam  czas  obowiązywania 
tej  ustawy  zawieszonem  jest  stosowanie  postanowień 
wszelkich  innych  dotychczasowych  ustaw  i  przepi; 
sów  o  odsetkach  za  zwłokę  oraz  o  kosztach  przymus 
sowego  ściągania  należności  skarbowych  (art.  7  i  14). 

O  ile  jednak  w  myśl  postanowień  tej  ustawy 
w  indywidualnych  wypadkach  na  pewien  okres  cza= 
su  nie  będą  pobierane  nadzwyczajne  kary  za  zwłokę, 
to  za  ten  czasokres  obowiązują  normalne  odsetki  za 

zwlokę,  w  myśl  ustaw  dotychczasowych' (art.  2,  6  i  7, zdanie  drugie).  Pobieranie  normalnych  odsetek  zi\ 
zM^lokę.  zamiast  nadzwyczajnych  kar,  będzie  miało 
miejsce  w  szczególności  w  wypadkach  odroczenia 
wpłat  lub  dozwolenia  wpłaty  na  raty.  Zasada  ta  obo 

wiązuje  analogicznie  odnośnie  do  cz^su  30ssto'dnio= wego  po  upływie  właściwego  terminu  płatności  po^ 
szczególnych  należności  skarbowych,  przez  który 
w  myśl  art.  2  nie  pobiera  się  jeszcze  nadzwyczajnych 
kar  za  zwłokę,  wreszcie  co  do  takich  zaległych  na* 
łeżności  skarbowych,  które  są  płątne  bez  wymiaru, 

np.  zaliczony  jako  zaległość  zasadniczy  podatek  prze^ 
mysłowy  (por.  niżej  p.  3  część  2). 

3.  Postanowienia  ustawy  o  nadzwyczajnych  kas 
rach.  za  zwłokę  maja  zastosowanie  odnośnie  do  wy» 
mierzonych  podatkó'!^  i  opłat  stemplowych,  oraz  taks 
tylko  o  tyle,  o  ile  wedle  dotychczasowych  poszczc 
gólnych  ustaw  od  zaległych  kwot  narastają  odsetki 

za  zwłokę;  w  miejsce  tych  odsetek  pobierać  się  bę' 
dzie  nadzwyczajne  kary  za  zwłokę,  zaś  w  takich  wy= 
padkach,  w  których  wedle  dotychczasowych  ustaw 
odsetki  się  nie  należą,  nie  będzie  się  pobierało  także 
i  nadzwyczajnych  kar. 

Ponadto  postanowienia  ustawy  o  nadzwyczaj> 

nych  karach  za  zwlokę  odnoszą  się  tylko  do  wymie= 
rzonych  podatków  i  opłat  stemplowych  tiidzież  taks, 
a  zatem  tylko  do  takich  należności  skarbowych,  na 
które  właściwe  władze  wydają  nakazy  płatnicze  (we* 
zwania  płatnicze).  Przepisy  te  nie  będą  zatem  miałv 
zastosowania  do  tych  zaległości  w  podatkach  bezpo* 
średnich,  opłatach  stemplow^ych  i  taksach,  które  we« 
dle  odnośnych  ustaw  przypadają  do  uiszczenia  bez 
specjalnego  wezwania  według  własnego  obliczenia 
z  obowiązanego;  należą  tu  między  innemi  te  raty 
podatków,  bezpośrenich,  które  na  zasadzie  odnoś* 
nych  ustaw  płatne  są  w  pewnych  z  góry  przewidzia* 
nych  terminach,  według  zeszłorocznej  należności,  gdy 
niema  wymiaru  na  rok  bieżący;  następnie  opłaty 
stemplowe  od  umów  ubezpieczeniowych,  płatne  na 
podstawie  zamknięcia  fachunkowego  (art.  9  i  10  usta« 
wy  z  dnia  10  lipca  1920  r-  Dz.  U.  R.  P.  Nr.  75,  poz. 
509);  należytości,  które  mają  opłacać  Stowarzyszę? 
nia  zarobkowe  i  gospodarcze,  należytości  od  akcji, 
od  kuponów  procentowych  i  dywidendowych  i  t.  p. 

4.  Od  należności  skarbowych,  zaległych  w  dniu 
1  września  1921  r.,  których  termin  minął  dnia  1  sierp* 
nia  b.  r.  lub  wcześniej,  obliczać  należy  nadzwyczaj- 
ne  kary  za  zwłokę  wedle  stawki  stopniowanej  z  art.  2, 
począwszy  od  31  dnia  po  terminie  płatności  w  ten 
sposób,  że  za  pierwsze  trzy  miesiące  zwłoki  oblicza 
się  po  3%  za  każdy  miesiąc,  za  następne  3  miesiące 
po  3H%  za  każdy  miesiąc,  a  od  siódmego  miesiąca 
/włoki  po  4%  miesięcznie  od  pełnej  zaległej  im= 
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leżności  skarho-s\ej,  nadzwyczajne  kary  za  zwłokę 
pobierze  siQ  zatem  w  tych  wypadkach  także  i  za 
czas  przed  1  września  1921  r.,  zamiast  normalnych 

odsetek  (art.  2).  * 
Od«  wpłat  natomiast  do  dnia  1  września  1921  r. 

ui^icutecznianych  pobiera  się  tylko  normalne  odsetki 
za  zwłokę,  należące  się  wedle  odnośnych  ustaw 
■rzepisów.  V 
W  ten  sam  sposób  oblicza  się  kary  za  zwłokę 

od  kwot,  płatnycK  dopiero  po  1  sierpnia  1921  r. 
(art.  2  i  13). 

5.  Czas  zwłoki  oblicza  się  wedle  miesięcy  ka* 
lendarzowych,  przyczem  każdy  miesiąc  rozpoczęty 
liczy  się  za  pełny.  Kwoty  zaległych  należności  za* 
okrągła  się  do  pełnych  100  marek,  opuszczając  kwo« 
ty  poniżej  100  marek,  o  ile  chodzi  o  należności  zale? 
gające  w  dniu  1  września  1921  r.,  zaś  należności,  płat* 
ne  dopiero  od  1  września  1921  r.  zaokrągla  się  na 
fpełnych  10  mk.,  opuszczając  kwoty  poniżej  10  mk. 

6.  Nałeżytości  za  przymusowe  ^ściąganie  podat- 
ków i  opłat  skarbowych,  przewidziane  w  art.  9,  obli* 

I  cza  i  pobiera  się  od  zaległych  należności  wraz  z  do^ 
1  datkami  autonomicznymi,  tudzież  od  grzywien  i  kar. 
\Czy   to   podatkowych,    czy   też  należytościowych 
(art.  10,  Część  2).  ^  • 

5%=owe  opłaty  egzekucyjne  wedle  ustępu  2  art.  9 
pobiera  się  za  każdą  czynność  organu  egzekucyjnego 

;  na  miejscu,  podjętą  w  celu  przymusowego  ściągnię* 
j  fcia   zalegających    należności    skarbowych,  choćby 
czynność  wypadła  negatywnie. 

Koszty,    narastaj  ąde    z    powodu  wygotowania 
edyktu  licytacyjnego  celeni  przymusowej  sprzedaży 
zajętycłi  ruchomości,  przypisuje  się  płatnikom  do 

I  zwrotu  (art.  9  untąp  3).  Dla  uproszczenia  można  jed' 

I  nak  koszty  te  zryczałtować  wedle  stawki,  przewi* 
I  dzianej  w  ustępie  1  art.  9  za  pisemne  upomnienie. 

Na  pokrycie  kosztów,  połączonych  z  przymuso= 
wem  zarządem  majątku  (sekwestracją)  pobiera  się 
10%  przj^hodów  brutto;  kwota  ta  wpłyv/a  na  rzecz 

]  Skarbu  Państwa  bez  względu  na  to,  jalci  udział  pro* 

}  centowy  w  poszczególnym  wy^padku  przyznano  od* 
nośnemu  sekwestratorowi  (przymusowemu  zarządcy). 

Warszawa,  dnia  8  sierpnia  1921  r. 

Minister  Slcarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

353.  • 

OKÓLNIK  L.  11913/20  Wydz.  2. 

Zaświadczenia  władz  skarbowych  o  uwolnieniu  plaL: 

ników  od  obowiązku  zabezpieczenia  wewnętrznćj 

przymusowej  pożyczki  państwowej. 

Do  Izby  skarbowej  w  Warszawie,  Łodzi,  Lublinie, 
Kielcach,  Białymstoku,  Lwowie  i  Krakowie. 

Ministerstwo.  Skarbu,  chcąc  zapewnić  jednolity 

iryb  postępowania  przy  wydaAyaniu  zaświadczeń, 
alniających  w  myśl  art,  7  ustawy  z  dnia  28  paź* 

uziernika  1920  r.  (Dr.  Ust.  R.  P.  Nr.  105.  poz.  692). 
strony  interesowane  od  obowiązku  zabezpieczenia 
\yewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej,  wy 
jaśnia  przedewszystkiem,  że  w  myśl  -ustawy  z  dnia 

16  lipta  l9iÓ  r.  (Dz.  Ust  R.  P.  NTr.  67,  poz.  455), 
są  do  pokrycia  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki 
państwpwej  obowiązane  następujące  osoby: 

A.    Z  tytułu  posiadanego  majątku. 
1.  Osoby  fizyczne,  tudzież  spadki  wakujące 

(nieobjęte),  podlegające  na  zasadzie  ustawy  z  dnia 
16  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550)  pań= 
stwowernu  podatkowi  majątkowemu  na  okres  wy* 
miarowy  1921/23. 

2.  Osoby  prawne,  podlegające  państwowemu 
pódiitkowi  przemysłowemu,  względnie  zarobkoweriiu 

n<a.  rok  1^21.  ^  , B.    Z  tytułu  dochodu  z  praęy  zarobkowej. 
Osoby  fizyczne,  podlegające  na  zasadzie  powołanej 

ustawy,  tudzież  ustawy  w  przedmiocie  unormowania 
podstaw  wymiaru  państwowego  podatku  dochodowego 

na  rok  podatkowy  1921  państwowemu  podatkowi  do-  ■' 
clit«k?weinu  na  rok  1921  od  dochodu  z  uposażeń  służbo 
wycli,  z  pracy  najemnej  z  tantjem  i  zawodów  wol* 
nych  (ilp.  z  praktyki  lekarskiej,  adwokatury  i  t.  p.), 

tudzież  z  wszelkiego  rodzaju  rzemiosł  i  wogóle  wszel* ' 
kiego  rodzaju  zatrudnień  zarobkowych  (np.  pośred* 

nictwo,  maklerstwo  i  t.  p.),  opartych  przeważnie  •na 
pracy,  a  nie  na  kapitale. 

Od  obowiązku  pokrycia  pożyczki  przymusowej 
wolne  są  jednak: 

1.  osoby,  wymienione  wyżej  pod  A.  1 — 2,  ó  ile 
wartość  ich  majątku  nie  przenosi  100.000  mk.,  tu* dźi^ż 

2.  osoby,  wymienione  pod  B.,  o  ile  ich  dochód 
nife  przekracza  granicy  wolnej  od  pożyczki  przymu= sOWej. 

Pożyczka  przymusowa,  przypadająca  od  osób 
wsponinianych  wyżej  pod  A),  będzie  wymierzona 
i  pobrana  w  dwu  ratach. 

Pierwsza  rata  będzie  ustalona  ni  podstawie  wie= 
lokrotności  następujących  państwo-iyych  podatków 
bezpośrednich: 

1.  w  b.  dzielnicy  rosyjskiej  —  na  podsta>^ie  wie» 
lokrotności  podatków  gruntowych,  podymnych,  po* 
datku  od  nieruchomości  miejsłcich,  zasadniczego  po= 
datku  przemysłowego  od  przedsiębiorstw  nie  obowią* 

zanych  do  składania  publicznie  rachunków,  podatku " 
od  kapitału  przedsiębiorstw  sprawozdawczych,  wresz* 
cie  podatku  hipotecznego; 

2.  w  b.  dzielnicy  ;  >trjackiej  —  ns^  podstawie 
wielokrotności  podatków  gruntowych,  domowych,  za* 
robkowych,  z  wyjątkiem  powszechnego  podatku  za* 
robkowego  od  zajęć  osobistych  (np.  adwokatury, 
praktyki  lekarskiej  i  t.  p.),  tudzież  podatku  rentowe* 
go,  wymierzonego  na  podstawie  zeznań. 

Druga  zaś  rata  pożyczki  przymusowej  będzie  za' 
sadniczo  ustalona  na  zasadzie  tych  samych  danych, 
które  służyć  będą  za  podstawę  do  wymiaru  podatku 

majątkowego  na  okres  1921/23,  ̂ P^zgłędnie  podatlęu 
dochodowego  na  rok  1921.  Osobne  szacunki  majątku 
dla  pożyczki  przymusowej  przewidziane  są  tylko  dla 
osób  prawnych. 

Od  drugiej  raty  pożyczki  przymusowej  potrąci 
się  ratę  pierwszą. 

Z  uwagi  na  powyższe  wyjaśnienia,  właściwe  są 

do  wydawania  zaświadczeń  na  wstępie  wspomnia- 
nych następujące  władze  podatkowe: 

1.  dla  osób  fizycznych,  podlegających  pożyczce 
w  myśl  zasad  wyłuszczonych  wyżej  pod  A)  i  B), 

a  zbywających  majątek  nieruchomy  lub  wierzytel* 
ność  hipoteczną  —  ta  władza  podatkowa  I  instancji, 
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w  okręgu  której  nastąpi  w  myśl  art.  134,  względnie 
art.  29  ustawy  z  16  lipca  1920  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82, 
poz.  550)  wymiar  podatku  majątkowego  na  okres 
1921/23,  względnie  wymiar  podatku  dochodowego  na 
rok  1921; 

2.  dla  osób  prawnych,  podlegających  w  myśl  za* 
sad  wyłuszczónych  wyżej  pod  A)  obowj/^zkowi  po= 
krycia  pożyczki  przymusowej  —  ta  władza  podatko* 
wa,  która  powołaną  jest  w  myśl  obowiązujących  w 
tym  względzie  przepisów  do  dokonania  w  pierwszej 
instancji  wymiaru  dodatkowego  podatku  prźemysłos 
wego,  względnie  szczególnego  podatku  zarobkowego 
na  rok  19211 

Jak  długo  wymiar  drugiej  raty  pożyczki  przymus 
.sowej  nie  został  jeszcze  uskuteczniony,  winny  władze 
podatkowe,  zdając  sobie  sprawę  z  doniosłości,  jaką 
raa  dla  Skarbu  Państwa  zabezpieczenie  pożyczki 
przymusowej,  przewidziane  w  art.  7  ustawy  z  28  paż* 
dziernika  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.-  105,  poz.  692), 
postęjiować  z  całą  ostrożnością  przy  wydawaniu  za* 
świadczeń,  stwierdzających,  że  dany  płatnik  nie  pod= 
lega  obowiązkowi  pokrycia  tejże  pożyczki.  t 

^  Wobec  tego.  wzeczą  będzie  władzy  podatkowej, 
przed  wydaniem  zaświadczenia,  przeprowadzić  w 
każdym  wypadku  z  całą  ścisłością  i  dokładnością 
odpowiednie  dochodzenia  celem  ustalenia  ewentual= 
nego  braku  obowiązku  pokrycia  pożyczki  przymu* 
sowej. 

Zaznacza  się,  że  gdyby  Skarb  Państwa  poniósł 
szkodę  7.  powodu  lekkomyślnego  i  nieuzasadnionego 
wydania  zaświadczenia,  zwalniające  go  od  obowiązku 
dania  zabezpieczenia,  winni  będą  pociągnięci  do  sw 
rowej  odpowiedzialności. 

Zaświadczenia  przedmiotowe  należy  wydawać 
stronom  interesowanym  z  całym  pośpiechem,  naj* 
później  w  ciągu  dni  8*miu  po  złożeniu  podania.  Zwło* 
ka  w  załatwianiu  odnośnych  podań  jest  już  z  tego 
powodu  niedopuszczalną,  że  musiałaby  spowodować 
zastój  w  obrocie  nieruchomościami  i  wierzytelnością* 
mi  hipotecznemi. 

W  końcu  zaznacza  się,  i  że  na  zasadzie  art.  12 
ustawy  z  28  października  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr  105,  poz.  692),  Ministerstwo  Skarbu  będzie  w  wy* 
padkach,  na  szczególne  uwzględnienie  zasługujących, 
udzielać  częściowego  lub  zj.inełnego  zwolnienia  od 

obowiązku  złożenia  zabezpic.źicnia  na  pokrycie  po- 
życzki przymusowej  i  wydawsć  osobne  w  tym  wzglę^ 

dzie  zaświadczenia. 

.  Ponieważ  prośby  o  te  ulgi  płatnicy  wnosić  mają 
do  władz  skarbowych  II  instancji,  przeto  władze  te 

będą  obowiąz'ane,  po  dokładnem  sprawdzeniu  wszel* 
kich  danych,  przedkładać  sprawy  takie  możliwie  najs 
rychlej  Ministerstwu  Skarbu  z  należycie  umotywo^ 
wanym  wnioskiem.  W  odnośnych  podaniach  winny 
strony  określić  jaknajdokładniej  tę  tranzakcję,  której 
dotyczyć  ma  żądane  zwolnienie.  Na  ten  szczegół  na* 
leży  zrwracać  baczną  uwagę  już  przy  przyjmowaniu 
podań,  a  gdyby  w  tym  względzie  okazał  się  jakiś 
brak,  urzędnik  przyjmujący  podanie  winien  natych? 
miast  wezwać  stronę  do  uzupełnienia  podania  w  krót* 
kiej  drodze,  bez  przeprowadzania  korespondencji. 

Podkreśla  się,  że  ulgi  wspomniane  przyznawane 

bętlą  tylko  w  wypadkach  wyjątkowych,  gdy  np.  ma^ 

jątek  płatnika  ucierpiał  z  powodu  wydarzeń  wojen* 
nych  lub  żywiołowych,  (których  skutki  dotychczas 
trwają),  w  takiej  mierze,  że  pozbycie  części  majątku 
stało  się  konieczne,  a  ścisłe  dopełnienie  obowiązku 

dania  zabezpieczenia  naraziłoby  poważnie  egzysten- 
cję gospodarczą  płatnika,  lub  np.:  gdyby  dokonanie 

danej  tranzakcji  —  choćby  bez  złożenia  zabezpieczę 
nia  —  miało  przynieść  korzyść  bądź  Skarbowi  Pań- 

stwa, bądź  ogółowi,  zwłaszcza,  gdyby  chodził»  o  uru= 
chomienie  nowej  gałęzi  produkcji  przez  osoby  nie- 
rozporządzające  wielkiemi  kapitałami  i  t.  p. 

O  niniejszeni  należjft  zawiadomić:  Sądy  apelacyj^ 
ne,  tudzież  zrzeszenia  notarjuszy  tamtejszego  okręgu 

Warszawa,  dn.  24  lipca  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (~)  Weirtfeld. 

Opłaty  stemplowe. 

354. 

KOMUNIKĄT  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  sprawie  opłat  stemplowych  od  „zleceń  wypłaty' , 
używanych  w  akcji  przekazowej  ze  Stanów  Zjednp= 
czonyeh  Ameryki  Północnej,  za  pośrednictwem 
Guaranty  Trust  Compagny  Of  News  York  i  Syndy= 

kału  Pł  ?ekazowego  Banków  Polskich, 

Ministerstw,)  Skarbu  komunikuje,  że  rozporzą* 
dzeniem  z  dnia  3  sierpnia  1921  r.  L.  1032/21  S.  IV  zt 
zwoliło  aby  opłaty  stemplowe,  przypadające  w  myśl 
Ustawy  z  dn.  16  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R,  P.  Nr.  83, 
poz,  553)  (o  opłatach  stemplowych  od  weksli),  od 

„zleceń  wypłaty"  wystawianych  na  blankietach  we= 
dług  wzoru,  dołączonego  do  podania,  a  używanych 

przy  przekazywaniu  sum  pieniężnych  ze  Stanóv\' 
Zjednoczonych  Ameryki  Płónocnej  za  pośred* 
nictwem  Guaranty  Trust  Compagny  Of  NewsYork 
i  Syndykatu  Przekazowego  Banków  Polskich,  uisz= 
czane  były  najpóźniej  ̂ w  przeciągu  8  dni,  licząc  oil 
dnia  pierwszego  zaprezentowania  rph  do  zapłaty  w 
banku,  który  ma  poleconą  zapłatę. 

O  ileby  jednak  uprawniania  wynikające  z  tych 

„zleceń  wypłaty"  były  faktycznie  przenoszone  na  ir* 
ne  osóby  za  pomocą  indosu,  to  opłata  stemplo*Wa  ma 
być  uiszczoną  w  każdym  razie  przed  umieszczeniem 
na  nich  pierwszego  indosu. 

Ministerstwo  Skarbu  wyjaśniło  przytem,  że  oso* 
ba,  która  w  myśl  art.  7  ust.  2  powołanej  wyżej  usta? 
wy  będzie  przedewszystkiem  obowiązaną  do  uiszcztJ 
r)ia  opłaty  stemplowej,,  jest  osoba  wymieniona  w  „zle^ 

ceniu  vvypłaty".  jako  pierwsza  uprawniona  do  otrzy mania  f)rzekazanej  sumy. 
Ministerstwo  Skarbu  wskazuje  również  na  to,  że 

banki,  uskuteczniające  wypłaty  przekazanych  sum, 
obowiązane  są  ściśle  stosować  się  do  przepisów 
art.  10  powołanej  ustawy  i  nakłada  na  nie  obowiązek 

aby  na  przedstawionych  sobie  do  zrealizowania  „zle- 
ceniach wypłaty"  uwidaczniały  datę  ich  zaprezentos wania. 

Niniejsza  decyzja  nie  narusza  w  niczem  innych 
postanowień  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  Dz.  Ust. 
R.  P.  .Nr.  83,  poz.  553,  oraz  rozporządzenia  wykonawj 
czego  z  dnia  17  września  1920  Dz.  Ust.  Nr.  89,  poz. 
591,  a  w  szczególności  przepisów  dotyczących  «pbso' 
bu  obliczania  i  uiszczania  należnych  opłat  stempló? 

wych. Warszawa,  dn.  10  sierpnia  1921  r. 
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355. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTERSTWA  SKARBU 

>  sprawie  upoważnienia  Wiadz  Skarbowych  II  instan- 

cji do  uchylania  w  pewnych  wypadkach  całych  kar 

pieniężnych.  usłanov/ionycb  art.  11  ust.  l  ustawy 

/  16/7.1920  r.  Dz.  Ust.  Nr.  83,  poz.  553  o  opłatach 

stemplowych  od  weksli. 

Władze  Skarbowe  II  instancji  uprawnione  są  w 

lyśl  art.  12  ustęp  1  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 

)z.  U.  Nr.  83,  poz.  553,  w  przypadkach  zasługujących 

uwzględnienie,  do  zniżania  kar  stemplowych,  prze* 

widzianych  w  art.  11' ustęp  1  cyt.  ustawy,  najwyże.1 ednak  o  %  części.  « 

Zdarzyć  się  jednak  mogą  przypadki  zupełnie  nie* 

zawinionego  uchybienia  postanowieniu  art.  7  ust.  1 

:yt.  astawy,  że  uiszczenie  opłatv  stemplowej  od  weks* 

hi  ma  nastąpić  przed  umieszczeniem  pierwszego  na 

nim  podpisu  (na  przykład:  weksle  wystav,na  się  w  nie= 
1  ziele,  Kasy  Skarbowe  są  nieczynne,  a  znaczków 
•templowych  brak). 

Jeśli  w  podobnych  wypadkach  zostanie  udowod= 
nionem,  że  opłatę  stemplową,  przypadającą  od  weksla 

.Yzglednie  od  dokumentu  wymienionego  w  ■  art,  16 
ustT  b)  cyt.  ustawy  nie  można  było  uiścić  w  sposób 

ustawa  nakazanv,  "to  jest  przed  umiesżtczeniem  pierw* 
rego  podpisu,  oraz,  że  opłatę  tę  uiszczono  natych* 

^niast  po  usunięciu  tej  przeszkody,  to  Ministerstwo 

Skarbu  —  przelewając  ,  aż  do  odwołania,  na  Władze 

Skarbowe  II  instancji  swą  dyskrecjonalną  władzę  w 

tym  zakresie  ~  upoważnia  je  do  uchylania,  we  wlas' 

nym  zakresie  działania,  kar  stemplowych,  przewi* 

dzianych  w  art.  U  ustęp  1  ustawy  z  16  lipca  1920  r.  , 

Dz.  U.  Nr.  83,  poz.  553  w  całości,  a  nie  tylko  %  czę* 

ści  tych  kar.  Do  uchylania  kar  w  tych  wypadkach  są 

jednakże  imieniem  władz  II  instancji  uprawnieni  tyU 

ko  Dyrektorowie  Izb  Skarbowych  względnie  Dyrek* 

cji  Skarbov/ych  we  Lwowie  i  Cieszynie,  względnie  ich 
^'astępcy. 

Władze  Skarbowe  II  instancji  mają  przedkładać 

MinisterstAYu  Skarbu  półroczne  wykazy  spraw,  w  któ* 

rych  korzystały  z  powyższego  upoważnienia. 

Wykazy  te  mają  być  przedkładane  najdalej  do 

dni  30=tu  po  upływie  półrocza,  i  mają  zawierać  nastę= 

pujące  rubryki:  1)  Nr  porządkowy,  2)  L.  aktu,  3)  Imię 

i  nazwisko  proszącego  o  uchylenie  kary,  4)  rodzaj 

dokumentu  i  podstawa  wymiaru,  5)  kwota  wymierzo* 

nej  kary  stemplowej  i  6)  powody  uchylenia  kary. 

Warszawa,  dn.  5  lutego  1921  r. 

Minister  Skarbu:  , 

w  z.  (-  )  Rybarski. 

Monopol  Spirytusowy.  * 

356. 

ZARZĄDZENIE  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  przedmiocie  cen  na  naczynia  z  wyrobami  rozlewni 
monopolowych. 

Z  powodu  podrożenia  wyrobów  szklanych  za* 
twierdza  się  z  dniem  1  sierpnia  1921  następujące  ceny 

butelek  przy  sprzedaży  wyrobów  rozlewni  monopo= 
lowych  i  zwrocie  butelek: 

1)  za  butelkę  o  pojemności  0,6  litra  —  37  Mk., 

przy  zwrocie  próżnej  nieuszkodzonej  butelki  — 30  Mk.; 

2)  za  butelkę  o  pojemności  0,3  litra  —  30  Mk., 

przy    zwrocie    próżnej    nieuszkodzonej    butelki  - 24  Mk. 

Równocześnie  uchyla  się  zarządzenie  tutejsze 

z  dnia  27  kwietnia  1921  r.  (Dz.  Urz.  M.  S.  Nr.  18-19, 

poz.  206). 
Warszawa,  dnia  30  lipca  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (-  )  Weinfeld. 

Przepisy  celne. 

357. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Przeftiysłu  i  Handlu,  Minisira  Skarbu  i  Ministra 
b.  Dzielnicy  Pruskiej 

dnia  23  czerwca  1921  r. 

w  przedmiocie  ustalenia  rodzajów  (owarów,  przewidzia- 

nych w  art.  13  ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  o  obrocie towarowym  z  zagranicą. 

Na  podstawie  art.  art.  13  oraz  29  ustawy  z  dnia 

15-go  lipca  1920  r.  o  obrocie  towarowym  z  .zagranicy 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  79,  poz,  527)  zarządza się  co  następuje: 

§  1.  Towary  niewyszczególnioue  w  ogłoszonycU 

w  ,Monitorze  Polskim"  Nr.  107  z  14  maja  1920  r. 

i  Nr.  154  z  12  lipca  1920  r.  i  w  ogłaszanych  w  mysi 

art.  13  wymienionej  ustawy  wykazach  towarów  zabro-
 

nionych do  przywozu  względnie  do  wywozu  należą 

do  rodzaju  towarów,  których  przywóz  lub  wywóz  nie 

wymaga  specjalnego  pozwolenia  Urzędów  względ
nie 

Izb  Przywozu  i  Wywozu. 

§  2.  Na  mocy  art.  10  punkt  2  ustawy  z  15  lipca 

1920  r.  o  obrocie  towarowym  z  zagranicą  (Dz.  U.  .R.  P. 

z  1920  r.  Nr.  79,  poz.  527)  zwalniać  poszczególne  parrje 

towarów  od  zakazu  przywozu  lub  wywozu  może  Głów
- 

ny Urząd  Przywozu  i  Wywozu.  ^ 

§  3.   Zakazy  f)rzywozu  i  wywozu  nie  dotyczą  to
* warów:  » 

.  a)  przewożonych  w  małych  ilościach  pr^ez  raies
z^ 

kańców  pogranicza  na  własny  użytek, 

b)  przewożonych  przez  pasażerów  do  wła
snego 

użytku  podczas  podróży  lub  wykonywania  s
wego  za* wodu.  11 

§  4.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  
zycie 

siódmego  dnia  po  ogłoszeniu  w  Dz.  Ustaw  R
z.  P., 

uważając  dzień  następny  po  ogłoszeniu  za  pi
erwszy w  tej  rachubie.  ... 

Jednocześnie  jt  dniem  wejścia  w  życie  mnie
j- 

szego  rozporządzenia  tracą  moc  obowiązuj  
ajcą:  roz= 

porządzenie  z  dnia  31  sierpnia  1920  r.  (Dz 
 Ust. 

U  lutego  1921  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1921  r  Nr. 
 18, 

poż.  107),  rozporządzenie  z  dnia  3  marca  1921 
 r.  (.uz. 

llstaw  Rz.  P.  z  1921  r.  Nr.  27.  poz.  160)  i  rożporzą* 
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dzenie  z  dnia  20  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz  .P.  1920  r 
Nr  58,  poz.  367). 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

( — )  5.  Przanowski. 
Minister  Skarbu: 

(-  •)  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(—)  W,  Kucharski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  57  z  dn.  7/VII.  1921  r.,  poz.  364). 

358. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbki,  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  oraz 
^  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

7.  dnia  23  czerwca  1921  róku. 

w  przedmiocie  opłat  wywozowych. 

Na  podstawie  art.  18  ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r. 
0  obrocie  łowarowym  z  zagranicąi  (Dz.  Ust.  Nr.  79 
z  1920  r.,  poz.  527),  pc  .zasiągnięciń  zdania  Głównego 
Urzędu  Przywozu  i  Wywozu,  zarządza  się  co  następuje: 

§  1.   Ucliyla  się*  pobieranie  przez  Główny  Urząd 
1  Okręgowe  Urzędy  względnie  Izby  Przywozu  i  Wywo- 
zu,  Polski  Urząd  dla  Handlu  Zagranicznego  w  Gdańsku, 
wszelkich  opłat  wywozowych,  z  wyjątkiem  opłat  od  wy- 

wozu ropy  oraz"  produktów  naftowych. 
§  2.  Opłaty  wywozowe  pobrane  od  tych  towarów, 

które  do  dnia  ogłoszenia  niniejszego  rozporządzenia  nie 
były  jeszcze  wywiezione,  zostaną  zwrócone  eksporterom, 
o  ile  zgłoszenie  i  przedstawienie  dowodów  o  iiiewywie' zieniu  towarów  nastąpi  w  terminie  iniesięcztiyni  od  daty ogłoszenia  niniejszego  rc  zp  o  rządzenia. 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  jego  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

1-  )  Steczkowski. 
Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

w  z.        Henryk  Sfrashuryer. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  57  z  dn.  7/VU.  1921  r.,  poz.  365). 

taryfie  celnej  (Dz.  U.  K.  P.  Nr.  51  z  1920  r.,  poz  314) zarządza  się  co  następuje: 
§  1.  Wysokość  dopłaty  (agio)  do  cła  na  towar\- 

wyszczególnione  w  §  1  rozporządzenia  Ministra  Skar- 
bu 1  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  17  maja  1921  r 

w  przedmiocie  podwyższenia  agio  od  cla  na  towary  o cłiarakterze  zbytkownym  (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  46 

fonn/?^"*^'  "^y^^^^^  będzie,  aż  do  nowego  zarządzenia 19.900%  (czyli  mnożnik  stawek  celnych  200). 
§  2.  Wysokość  dopłaty  (agio)  do  cła  na  towary 

nieprzewidziane  w  §  1  niniejszego  rozporządzenia' ustanowionej  rozporządzeniem    z  dnia    11  stycznia 

I?^A^"  ^'  P°^-        ̂ '  wysokości 1.900%  wynosić  będzie,  aż  do  nowego  zarządzenia M.900%  (mnożnik  stawek  celnych  150). 
Postanowienie  to  nie  dotyczy  towarów  objęłycli 

rozporządzeniem  Ministra  Skarbu  i  Ministra 'Przemysłu 
i  Handlu,  z  dnia  30  marca  1921  r.  w  przedmiocie  ulg 
celnych  (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  33,  poz.  200). 

§  3.  Obowiązujące  dotychczas  wysokości  agia 
14.900%  na  towary,  przewidziane  w  §  1-ym,  1.900%  na 
towary,  przewidziane  w  §  2-im  niniejszego  rozporzą- 

dzenia, można  przejściowo  stosować  do  towarów: 
a)  nadanych  do  przewozu  koleją  lub  statkiem  naj- 

później w  dniu  poprzedzającym  dzień  ogłoszenia  niniej- szego rozporządzenia, 
b)  zalegających  w  dniu  ogłoszenia  niniejszego  roz- 

porządzenia w  składach  celnych  urzędoAvych  kolejo- 
wych, oraz  nieurzędowych,  pubUcznych  i  prywatnych. 

Ulgi  wskazane  w  punktach  a)  i  b)  tracą  moc  po 
upływie  miesiąca  od  dnia  wejścia  niniejszego  rozporzą- dzenia w  życie  (§  4). 

§  4.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  żyde 
siódmego  dnia  po  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw  R.  P. 
uważając  dzień  następny  po  ogłoszeniu  za  pierwszy  w 
tej  rachubie. 

Jednocześnie  z  dniem  wejścia  w  żyde  niniejszego 
rozporządzenia  tracą  moc  obowiązującą  postanowienia, 
dotyczące  wysokości  agia  14.900%  określone  W  §  1-ym 
rozporządzenia  z  dn.  17  maja  1921  r.  (Dz  U.  R.  P.  z 
1921  .roku  Nr.  46,  poz.  284).  oraz  rozporządzenia  z  dnia 
11  stycznia  1921  r.  w  przedmiocie  podwyższenia  dopłaty 
(agio)  do  cła.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  9,  poz.  48). 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

(— )  5.  Przanowski 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  57  z  d.  7^1  1921  r.,  poz.  366). 

359. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbn  oraz  Ministra  Przeroysłn  i  Handlu 
z  dnia  23  czerwca  1921  r., 

w  przedmiocie  podwyższenia  dopłaty  (agio)  do  cła  na 
towary  o  charakterze  zbytkownym  i  na  pozostałe  to- 

wary. 

Na  mocy  art.  14  rozporządzenia  Ministrów  Skarbu 
oraz  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  11  czerwca  1920  r.  o 

360. 

^  Okólnik  L.  11282/DC/II/21. 

Do  Izby  Skarbowej  we  Lwowie,  Krakowie,  Dyrekcji 
Skarbu  w  Cieszynie.  Dyrekcji  Ceł  w  Poznaniu,  oraz 
do  wszystkiclł  Urzędów    Celnych  b.  zatoru  rosyj* skiego. 

Na  zapytanie  jednego  z  urzędów  celnych  czy 
mogą  być  wywożone  przez  graniczne  urzędy  celne 
przewiezione  przez  terytorjum  Polski  przez  zagraniczs 
nych  podróżnych  wszelkie  wyroby  z  kruszców  szla^ 
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chętnych,  Ministerstwo  Skarbu  (Departament  Ceł) 
zawiadamia,  że  wymienione  wyżej  przedmioty  mogą 
być  wypuszczane  przez  graniczne  Urzędy  Celne  tyl* 
ko  w  tyrn  wypadku,  o  ile  podróżni  zaopatrzą  się  w 
szczegółowe  zaświadczenia  tego  wejściowego  urzędu 
celnego,  przez  który  przejechali  do  Polski. 

Niniejsze  rozporządzenie  poleca  się  niezwłocznie 
podać  do  wiadomości  publicznej. 

Warszawa,  dnia  10  sierpnia  1921  roku. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

w  z.  (— )  Chułkowski. 

I. 

l  361. 

KOMUNIKAT  MINISTERST  WA  SKARBU. 

;       W  Nagórnej  uruchomiona  została  z  dniem  21sgo 
lipca  b.  r.  ekspozytura  Urzędu  Celnego  w  Baranom 
|wiczach. 

362. 

<        KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  stacji  kolejowej  Gżeniu  uruchomiona  została 
,z  dniem  22  lipca  b.  r.  ekspozytura  urzędu  celnego 
!w  Równem. 

Pożyczhi  państwowe. 

363. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISIRA  SKARBU 

z  dnia  25  lipca  1921  roku 

w  przedmiocie  przedłożenia  zapisów  na  5%  długotermi- 
nową wewnętrzną  pożyczkę  państwową  z  r.  1920. 

Na  podstawie  arL  1  i  10  ustawy  z  dnia  27  lutego 
1920  r.  w  przedmiocie  wypuszczuia  5%  długotermino- 

wej i  wewnętrznej  pożyczki  państwowej  z  r.  1920  (Dz. 
U.  R.  P.  z  r.  1920  Nr.  25,  poz.  152)  zarządzam,  co  na- 
stępuje: 

§  1.  §  1  rozporządzenia  z  dnia  8  lutego  1921  r. 
(Dz.  U.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  23,  poz.  130),  zamiast 
brzmienia,  nadanego  mu  §  1  rozporządzenia  z  dnia  18 
czerwca  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  z  r.  1021  Nr.  55,  poz.  348) 
otrzymuje  brzmienie  następujące: 

„Zapisy  na  5%  długoterminową  wewnętrzną  po- 
życzkę państwową  z  r.  1920  przedłuża  się  na  dni  30  po 

ćgłoszeniu  rozporządzeń  wykonawczych  do  ustaw  z  dni 
16  lipca  i  28  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.zr.  1920. 
Nr.  67  i  105,  poz.  455  i  692),  z  wyjątkiem  zapisów  na  tę 
pożyczkę  dokonywanych  ratami  przez  urzędników  i 
funkcjonarj uszów  państwowych,  osoby  wojskowe  oraz 
etnerj-tów  cywilnych  i  wojskowych  na  zasadach  ustalo- 

nych rozporządzeniem,  z  dnia  23  marca  1920  r.  (Dz. 
Urz.  Ministerstwa  Skarbu  rok  II  Nr.  13  poz,  177)  tu- 

dzież §§  6,  7  i  8  niniejszego  rozporządzenia,  zakończo- 

nych w  dniu  31  lipca  1921  r.". 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  i:3/VIII  1921  r.,  Nr.  67,  poz.  442). 

Sprawy  walutowe. 

364. 

USTAWA 

z  dnia  8  lipca  1921  r., 

w  przedmiocie  ndzielenia  Rządowi  pełnomocnictw  dó 
wydawania  rozporządzeń  w  sprawie  regulowania  obro- 
to  pieniężnego  z  krajami  zagranicznemi  oraz  obroło 
*  obcemi  walnłami. 

Art.  1.  Udziela  się  Ministrowi  Skarbu  na  prze- 
ciąg jednego  roku  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszej 

ustawy  pełnomocnictw  do  wydawania  fozporządzeń  z 

mocą  ustawy,  mających  na  celu  regulację  obrotu  pienięż- 
nego z  krajami  zagranicznemi  oraz  obrotu  obcemi  wa- lutami. 

Art.  2.  Rozporządzenia  Ministra  Skarbu,  wymie- 
nione w  art.  1,  dotyczyć  mogą  w  szczególności:  warun- 

ków nabywania  i  gromadzenia  walut  zagranicznych 

i  dewiz,  dysponowania,  lombardowania  i  innych  obro- 
tów niemi,  oraz  dokonywania  tranzakcji  w  łych  walu- 
tach, obrotów  markami  polskiemi  w  stosimku  do  kra- 

jów zagranicznych,  wywozu  za  granicę  walut  zagra- 
nicznych i  dewiz,  marek  polskich  oraz  wszelkich  wogó- 

le  papierów  wartościowych,  wreszcie  organizacji  kon- 
troli i  nadzoru  nad  całokształtem  obrotu  pieniężnego  z 

laajami  zagranicznemi. 
Art.  3.  Upoważnia  się  również  Ministra  Skarbu 

do  wydawania  rozporządzeń  w  przedmiocie  wyznacza- 
nia premji  dla  osób,  które  przyczyniły  się  do  wykrycia 

przekroczeń  rozporządzeń,  wydanych  i  obowiązujących 
na  mocy  niniejszej  ustawy,  i  ujęcia  sprawców. 

Art  4.  Osoby,  wykraczające  przeciw  postanowie- 
niom, zawartym  w  rozporządzeniach  Ministra  Skarbu, 

wydanych  na  podstawie  niniejszej  ustawy,  ulegają  karze: 

,  a)  na  obszarze  b.  dzielnicy  rosy^kiej  i  pruskiej  -— 
więzienia  do  3  łat  i  grzywny  do  1  miljona  marek,  jeśli 

zaś  przestępstwo  nie  wypływa  z  chęci  zysku  —  tylko gr2ywny; 

b)  na  obszarze  b.  dzielnicy  austrjackiej  i  węgier- 
skiej —  aresztu  lub  aresztu  ścisłego  do  3  lat  i  grzywny 

do  1  miljona  marek,  jeśli  zaś  przestępstwo  nie  wypływa 
z  chęci  zysku  —  tylko  grzywny. 

O  ile  przekroczenie  polega  na  nieuprawnionym  Ayy- 
wozle  walut  zagranicznych  i  dewiz,  marel»  polskich 
oraz  wszelkich  wogóle  papierów  wartościowych  za  gra- 

nicę (przemytnictwie  walut  i  walorów),  wówczas  grzyw- 
na może  być  zwiększona  do  wysokości  potrójnej  war- 

tości Avywoźonych  przedmiotów. 
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Prócz  kar  powyższych  może  być  ponadto  wyrokieni 
sędowym  orzeczona  konfiskata  sum  pieniężnych,  pozo- 

stających w  zwięzku  z  przestępstwem.  Przy  prze- 
mytnictwie walut  i  walorów  konfiskata  wywożonych 

wartości  musi  być  orzeczona.  Tylko  w  wyjątkowych  wy- 
padkach, przy  zajściu  nadzwyczajnydi  okoliczności  łago- 
dzących, i  gdy  stwierdzonem  zostanie,  że  wywożone 

wartości  nie  miały  być  użyte  do  operacji  handlowych 
i  innych  zarobkowych,  może  sąd  odstąpić  od  orzecze- 

nia konfiskaty  nieprawnie  przewożonych  przez  granicę 
wartości. 

Karom  wymienionym  w  niniejszym  artykule  ulegnę 
również  osoby,  winne  usiłowania  tych  wykroczeń  lub 
udziału  w  nich. 

Art.  5.   Osoby,  skazane  na  karę  w  myśl  art.  4, 

można  wyrokiem  właściwego  sędu  pozbawić  na  prze-  * 
dęg  czasu  do  lat  trzech  prawa  prowadzenia  handlu,  lub 
zarządzania  przedsiębiorstwem,  albo  też  zajmowania  się 
pośrednictwem  handlowem. 

Art.  6.  Do  orzekania  kar  w  zakresie,  przewidzia- 
nym w  art.  4  i  5  niniejszej  ustawy,  powołuje  się: 
a)  na  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej  i  pruskiej 

sądy  okręgowe; 
b)  na  obszarze  b,  dzielnicy  austrjackiej  i  węgier- 
skiej —  sędy  skarbowe. 
Przy  przestępstwach  mniejszej  wagi  może  być  spra- 
wa na  wniosek  prokuratora  przeleżana  przez  s^d  okfę- 

gowy  sędowi  powiatowemu,  ewentualnie  sędowi  poko- 
ju; w  tym  wypadku  można  orzec  obok  konfiskaty  ust. 

3  art.  4)  karę  pozbawienia  wolności  do  6  fiiesięcy  i 
grzywnę  do  200.000  mk.,  lub  jedn§  z  tych  kar. 

Art.  7.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia.  Do  przestępstw,  popełnionych  przed 
wejściem  w  życie  niniejszej  ustawy,  stasuje  się  przepi- 

sy karne,  przewidziane  w  ustawie  z  9  lipca  1920  r.  (Dz. 
Ust.  Nr.  56,  poz.  347). 

Art.  8.    Wykonanie  ustawy  niniejszej  powierza  się 
Ministrowi  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrem  Spra- 

wiedliwości, a  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  Mi- 
nistrowi Skarbu  i  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 

Marszałek: 

(— )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(—)  Witos. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeid. 
Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  .Sobolewski. 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

w  z.  ( — )  Z.  Seyda. 

365. 

USTAWA 

z  dnia  8  lipca  1921  roku. 

o  dalszej  emisji  biletów  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pos 
życzkowej. 

Ar4  1.  Upoważnia  się  Polską  Krajową  Kasę  Po* 
życzkową  do  doprowadzenia  stanu  emisji  jej  biletów, 
prócz  biletów,  emitowanych  na  zasadzie  art.  2  usta* 
wy  z  dnia  26  marca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz,  P.  Nr.  31. 
poz.  179)  do  kwoty  118.000.000.000  mk.,  łącznie  z  kwo 

tą  55.000.000.000  ink.;  ustaloną  w  art.  1  ustawy  z  dn. 
26  listopada  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  112,  poz.  739). 

(Dz.  Ust.  Nr.  62  z  d.  15/VII  1921  r.,  poz.  383). 
Art.  2.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 

!iię  Ministrowi  Skarbu. 

Art.  3^  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia. 

.Marszałek: 

( — )  Tiąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(-  -)  mtos. 
Minister  Skarbu: 

w  £.  i — )  Weinfeld. 
(Dz.  Ustaw  Nr.  64,  /  dn.  28/Vn.  1931  r.,  póz.  401) 

366. 

USTAWA 

z  dnia  8  lipca  1921  roku. 

o  kredycie  Skarbu  Państwa  w  Polskiej  Krajowej  Ka= 
sie  Pożyczkowej. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Ministra  Skarbu  do  za= 
ciągnięcia  na  pokrycie  niedoboru  budżetowego  dal= 
szej  pożyczki  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczko* 

"W ej  do  nieprzekraczalnej  wysokości  150.000.000.000 

marek,  łącznie  z  pożyczkami,  wyszczególnionemi'  w art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  26  listopada  1920  r.  (Dz.  Ust. 
Rz.  P.  Nr.  112,  poz.  738),  w  kwocie  ogólnej 
64.625.000.000  mk.  y 

Art.  2.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu. 

Art.  3.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 

ogłoszenia. 
.Marszałek: 

( — )  Tri^mpczyński. 
Prezydent  Mmfstrów: 

(    )  Witos: Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 
(Dz.  Ustaw  Nr.  64,  z  dn.  28/VIl.  1921  r.,  poz.  402) 

367. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  w  p( 
rozumienia  z  Ministrem  Sprawiedliwości 

z  dnia  12  lipca  1921  roku 

w  przedmiocie  ograniczenia  obrotów  dewizami  i  wab 
tami  zagraniczneiiii. 

Na  mocy  ustawy  z  dnia  8  lipca  1921  roku  (D. 
Ust.  Nr.  62,  poz.  383),  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Przedłuża  się  do  dnia  15  lipca  1922  rok 
lub  do  odwołania,  względnie  zmiany,  moc  pbowiązi 
•iącą: 

a)  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  i  Ministra 
Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  31  grudnia  1920  r.,  o  ogr 
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*  niczeiiiu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi 

'  (Dz.  Ust.  z  r.  1921  Nr.  18,  poz.  104); 

|;  b)  rozporza.dzenia  Ministra  Skarbu  i  Ministra  b. 
'iDzielnicy  Pruskiej  z  dn.  15  'stycznia  1921  r.,  w  przed= 
^  miocie  wykonania  rozporządzenia  o  ograniczeniu 
i  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi  (Dz. 
i  Ust.  Nr.  18,  poz.  105); 

c)  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  i  Ministra  b. 

.  Dzielraicy  Pruskiej  z  dnia  2  maja  1921  roku,  w  przed= 
i  miocie  zmiany  rozporządzenia  z  dnia  15  stycznia 

i' 1921  roku,  w  przedmiocie  wykonania  rozporządzenia 
o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagra= 
nicznemi  (Dz.  Ust.  Nr.  51,  poz.  318). 

§  2.   Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  15  lipca  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

"(— )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

w  z.  ( — )  Z.  Seyda. 

Minister  Sprawiedliwości: 

(— )  Sobolewski. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  62,  z  dn.  15.YII.  1921  r..  p.  384). 

368. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Dnia  1-go  lipca  r.  b.  Ministerstwo  SkaJ^u  wypuściło 
na  sumę  5  miljardów  Biletów  Skarbowych  Serji  II,  na- 
istfpnie  na  skutek  Uchwały  Sejmowej  powiększyło  do  su- 
imy  15  miljardó^. 

i  Odsetki  od  Biletów  Skarbowych  Serji  II  są  wypłaca- 
jne  w  stosunku  5%  rocznie,  z  góry,  przez  potracenie  przy 

i  sprzedaży'  (dyskonto). 
Suma,  ustalona  przfez  potracenie  od  sumy  imiennej 

I  biletu  odsetek  w  stosunku  5%  rocznie  od  dnia  bieżącego 
do  dnia  1  lutego  1922  r.,  określa  jego  wartość  dżienną; 
według  tej  wartości  dziennej,  bilety  skarbowe  są  sprzeda- 

wane przez  Centralną  Kasę  Państwową,  Kasy  Skarbowe, 
I  Urzędy  Podatkowe  i  Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy 

Pożyczkowej  i  są  na  żąianie  przez  te  instytucje  przedter- 
minowe wykupywane  i  przyjmowane  przy  wpłatach,  bez 

pobierania  za  te  czynności  żadnych  opłat  ani  prowizji;^ 

wszystkie  ui-zędy  i  instytucje  państwowe  przyjmują  bilety  * 
skarbowe,  jako  kaucje  oraz  jako  Wadja  według  tejże  wai'- 
tości  dziennej,  we  wszystkich  wypadkach,  w  których  pra- 

wo przewiduje  składanie  kaucji  i  wadjów. 

Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  przyj- 
iraują  bilety  skarbowe  do  depozytu,  bezpłatnie. 

^      Bilety  skarbowe  mają  wszelkie  prawa  papierów  war- 
1  teściowych,    posiadających    bezpieczeństwo  pupilame 
■  i  mogą  być  używane  dla  lokaty  kapitałów  osób,  pozosta- 
1  jących  pod  opieką  i  kuratelą,  jakoteż  kapitałów  fundacyj- 

nych, kościelnych,  kaucji,  cywilnych  i  wojskowych,  depo- 
I  zytów  oraz  dla  konwersji  innych  papierów  pupilarnych. 

Bilety  skarbowe  są  ważne  w  ciągu  lat  10,  począwszy 
od  daty  płatności,  poczem  ulegają  umorzeniu  i  przestają 

"  być  opłacane. 

Bilety  skarbowe  wobec  powyższego  są  najlepszą  lo- 

katą kapitału,  najodpowiedniejszą  oszczędnością,  'zara- 
zem służyć  mogą,  jako  czeki  rachunków  bieżących  na 

wszystkie  Kasy  Slcarbowe,  Urzędy  Podatkowe  i  Oddziały 
Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej. 

Sprawy  naftowe. 

^  369.  . 
ROZPORZĄDZENIE. 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemyślu  i  Handlu 

z  dnia  7  lipca  1921  roku. 

w  przedmiocie  ustalenia  cen  przetworów  naftowych. 

■  Na  podstawie  austrjackiego  rozporządzenia  ce= 
sarskiego  z  dnia  10  sierpnia  1915  r.  (austr.  Dz.  U.  P. 
Nr.  239),  austriackiej  ustawy  z  dnia  24  lipca  1917  r. 
(austr.  Dz.  JU.  P.  Nr.  307),  rozporządzenia  Ministra 

Przehiysłu  i  Handlu  z  dnia  14  sierpnia  1919  r.  w  spra= 
wie  uregulowania  obrotu  ropy  naftowej,  podlegającej 
sekwestrowi  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  1919  r.  Nr.  74,  poz.  431) 
i  uchwały  Rady  Ministrów  z  dn.  16  września  1919  r. 
(Dz..  U.  Rz.  P.  z  1920  r.  Nr.  23,  poz.  128)  zarządza  się 
co  następuje: 

§  1.  Art.  1  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dn. 
31  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  ustalenia  cen  ropy 
i  przetworów  naftowych  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920 
Nr.  82,  poz.  551)  oraz  §  1  rozporządzenia  Ministra 
Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dn.  14  kwiet? 
nia  1921  r.  w  przedmiocie  zmiany  cen  ropy  i  przetwo* 
rów  naftowych  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1921  Nr.  36,  poz. 
219)  znosi  się. 

W  sprawie  cen  ropy  przypadającej,  t.  zw.  udzia^ 
ły  netto  (producentów,  uprawnionych  do  wydobywa* 
nia)  stosować  należy  przepisy  ąustr.  rozporządzenia 
cesarskiego  z  dnia  10  sierpnia  1915  r.  austr.  Dz.  U.  P. 
Nr.  239  -i  wydanych  na  jego  podstawie  rozporządzień. 

§  2.  W  §  3  1.  2)  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 
i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  14  kwietnia 
1921  r.  w  przedmiocie  zmiany  cen  ropy  i  przetworów 
naftowych  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1921  r.  Nr.  36,  poz.  219) 

należy  po  słowach  —  „marek  1100"  wstawić  słowa: 
„silnikowej  —  marek  2.000". 

§  3.  W  §  3  1.  4)  tegoż  rozporządzenia  oznaczony 
dodatek  za  rafinację  zmienia  się  w  sposób  następus 

jąćy: dla  olejów  lekkich  —  marrak  750 

dla  olejów  średnich    -  marek-  980 
dla  olejów  ciężkich  —  marek  1,360 

§  4.  W  §  7  1.  1)  tegoż  rozporządzenia  po  słowie 

..parafiny"  należy  wstawić  słowa:  „w  każdej  per 

staci". 
W    §  7  1.  4)    tegoż    rozporządzenia   po  słowie 

15*  C)"  należy  wstawić  słowa:    „oraz  smarów 

stałych". 
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§  5.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
/  dnieni  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

(— )  S.  Przanowski. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  65.  z  dn.  31  lipca  1921  r.,  poz.  418). 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

370. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  30  czerwca  1921  r. 

o  dodatkach  reprezentacyjnych  i  dodatkach  za  kie» 
,  rownictwo  dla  urzędników  państwowych. 

Na  -zasadzie  art.  11  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920 
roku,  o  uposażeniu  urzędników  i  niższych  funkjcjo* 
narjuszów    państwowych    (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65, 

poz.  429)  oraz  w  uzupełnieniu  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  4  października  1920  r.,  o  dodatkach 
reprezentacyjnych  i  dodatkach  za  kierownictwo  dla 
urzędników  państwowych  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  97, 
poz,  638)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Przez  czas  trwania  wyjątkowych,  wojną 
wywołanych  warunków  ekonomicznych  zmieniać  się 
będzie  wysokość  dodatku  na  koszty  reprezentacyjne 
oraz  dodatku  funkcyjnego  za  kierownictwo,  ustalona 

w  rozporządzeniu  Radv  Ministrów  z  dn.  4  pażdzier= 
nika  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  97,  poz.  638),  w  sto= 
sunku  w  jakim  pozostaje  każdorazowy  mnożnik  do= 
datku  drożyźnianego  dla  miejscowości  klasy  pierw 
szej  do  mnożnika  150  (stu  pięćdziesięciu). 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  1  czerwca  1921  r. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. Minister  Skarbu: 

(-  )  Steczkowski. 
(Dz.  List.  R.  P.  Nr.  ()2,  z  dn.  15.V1I.  1921  r.,  poz.  385). 
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371. 

DOCHODY  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  roku  1920  tudzież  w  I-ym  kwartale  i  w  kwietniu  1921  roku. 

(Tymczasowe  zestawienie  kasowe). 

OZNACZENIE  WPŁYWU 

(według  paragrafów  i  pozycji  preliminarza  budżetowego na  rok  1921) 

1. 
DANlNy  PUBLICZNE  . 

PODATKI  BEZPOŚREDNIE 

poz.  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

poz.  1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11, 
12. 
13. 

poz.  t. 
2. 
3. 

iężnych  i  rent 

par Podatek  gruntowy 
Podymne  . 
Podatek  domowo-klasowy 
a  domowo-czynszowy 

5%  podatek  od  domów  . 
Podatek  mieszkaniowy  . 

«        od  nieruchomości  miejskich 
.        przemysłowy  . 
n        zarobkowy       .  .  ' »  dochodowy 
,  majątkowy 
.        hipoteczny  i  od  kapitałów  pie 

Jednorazowa  danina 
Podatek  od  zysków  wojennych 

,        od  kotłów  parowych  . 
»        od  skrzynek  depozytowych 

par.  2.  PODATKI  POŚREDNIE  (spożywcze) 
Podatek  od  wódki 

n         „   win  musujących 
n        „   win  . 
»         »  piwa 
»         »  miodu 
„        „  drożdży 
n        „  mięsa 

„  nafty 
•>        «   olejów  mineralnych 
n        m  zapałek 

,  gilz  . 
»        konsumcyjny  linjowy  . 
.        od  węgla 
par.  3.   C  Ł  O 

Cło  wchodowe 
Cło  wywozowe 
Należytości  uboczne  i  poręczenia 

par.  4.  MONOPOLE 

Spirytusowy 
Tytoniowy Solny 

Cukrowy  . 
Sacharynowy 
Loterji 

par.  5.    OPŁATY  (należytości)  I  PODATKI  od OBROTU 

w  roku  1920 w  I  kwartale w  kwietniu 
1921  r. 1921  i. 

Marki 
len. 

Marki 

1  fen. 

Marki fen. 

4.722.232.691 

\  47 4.191.390.473'  49 
2.438.063.705 >  90 

763.284.612 

\  99 

661.886.24f 
i  98 

255.167  56f >  85 

43335.401 51 110.000.95C >  41 39.359.93C 1  86 

8.748.60J 

1  43 

16.574.187 

47 

5.788.615 

83 

4.703.673 

i*  75 

4.780.52C 1  89 2.180.621 

28 

10.502.338 54 4.041 .44( 85 1.427  334 

40 

982.213 
12 

287.801 

03 

89.483 43 2.208.678 04 565.770 

96 

67.731 

06 

18.609.759 98 3.628.491 82 1.529.518 

31 

229.095.450 
55 

263  983.355 45 68.025.802 
33.553.194 

04 

18  944.233 

01 

9.041.778 49 37.232  622 

73 

43.526.066 02 
35.234.476 

61 39.688.925 
19 

1  /.co4.l)l^ 

yo 

5.934.442 

47 

30.017.751 17 15.019.867 48 3.300.568 

46 

99.105.679 17.380.273 

05 

7.995.626 49 205.359.570 

01 

144.570.825 83 75.159.310 36 
72 30.523 04 I.OO7 30 37.052 73 li /  J 

30.517 

50 

iCfio 
616.786.118 34 857.320.010 

90 

357.997.768 
90 

271.453.048 

05 

26.214.140 88 
o  i 

14.145 

60 8.960 
134.282 

99 
43.700 

32 

8.571 50 4.098.306 

63 

1.058.567 484.083 38 
— 13.097 47 

268 

19 

3.207.856 

53 

917.595 56 257.408 90 
628.162 60 204.242 BO 

70  018 

11 

2.319.851 21 2.334 

10 

133.134.625 49 
89.972.578 

16 25.968.786 

33 

12  178.590 

IŁ 

3.52^.950 12 741.052 

46 

14  710  19^ 6.231.539 §7 1.669.995 29 
1.368.273 69 405.897 40 

197  7fif\  fM% 241.556.364 80 801.490.827 80 
653.340.593 

91 

417.671.518 

37 

997  SQA  AM 
400.375.255 

09 
ood  P,r^  aoo ^^^.uuo.0^7 

653.340.593 

91 
15.530.781 

70 

1.765.483 
58 

2.987.584 
74 

1.875.818.972 91 1.850  864.327 

77 

796.214.139 
19 

1.127  927.647 73 755.605.726 

04 

461.708.735 
03 263  013.247 

40 

334.833.057 

94 

29.214.968 
71 87.378.708 

45 
165.435.043 56 91.012.502 

82 

287.422.7''6 

84 

480.225.546 12 171.614.846 
39 110.076.592 49 91.980.569 18 42.663  086 

24 

22.784.384 

93 

10 745.103.515 63 630.679.691 09 278390.815 

124.874 4S 48.806 20.819 

26.898.162! 
59 13.453.764 

94 23  355  941 86 
78.974i 

64 ! 

par.  6.    TAKSY  SKARBOWE 
ODSETKI  za  ZWŁOKĘ,  NALEŻYTOŚCI 
EGZEKUCYJNE  i  GRZYWNY  . 
RÓŻNE  WPŁYWY 

UWAGI:    a)   Zestawieniem  tern  nie  są  objęte   dochody  z  województw :   Wołyńskiego,   Poleskiego  i  Nowo- 
grodzkiego  ani  Księstwa  Cieszyńskiego.  /        b  .  b 

b)  Wpływy  z  odsetek  za  zwłokę  etc.  wykazane  na  końcu  zestawienia  obejmują  wpływy  z  par.  1  i  5. 
c)  Dochody,  z  przedsiębiorstw  monopolowych  znalazły  w  tern  zestawieniu  swój  wyraz  tylko  w  ta- kich kwotach,  jakie  od  tych  przedsiębiorstw  do  kas  skarbowych  wpłynęły. 

Warszawa,  1  sierpnia  1021  r. 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego    "  Naczelnik  Centralnej  Ksi  ęgowości 
^      (~)  CZAUDERNA.  (^)  SOWIŃSKI 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Wpis  spółdzielni  z  ogronlczonn  odmiedzlninoM 

Wpisano  do  rejestru  dnia  10  czerwca  1921  r. 
Siedziba  firmy:  w  Makowie,  Małopolska. 

Brzmienie  firmy:  „Drzewo"  włościańska  spotka  drzewna,' 
spółdzielnia  zarejestrowana  z  ograniczoną  poręką  w  Ma- 
kowie. 

Przedmiot  przedsiębiorstwa:  Spółdzielnia  ma  na  celu 
podniesienie  gospodarstwa  swoich  członków: 

a)  przez  wspćlne  nabywanie  artykułów  drzewnych  od 
członków  Spółdzielni  i  nieczłonków, 

b)  przez  wspólne  spieniężanie  artykułów  drzewnych, 
c)  przez  produkowanie  na  wspólny  rachunek  artykułów 

drzewnych.  * 
Spółdzielnia  może  zakładać  oddziały  (filje)^  bądź  to 

w  miejscu  bądź  poza  miejscem  siedziby  Spółdzielni. 
Spółdzielnia  zawiera  interesy  także  z  ni^złonkami. 
3.  Czas  trwania  Spółdzielni  jest  nieograniczony. 
4.  Spółdzielnia  odpowiada  za  zobowiązania  do  wyso- 

kości s^yojeco  majątku  zaś  członek  każdy  tylko  do  wyso- 
kości swojego  udziału. 

5.  Udział  wynosi  5000  ink.  płatny  przy  wstąpieniu  do 
Spółdzielni  najdalej  w  ciągu  4  tygodni  od  drtia  przyjęcia 
członka  przez  Dyrekcję. 

6.  Zarząd  Spółdzielni  ma  3  członków,  do  zobowiąza- 
nia firmy  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  zarządu. 
7.  Pismem  przeznaczonem  do  ogłoszeń  Spółdzielni 

jest  którekolwiek  czasopismo  krojowe,  względnie  czaso- 
pismo przeznaczone  przez  Radę  Spółdzielczą. 

8.  Rok  obrachunkowy  liczy  się  od  1  lipca  do  30  czerw- 
ca każdego  roku.  Pierwszy  jednak  rok  liczyć  się  będzie 

od  dnia  1  U  do  dnia  30/VI  1922  r. 

9.  W  razie  likwidacji  Spółdzielnia-  poddaje  się  prze- 
pisom art.  76 — 84  włącznie  ustawy  o  Spółdzielniach  z  dnia 

29/X  1920,  Nr.  111  poz.  733  Dz.  Ust.  Rzeczposp.  Pol. 
Pierwszy  Zarząd  stanowią:  Józef  Tomalski,  Klemens 

Kaczmarczyk  i  Józef  Zdunek,  zaś  ich  zastępcami  są:  Kle- 
mens Pierges  z  Zawoji  i  Józef  Giertuga  z  Zawoji,  którzy 

poddanie  niniejsze  podpisują  w  formie  wierzytelnej. 
Dnia  JO  czerwca  1921  r. 
Sąd  okręgowy,  jako  handlowy  w  Wadowicach  O.  II. 

Obwieszcze^iie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielnym  zapisano  dzisiaj  pod 
Nr.  27  ustawą  z  dnia  23  czerwca  1921  r.  załoźorią  spółkę 
pod  firmą:  „Spółka  piekarska"  Spółdzielnia  zapisana  z  ogra- 

niczoną odpowiedzialnością  Ostrzeszów  z  siedzibą  w  Ostrze- 
szowie. 

Zadaniem  .spółki  jest  wspólny  zakup  i  sprzedaż  surow- 
ców i .  narzędzi  potrzebnych  do  prowadzenia  przemysłu 

piekarsltiego  i  cuRierniczego  i  przyjmowanie  wpłat  na  ra- 
chunek bieżący. 

Kwota,  jaką  członek  odpowiada  za  zobowiązanie  Spółki 
wynosi  3000  marek.  Jednemu  członkowi  wolno  posiadać 
najwyżej  20  udziałów.  Zarząd  tworzą:  Władysław  Gorgo- 
lewski,  Wacław  Górecki  i  Michał  Rogalewski  wszy.scy 
z  Ostrzeszowa. 

Do  objawienia  póstanowień  i  do  podpisywania  za  spół- 
kę, wystarczają  podpisy  dwóch  członków  zarządu. 
Ogłoszenia  Spółki  umieszcza  się  w  piśmie  ,G&zeta 

Ostrzeszowska".  Gdyby  pismo  to  przestało  wychodzić, 
wtenczas  umieszcza  się  ogłoszenie  w  piśmie  „Monitor" 
i  to  tak  długo,  dopóki  się  uchwałą  walnego  zgromadzenia 
nie  wyznaczy  innego  pisma. 

Rok  kalendarzowy  jest  rokiem  obrachunkowym,  pierw- 
szy rok  obrachunkowy  kończy  się  31  grudnia  1921  r. 
Ostrzeszów,  dnia  27  czerwca  1921  r. 

Sąd  powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dzisiaj  pod 
numerem  6  przy  spółce  „Deutsche  Spar  &  Darlehnskasse, 
Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Ce- 
rekwicy  Nowej",  że  z  zarządu  wystąpili  Gustaw  Geiler 
i  Edward  Nehring,  a  'na  ich  miejsce  wstąpili  do  zarządu 
Henryk  Haner  i  Fryderyk  Kleimeier 

Jarocin,  dnia  6  lipca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Wpis  stowarzyszenia. 
Do  rejestru  stowarzyszeń  wpisano  dnia  15  maja  1921  r. 
Siedziba  stowarzyszenia  Krosno,  brzmienie  spółdzielni, 

konzum  Polskiego  powiatowego  związku  urzędników  i  funk 
cjonarjuszów  państwowych  i  komunalnych  w  Krośnie. 
Spółdzielnia  zarejestrowana  z  ograniczoną  odpowiedział 
nością.  Celem  spółdzielni  jest  a)  ochrona  interesów  ma 
terjalnych  członków  Spółdzielni,  b)  popieranie  stosunków 
ekonomicznych,  statut  z  dnia  23  stycznia  1921  r.  udział 
wynosi  1000  mk.  Każdy  członek  odpowiada  swoim  udzialern 
i  dalszą  *kwotą  równającą  się  wysokości  deklarowanegty 
udziału.  Ogłoszenia  następują  przez  obwieszczenie  w  lo 
kalu  Spółdzielni  i  gazecie  Lwowskiej.  Zarząd  składa  sit; 
z  5  członków,  członkami  zarządu  są:  Bilut  Aleksander, 
Długoszewski  Karol,  Martyna  Piotr,  Seweryn  Józef,  Świ- 

derski Edward.  Podpis  firmowy  Spółdzielni  zawiera  brzmie- 
nie firmy  wypisane  lub  wydrukowane  albo  odbite  stampiljn 

oraz  podpis  dwóch  członków  zarządu. 
Jasło,  dnia  7  maja  1921  r. 

^  Sąd  okręgowy,  oddział  IV. 

Ogłoszenie. 
W  rejestrze  o  spółdzielniach  Sądu  Okręgowego 

w  Piotrkowie  pod  Nr.  kolejnym  1  wpjsano:  dnia  8  lipca 
1921  r.  spółdzielnia  rzemieślnicza  pod  nazwą;  „Spółdzielnia 
Rzemieślników  Żydowskich  z  odpowiedzialnością  og  rani- 
czoną,  z  główną  siedzibą  w  Piotrkowie. 

Spółdzielnia  odpowiada  za  swe  zobowiązania  całym 
swoim  majątkiem.  Każdy  członek  spółdzielni  odpowiada 
wobec  spółdzielni  za  zobowiązania  tego  do  wysokości  pię- 

ciokrotnej w  stosunku  do  sumy  udziału  i  również  za  zo- 
bowiązania powstałe  przed  datą  jego  członkostwa  (art.  20). 

Odpowiedzialność  byłych  członków  za  zobowiązania  spół- 
dzielni ustaje  po  upływie  '/2  roku  od  daty  ustania członkostwa. 

Przedm^tem  spółdzielni  jest:  zakup  wszelkich  surow  - 
ców, półfabrykatów  dodatków,  przyborów,  towarów  i  na- 

rzędzi pracy,  jak  również  i  innych  artykułów  w  zakres  rze- 
miosła i  drobnego  przemysłu  wchodzących,  oraz  dostar- 
czanie członkom  swoim  artykułów  pierwszej  potrzeby.  Wy- 
sokość udziału  wynosi  tysiąc  marek.  Udział  może  być 

wpłacany  ratami,  których  wysokość  i  terminy  określa  Rade 
Nadzorcza.  Pierwsza  rata  musi  być  wpłacona  przy  wpisie 

w  wysokości  conajmniej  jednoczwartej  części  udziału.  Ca'j udział  winien  być  wpłacony  w  ciągu  jednego  roku.  Zarzec 
spółdzielni  stanowią:  Josek  Kotkowski,  Icah  Grinberf 
i  Symcha  Bien,  zamieszkali  w  Piotrkowie  i  zastępca  J.  Ru 
binsztajn,  a)  spółdzielnia  zawiązuje  się  na  czas  nieogra- 

niczony, b)  ogłoszenia  st.  warzyszenia  będą  umieszczani 
w  Dzienniku  Narodowym  w  Piotrkowie,  d)  zarząd  spół 
dzielni  składa  się  z  3  osób  i  on  jest  upoważniony  w  gra 
.nicach  zarejestrowanego  statutu  i  uchwały  ogólnego  ze 
brania  do  działania  w  imieniu  spółdzielni,  f)  likwidacji 

zg.odnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29'X  1920  roku. 
Piotrków,  dnia  9  lipca  1921  roku. 

W  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dziś  pod  Nr.  I 
założoną  ha  mocy  statutu  z  18  kwietnia  1921  r.  spółdzielni 
„Spółdzielnia  Osadnicza"    Spółdzielnia  zapisana  z  ograni 
czoną  odpowiedzialnością  w  Kępnie.   Zadaniem  spółdzielń 
jest:  budowanie  i  pomaganie  w  budowaniu  zdrowych  i  od 
powiednicb  budynków  dla  mniej  zamożnych  rodzin  ora 
dokonywanie  w  tym  celu  zakupu   i   sprzedaży  gruntów 
jako  pośredniczenie  przy  zakupie,  sprzedaży  oraz  dzierżaB 
wie  gruntów.   Udział  wynosi  500  marek.   Członkami  zarz?B 
du  są:  Antoni  Kłoniecki,  Czesław  Bytoński,  Piotr  Kurzawcfl 
Jan  Siwek,  Michał  Adamczewski,  wszyscy  z  Kępna.  OgUB 
szenia   spółdzielni    umieszcza  się  w  „Nowym  PrzyjacieM 
Ludu*  w  Kępnie,  a  gdyby  to  pismo  przestało  wychodzi«B 
wtenczas  w  Dzienniku   Urzędowym,   dopóki  się  uchwalfl 
walnego  zebrania  nie  wyznaczy  innego  pisma.    Do  obj» 
wienia  postanowień  i  do  podpisywania  za  spółdzielnię  w« 
starczają  podpisy  trzech  członków  zarządu.  H 

Kępno,  dnia  14  |ipca  1921  r.  ■ 

Sąd  powiatowy.  H 
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Ogłoszenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dzisiaj  pod 
1  Nr   ]9  filję. 

Bank  Nadnofecki/  spółka  zapisana  z  niegraniczoną 
odpowiedzialnością  w  Chodzieży.  Filja  w  Szamocinie. 
Statut  stwierdzono  dnia  11  maja  1921  r.  Przedmiot  przed- 

siębiorstwa jest  udzielanie  członkom  osobistego  kredytu. 
Do  zarządu  należą:  1)  Władysław  Teski  w  Chodzieży,  2) 
Helena  Maślanka,  domowa  nauczycielka  w  Chodzieży,  3) 
ics.  Ignacy  Czechowski  proboszcz  w  Chodzieży. 

Obwieszczenia  następują  pod  firmą  spółdzielni  pr2ez 
Orędownik  powiatu   Chodzieskiego  w  Chodzieży.  Rokiem 
obrachunkowym  jest  rok  kalendarzowy.   Do  objawienia  po- 

stanowień i  do  podpisywania  za  spółdzielnię  wystarczają 
:  podpisy  dwóch  członków  zarządu. 

Przegląd  listy  członków  jest  dozwolony  podczas  go- dzin urzędowych  sądu. 
Margonin,  dnia  23  maja  1921  r. 

Sekretarz  przy  Sąizie  Pawiafowym. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółkowym  zapisano  pod  J>is  11 
względem  Molkereigenossenschaft  Kamień  zap.  sp.  z  nieogr. 
odpowiedzialnością  w  Kamieniu  treść  następującą:  Wła- 

'  ściciel  dóbr  Ambroży  Cyckowski  z  Orzełka  wystąpił  z  za- 
rządu, a  w  miejsce  jego  wybrano  do  zarządu  p.  Pawła 

;  Cyckowskie^o  właściciela  dóbr  z  Małej  Cerkwicy. 
Sępolno,  dnia  15  czerwca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  tutejszym  rejestrze  spółdzielczym  wpisano  dziś  przy 
spółdzielni!  Deutsche  Viehverwertungsgenossenschaft,  spół- 

)  ka  zapisana  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Bydgosz- 
czy,  że  Fryderyk  Gebhardt  i  Fryderyk  Lude  wystąpili  z  za- 

H  rządu  zostali  zaś  Gustaw  Seefeldt,  rolnik  w  Pawłowku 
i  Oton  Pieur,  rolnik  w  Szkocji  do  zarządu  wybrani. 

Bydgoszcz,  dnia  1  czerwca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Obwieszczenie. 

■  w  tutejszem  rejestrze  spółdzielczym  pod  Nr.  30  wpi- 
sano p  zy  spółdzielni:  „Lochower  Darlelinskassenwerein 

spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  in 
Łochowo",  że  prezes  zarządu  O^to  Flatau  wystąpił  z  za- 

4  rządu,  a  w  jego  miejsce  wybrano  Teodora  Beiera  posie- 
dziciela  w  Łochowie  zastępca  prezesa  zarządu  Ferdynanda 
Dregera  posiedziciela  w  Łochowie  człońkim  zarządu. 

Bydgoszcz,  dnia  1  czerwca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Wpisano  do  rejestru  spółdzielni 
dnia  7  lipca  1921  r. 

Siedziba  spółdzielni:  Kisielóu-. 
'Brzmienie  firmy:  Spółka  osadnicza,  spółdzielnia  zare- jestrowana z  nieograniczoną  poręką  w  Kisielowie. 
Przedmiot  przedsiębiorstwa:  tworzenie  samodzielnych 

gospodarstw  rolnych,  zapobieganie  nędzy  mieszkaniowej 
swoich  członków  i  dopomaganie  im  do  uzyskania  własnego 
domu  i  gospodarstwa. 

Udział  wynosi  1000  mk.  z  czego  winien  członek  uiścić 
p.''zy  wstąpieniu  najmniej  200  mk.,  reszta  może  być  ̂ aęła- 
cona  w  miesięcznych  ratach  po  200  mk. 

Odpowiedzialność  członków  jest  nieograniczona. 
Zarząd  składa  się  z:  1)  przewodniczącego,  2)  zastępcy 

przewodniczącego,  3)  kasjera,  4)  sekretarza,  5)  dwóch  dal- 
szych członków. 

Członkami  zarządu  są:  Karol  Chruszcz,  rolnik  w  Kisie- 
lowie Nr.  17  jako  przewodniczący,   Franciszek  Hand«lik, 

,  rolnik  w  Kisielowie  Nr.  25  jako  zastępca  przewodniczącego, 
Adam  Gorgosz,  chałupnik  w  Kisielowie  Nr.  26  jako  skairb- 
nik,  Karol  Pytel,  kierownik  szkoły  w  Kisielowie,  jako  sekre- 

i  tarz  Jan  Kon:'erla,  chałupnik  w  Bładnicach  dolnych  Nr.  18 
I  i  Jan  Żmija,  chałupnik  w  Kisielowie  Nr.  30,  jako  członko- 
I  wie  zarządu.    Firmowanie  spółdzielni  następuje  w  ten  spo- 
i  sób,  że  każdy  dokument  Zarządu  dla  uzyskania  ważności 

podpisany  być  musi  przez    przewodniczącego,  względnie 

jego  zastępcę  i  jednego  członka  zarządu  obok  pełnej  nazwy 
firmy. 

Ogłoszenia  spółdzielni  będą  ogłoszone  w  , Głosie  Ludu 

Śląskiego*. Cieszyn,  dnia  7  lipca  1921  r. 
Sąd  okręgowy  jako  handlowy  w  Cieszynie,  oddz.  lV, 

Obwieszczenie. 

w  tutejszym  rejestrze  spółdzielczym  wpisano  dzisiaj 
przy  spółdzielni:  Polska  Hurtownia  Skór,  zapisana  z  ogra- 

niczoną poręką  w  Bydgoszczy,  że  uchwałą  walne;^o  zebra- 
nia z  dnia  31  marca  1921  r.,  tymczasowy  członek  zarządu 

Michał  Niedbalski  ostatecznie  do  zarządu  wybrany  został 
i  że  najwyższa  liczba  udziałów  została  z  30  na  60  udziałów 
podwyższona. 

Bydgoszcz,  dnia  25  czerwca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Ogłoszenie. 
w  rejestrze  handlowym  Sądu  Okręgowego  w  Piotrko- 
wie w  dziale  „C"  pod  Nr.  kolejny  2  wpisano  przy  firmie 

Piotrkowski  Banłt  Powiatowy  —  spółdzielnia  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością,  dnia  11  lipca  1921  roku:  Uchwałą  wal- 

nego zgromadzenia  przedstawicieli  Piotrkowakiego  Banku 
Powiatowego  z  dnia  9  kwietnia  1921  r.  postanowiono:  obo- 

wiązkowy udział  członków  banku  podwyższyć  do  1000  ma- 
rek i  dla  dopełnienia  tychże  udziałów  wyznaczyć  termin 

półroczny;  członek,  chcąc  korzystać  z  kredytu  obowiązany 
będzie  złożyć  udział  równający  się  6%  od  przyznanego  kre- 

dytu i  upoważnić  Zarząd  Banku  do  zmniejszania  tych 
ostatnich  udziałów  przy  zaciąganiu  pożyczki,  według  swego 
uznania;  w  każdym  razie  udziały  przy  udzielaniu  kredytu 
powinny  być  zaokrąglone  wzwyż  do  okrągłego  tysiąca 
marek. 

Piotrków,  dnia  13  lj|»ca  1921  roku. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dtisiaj  przy 
spółce:  „Rolnik,  w  Kostrzynie"  towarzystwo  zakupu  i  sprze- 

daży spółka  zapisana  z  ogranicz,  odpowiedz.,  że  w  miejsce 
dotycłHJzasowych  członków  Zarządu  wyt^rano: 

1)  kupca  Władysława  Zwierzyńskiego  w  Kostrzynie, 
2)  „      Walentego  Rubisia  w  Kostrzynie, 
3)  ztemianina  Józefa  Wadyńskiego  w  Andrzejewie. 
Pobiedziska,  dnia  8  lipca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dzisiaj  przy 
spółce:  Bank  Ludowy  w  Pobiedziskach. 

Spółka  zapisana  z  rueogr.  odpowiedzialnością,  że  nad- 
zwyczajne zebranie  uchwaliło  następujące  zmiany  §§  9,  10 

i  11  statutu  spółki  i  to  począwszy  od  1/VII  1921  ». 
§  9.    Wstępne  każdego  członka  wynosi  15  marek. 
§  10.    Udział  każdego  c^onka  wynosi  3000  mar^. 
§  11.  Każdy  członek  płaci  na  udział  rocznie  najmniej 

30  marek  tak  długo,  dop<iki  udziałowczyn  dojdzie  do 
1000  marek. 

Pobiedziska,  7/VfI  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

do  rejestru  Sądu  Okręgowego  w  Siedlcach  jako  Rejesfro- 
v»%gO  ̂ ośtała  wciągnięta  do  dnia  T5  czerwca  1921  r.  pod 

Nr.  2  następująca  spółdzielnia: 

^Spółdzielnia  Rolniczo-Handlowa"  w  Węgrowie  z  odpo- wiedzialnością udziałami.  Przedmiotem  przedsiębiorstwa 
jest  handel  artykułami  potzebnymi  dla  gospodarstwa  i  prze- 

mysłu rolnego.  Udział  wynosi  "3000  łnarek,/ płatny  w  3-ch 
ratach  miesięcznych  po  1000  marek.  Dyrektorem  zarzą- 

dzającym jest  Leonard  Zwoliński,  zamieszkały  w  Węgrowie. 
Ogłoszenia  spółdzielni  umieszczane  będą  w  „Gazecie  Po- 
fannej"  w  Warszawie.  Rok  obrachunlcowy  kończy  się 
z  dniem  30  czerwca.  Zarząd  spółdzielni  jednoosobowy. 
Nabycie,  sprzedaż  i  obciążenie  hipoteczne  nieruchomości 
może  być  dokonywane  przez  zarząd  za  zezwołeniem  Rady 
Nadzorczej.  Zastępcę  dyrektora  zarządzającego  mianuje 
Rada  Nadzorcza.  W  razie  likwidacji  mają  zastosmvanie 
przepisy  ustawy  o  spółdzielniach  z  dnia  29-go  październi- ka 1920  r. 
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29. 

STAN  RACHUNKÓW  BANKU  ZJEDNOCZQNyCH  ZIEM  POLSKICH. 
na  31  marca  1921  roku. 

STAN  CZYNNy 
Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.K.K.P.  . 
Pozostałość  w  P.K.O 
Pieniądze  zagraniczne     .       .  • 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  Państwowe . 
b)  pap.  hipoteczne  i  komunalne 
c)  akcje  

Weksle  zdyskontowane 
Rachunki  otwartego  kredytu : 

a)  zabezpiecz,  pap.  publicznemi 
b)  zabezpiecz,  wekslami 
c)  zabezpiecz,  innem;  wartość 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezpiecz,  pap.  publicznemi 
b)  zabezpiecz,  innemi  wartość. 

Rachunki  korespondentów  (Loro): 
a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości  . 
Ruchomości 
Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli 
Rachunki  z  oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki 
58603740.59 
5624074687 

.       .  1172771.87 
2040  J  774.71 

.  15924542.55 
2713420.54 

.  260054S4!06  44643447.15 
159529246.15 

145420560.59 
202794753.09 
108116323.43  456331637.11 

654504.95 

47900.— 
702.404.95 

53726043.28 
39586.03  53765629.31 

51498.50 
51498.50 

1079091490 
2288294.25 

18920069.49 
4584170.95 

59648811,29 
11720478.17 

959395636.26 

STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  ustawowy  . Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe 

Redyskonto  weksli  . 
Rachunki  korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  oddziałami  . 
Różne  rachunki 

Marki  \ 

100000000.— 
5000000.— 41749711.73 

469308212.76  511057924.49 
•'""*   .  75942018.95 

63062465.37 
9050850.72 

11595734.23 
6648865.66 

72113316.09 

18244599.89 
14712376.38 
4811570.31 

66331091.82 91182738.33 

959395636.26 

rok  1919  Diizlaiowego  stowari  poWowego  w  MU,  w  gminie.  Podolio,  w  pow.  i  gob.  Pioirkawsliiei. 

.  Obroty  i  pozostałości  rachunków. 

Sprawozdanie  za 

STAN  BIERNY 
(Stowarzyszenie 

winno:) 

Kapitały:  zakładowy, 
(udziałowy,  własny 
i  wypożyczony),  za- 

pasowy i  specjalne  . 
Wkłady  oszczędno- 
ściowe   

Długi  zaciągnięte  przez 
Stowarzyszenie  .  . 

Sumy  przechodnie .  . 
Zyski  «  

Razem  . 

Pozostałość 
z  roku Obroty  w  roku  spra- wozdawczym 

Pozostałość 
w  końcu 

roku  spra- wozdawcz. poprzcdn. Przychód Rozchód 

'  3452,96 445,74 354,76 3543,94 

51402,02 43618,53 21149,10 73871,45 

472,69 
617,72 

4691,57 5013,48 
617,72 
150,78 

55327,6'; 

49373,56 26517,34 78183.89 

STAN  CZYNNY 
(Stowarzyszenie  ma) 
Lokaty  w  instytucjach 
pieniężnych  i  papie 

ry  procentowe  . Pożyczki  .... 
Ruchomości  i  nieru 
chomości   .    .  . 
Inne  
Wydatki  i  straty  . 

Razem    .    .  . 
Gotówka   w  kasie  w 
dn.   31    grudnia  i 
obroty  ogólne    .  . 

Bilans 

Pozostałość 
z  roku 

poprzedn 
12323,15 26970, 

500,10 

39793,25 

15534,42 

55327,67 

Obroty  w  roku  spra- 
 wozdawczym Przychód    |  Rozchód 

14000,— 
40557,— 

58,80 

4540,79 

23036,50 
61380, 

4540,79 

59156,59  88972,29 

108530,15  115489,63 

Pozostałość w  końcu 

roku  spra- wozdawcz. 

21359.65 

47793,— 456.30 

69608,95 

8574,94 
78183,89 

Bilans  Warszawskiego  Akcyjnego  Towarzystwa  Pożyczkowego  na  nastaw  ruchomości 

w  dniu  30  kwietnia  1921  r. 

STAN  CZYNNY. 
Marki fen. 

STAN  BIERNY. 

Marki 
fen. 

Gotowizna  w  Kasach  i  Bankach  , 
Zaliczenia  
Papiery  wartościowe 
Urządzenia   
Nieruchomość  Nr.  10'1369  w  Warszawie  . 
Nieruchomość  Nr.  32/40  w  Łodzi. 
Warsz.  Tow.  Wzaj.  Kred.  (wkład  członk.) 
Różni  dłużnicy  
Wydatki  

571.394 
51.138.413 
4.030.689 

23.025 364.048 

129.10(7 10.800 
943.987 

4.814.303 

17 
70 
23 

21- 

69 

29 87 

^  Kapitał  Akcyjny  
„  Zapasowy  

Fundusz  Rezerwowy  
Kaucje  Zarządu  i  Urzędn  
Dywidenda  nie  odebrana  .... 
Różni  Wierzyciele  
Dochody   

6.480.000 2.160.000 

444.536 
175.420 
371.742 

47.307.225 
5.086.842 

_J 

88 
90 

80 

82 

76 

62.025.769 

16 

62.025.769 
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POLSKI    BANK  KOMUNALNY 
SPÓŁKA  AKCyjNA 

Stan  rachunków  na  dzień  31-go  maja  1921  roku. 

STAN  CZyNNY. 

.Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K,  O.  . 
Papiery  procentowe  własne 
Pożyczl(i  długoterm.  w  obligacjach 
Pożyczki  terminowe 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 
Rachunki  nasze  u  korespondentów  (Nostro) 
Nieruchomości  5459820.20 
Wierzyciele  hipoteczni    .  183600. — 
Koszty  handlowe  .  .  .  .  . 
Różne  rachunki    .  .  .  .  . 

Marki  i  fen. 

473762 52 
11310813 67 
4119215 97 
1106034 

37400000 
80740000 
6618755 51 

23874338 

70 

5276220 20 
3387935 40 

23081026  28 
197388102  25 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy  . 
Wpłaty  na  akcje  III  emisji 
Kap.  zapas,  ustaw,  (zwycz.  23585-46 

13235) 

Obligacje  w  obiegu 
Wkłady  .  . 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 
R-ki  nasze  u  korespon.  (Nostro) 
Procenty  i  prowizje 
Różne  rachunki 

Oblig. 

Marki  i  fen. 

5000000  — 
20120G0|— 

36820  46 

37400000  — 131106955  28 
1418696018 

18108  57 
4698164  84 
2929092  92 

197388102  25 

BANK    DYSKONTOWY  WARSZAWSKI 

instytucja  centralna  ui.  Fredry  8,  dom  własny. 

ODDZIAŁ  MIEJSKI— Nalewki  26,  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22.  dom  własny. 

ODDZIAŁ  we  LWOWIE,  ui.  3  Maja,  14.  ODDZIAŁ  w  DROHOSyCZU. 

Stan  rachunków  w  dniu  31  maja  1921  r. 

Stan  Czynny. 

'[Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Skup  weksli 
Weksle  i  frachty  do  inkasa 
Pożyczki  na  zastaw  pap.  publ. 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  i  monety  zagraniczne 
Korespondenci; 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  u  korespondentów 

Wydatki  bieżące 
Nieruchomości 
Różne  rachunki 

Marki ! 

240460614 

|12 

496367330 
54 

43211251 76 
80626743 82 
34647831 

13 

33978576 77 
333597097 

78 1226471 
11 

919531823 31 
204035821 

15 

101480366 48 
13942643 09 
1680000 

68110519 
58 

2572897090 64 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapa^wy 
Inne  rezerwy  .... 
Wkłady  i  rachunki  przekazowe 
Korespondenci: 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  do  zainkasowania 

Procenty  i  komisowe 
Rachunek  zysków  i  strat 
Różne  rachunki 

Marki 

108000000 
54000000 
96000000 198180573 56 

1746022436 

80 

578782 

26 

136128197 61 
24302805 98 
42753254 91 
166931039 

52 

2572897090 64 

STAN  RACHUNKÓW  BANKU  PRZEMySŁOWCÓW  POLSKICH. 

na  dzień  31  maja  1921  r. 

STAN  czyNNy. 

'Gotowizna  w  kasie        ....  Mk.  7084432.76 
Pozostałość  w  Polskiej  Kraj.  Kasie  Pożyci.     „  11687015.35 
Pozostałość  w  Pocztowej  Kasie  Oszczęd.     „  749573.06 
Pieniądze  zagraniczne  ....  „  684391.70 
Papiery  procentowe  własne  ...  „  21514020.03 
Weksle  zdyskontowane  ....  „  46003271.68 
Rachunki  otwartego  kredytu  „  82481274.20 
Pożyczki  terminowe      ....  „  2574252.31 
Rachunki  korespondentów  „Loro"  „  6521259.57 
Rachunki  nasze  u  koresp.  „Nostro"  „  2723335.85 
Nieruchomości   „  6570000.- 
Koszty  handlowe   „  7552278.41 
Inkaso  weksli  .....  „  96760.30 
^óine  rachunki   ,  28975091.46 

Mk.  225216956.68 

STAN  BIERNy 

Kapitał  Zakładowy  .... 
Wkłady 

Redyskonto  weksli 

Rachunki  korespond.  „Loro" 

Rachunki  nasze  u  koresp.  , Nostro* 
Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 

Różne  rachunki  .... 

Mk.  30000000. 

„  128959701.33 

„  19462790.39 
7554167.96 
7460167.40 

.  10193331.19 101261.55 

„  21485536.86 

Mk.  225216956.68 
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BANK  SPÓŁEK  NIEMIECKICH 

Aktywa. 

w  POLSCE  TOWARZYSTWO  AKCYJNE  w  ŁODZI. 

BILANS  w  dniu  31-go  Grudnia  1920  r.  pasywa. 

Kasa: 

Gotowizna  w  kasie  . 
Kupony   

Marek 

3198.26 
642  50 

Ruchomości:  \ 

Nabycie   |  27267  — 
Amortyzacja   j  5632.25 
Pozostałość  wekslowa    ....  '. 

Własne  papiery  wartościowe: 
Polska  pożyczka  Państwowa  .... 
Amortyzacja  
Należność  w  bankacii  

Maszyny  •  
Rachunek  bieżąc,  różni  dłużnicy  .  . 
Kredyty  dla  Kas  Pożyczk.-Oszczędn. 
Kredyty  dla  zakładów  współdzielczych 
Depozyt  różni  c?łużnicy  
Udziału  Poznańsk.  Krajowe^io  Banku 
Spółdzielczego   

62720.- 
31360.- 
  

Marek 

3840.76 

21634.75 

7746826,— 

31360.— 4104688.77 
496806.66 
1718998  45 
1394811.09 

2403.30 
872.60 

20000.— 15542242.38 

Kapitał  akcyjny  

Fundusz  rezerwowy  

Specjalny  fundusz  rezerw  

Dług  u  Poznańskiego  Kraj.  Banku 
Spółdz  

Wkłady  na  rachunku  bieżącym  .  . 

Wkłady  kas  Pożyczk.  Oszczędność. 

Wkłady  zakład,  współdzielczych  .  . 

Wkłady  oszczędność  

Zysk  

Marek 

10250.- 
7702  89 

Marek 

1000000.— 

17952.89 

3330216.71 

;.881 8789.56 1136728.50 

50279.25 

1043923.96 

144351.51 

15542242.38 

WiNlEN. RACHUNEK  ZYSKÓW  i  STRAT. 

MA. 

Koszta  ogólne      .  . 
Amortyzacja  ruchomości  .... 
Amortyzacja  na  własne  papiery  wartościowe 
Procenty  i  prowizja  Oddziału  towarowego 
Zysk       ....  .... 

''■  •  Marek 

I  

1111057.71 
5r;32.25 

31350.-- 

19595.89 
144551.51 

Zysk  oddziału  bankowego  „ 

Zysk  oddziału  towarowego 

I  1312097.36 

Marek 

753284.01 

558813.35 

1312097.36 

Stan  Rachunków  Banku  dla  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie 

na  dzień  1  kwietnia  1921  r. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.   Oddziały  Miejsltie  w  War- 

szawie:   1-szy  Marszałkowska  83,   2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to-Jerska  10.    4-ty  Wolska  52. 

Oddziały  i  Agentury  zamiejscowe:  Paryż,  Antwerpja,  Biała  Podlaska,  Białystok,  Brześć  n'B.  Drohobycz, 

Grajewo,  Lwów,  Łomża,  Łuków,  Mińsk  Lit,,  Międzyrzec,  Siedlcó,  Stanisławów. 

STAN  CZyNNY. 
Gotowizna  kasie  
Pozostałość  w  Pol.  Kr.  Kasie  Poż. 
„  w  Pocztów.  Kasie  Oszcz.  ' 
„  w  Banque  de  France  Fr.';.  432.825. 

Pieniądze  zagraniczne  .... 
Przekazy  i  waluty  zagraniczne 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  zdyskontowane 
Rach.  otwartego  kredytu 
Pożyczki  terminowe 
Korespondenci  „Loro"  . 
,  „Nostro" Nieruchomości 

Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli 
Rach.  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

85866491 
70311492 

332060 
21641255 
100446601  56 

7449621  11 
153041105 
249689989 
108841359 
63191443 

318845588 
i 23833579 
11406918 
39358052 
58448926 
446189961  86 

1329391051  35 
1493155996  97 

STAN  BlERNy. 
Kapitał  zakładowy 

„        zapasowy  . Inne  rezerwy  . 
Wkłady  . 

Redyskonto  weksli  " 
Korespondenci  „Loro" 

,  „Nostrc Prbc^nty  i  prowizje 
Różni  za  irtkaso 
Rach.  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

86400000 
20182299 

256649 
617.66291 
63857865 
196158718 
229363396 
52316159 
78178736 
138593231  74 

135416555  06 

40 
84 

86 

46 
39 

34 

92 

96 

1493155996 

97 



OgloszertW. 

Akcyjne  Towarzystwo  Ząbkowickiej  FoUryki  Szkła 
Zarząd  w  Warszawie,  Królewska  23. 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  24-ty  operacyjny  rok  1920^ 

'Wpływy  Mk. '27665436,29 
Wydatki: 

Różne  materjaJy,  cło  wwo- 
zowe i  przewóz 

Robocizna  . 
Pensje  pracownikom 

Mk.  10912595.91 
9888202.19 
1012694.30 

Podatki,  ubezpieczenie,dzier- 
iawa  i  inne  wydatki 

Frachty,  rabaty,  koszty  przy 
zakupie  i  sprzedaży 

Koszty  biiftowe,  pocztowe 
i  telegraficzne  . 

Fundusz  zapasowy  II  . 
Dotacja  do  funduszu  eme- 

rytalnego .... 

2122834.18 

1088927.27 

269002.48 

500000.— 

25000Ó.- 
26044256.33 

Pozostałość  zysku  z  r.  1919  Mk.  29709.89 
Wpływ  na  poczet  należyto- 

ści  wątpliwych .  .  „  4282.03 

Mk.  1621179.96 

33991.92 

Mk.  1655171.88 
Podział  zysku: 

Umorzenie  budynków,  ma- 
szyn i  ruchomości  .       .  Mk.  313607.36 

Rezerwa  podatkowa          .   „  550000. — 
Na  fundusz  zapasowy       .   „  65378.63 
Na  fundusz  emerytalny      .   „  49609.70 
Tantjema  dla  Zarządu       .   „  99219.40 
5^  odsetek  od  mk.  500a00U  „  250000.- 
%  dywidendy      .       .       .   „  150000.— 1477815.09 

do  przeniesienia  na  rok  1921  Mk.  177356.79 

Bilans  na  31'go  grudnia  1920  r. 
STAN  CZyNNY. 

Nieruchomości      -  ■  Mk. 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Remanent  materjałów 
Dłużnicy  ... 
Naleźytości  wątpliwe 
Gotowizna  w  kasie 
Papiery  wartościowe 
Kupony  .... 
Zaliczenia 
Kaucje:  Członków  Zarządu  .  Mk.  700000.— 

Dostawców  i  odbiorców  ,  27216. — 
Własne  w  Dyrekcji  PKP.  „  2000.— 

Premja  ogniowa  za  rok  1921 

1911156.84 
3088843.16 
966462,76 
808693.27 

4229551.66 
242046.68 
12107224 

1003048.84 

324,  

694106.96 

729216.- 
21192.20 

Mk.  13815814.61 

-   STAN  BIERNY. 
Kapitał  zakładowy  . 
Fundusz  amortyzacyjny 
Fundusz  zapasowy 
Fundusz  zapasowy  U  . 
Fundusz  emerytalny 
Wierzyciele  .... 
Kaude:  Członków  Zarządu    Mk.  700000. 
DostaWców  i  odbiorców      .    .  27216. 

Mk 

Odpisy  na  długi  wątpliwe 
Niepódniesiona  dywidenda  . 
Wpływy  na  naleźytości  wątpliwe 
Pozostałość  2  zysku  roku  1919 
Zysk  

5000000.- 1323461.94 
138843.77 

650000.— 521854.35 
^3500158.19 

•727216.— 
242046.68 
57061.80 
4282.03 

29709.89 

_»  •'621179.96 Mk.  13815814.61 

TOWARZYSTWO  AKCYJNE  ZAKŁADÓW  CERAMICZNYCH 

DZIEWULSKI  i  LANGE. 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  1918  r. 
Przychód  mk.  3:j|773f,47 
Rozchód 802916  „38 

Bilans  z  dji.  31  grudnia  1918  r. 
STANCZYNNY. 

Kasa  w  gotowiźnie     .       ,       ,       ,    •  .    mk.  34271  f.  44 
Nieruchmości,  ruchomości,  maszyny  .  „  2503377  f.  83 
Gotowe  wyroby,  materjały  •^urowc,    z  - 

pasy  magazynowe       .       .       .       .     „  376853  „  94 
Dłużnicy   829746  „  66 
SuiTiy  przechodnie                                .      ,,  -8176  „36 
Straty  za  lata  ubiegłe   525547  „  61 
Depozyt   1260594  „  31 
Strata  za  1918  r.        .              .                   „  464142  „  91 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy 

„  zapasowy „  amortyzacyjny 
Wierzyciele 
Sumy  przechodnie Kaucje  członków  Zarządu 

widendowe  . 
papiery  dy 

mk.  6005711  f.  06 

mk.  2592000  f.— 172717  „92 

„  1530511  „31 472795  „  12 
35106  „  71 

mk.  6005711  f,  06 

\-m  \mi\Ęi\m  MnUm-Mnimimm  w  LDbartowie 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1920. 

Bilans.  Stan  Czynny:  Kasa  mk.  98591.80,  papiery 
procentowe  i  akcje  mk.  40899.06,  pożyczki  mk.  1107203.06, 
lokaty  w  Bankach  mk.  277561,48,  nieruchomości  mk.  18174.45' 
ruchomości  mk.  3261.32,  od.-^etki  należne  mk.  143741.49, 
Ogółem  mk.  1689432.66.  Pasywa:  udziały  mk.  220651.05. 
kapitały  własne  mk.  .53045.04,  wkłady  mk.  1256891.77,  różni 
wierzyciele  mk.  48821.51,  odsetki  pobrane  naprzód  mk.  6414.60, 
niepodjęte  odsetki  od  wkładów  mk.  79144.06,  sumy  prze- 

chodnie mk.  2842.26,  zysk  mk.  21622.37. 
Rachunek  strat  i  zysków.  Zysk  i;  odsetki;  a)  od  po- 

życzek mk.  247720  46,  b)  od  papierów  procent,  i  r-ków  loka- 
cyjnych mk.  19174.45,  c)  od  wkładów  i  długów  mk,  72154.50, 

dochód  z  nieruchomości  mk.  1097.99,  wpisowe  i  inne 
mk,  166391.71  Ogółem  mk.  506539.17.  Straty:  odsetki; 
a)  od  wkładów,  r-ków  lokacyjnych  i  długów  mk.  130370.69, 
od  pożyczek  zwrócone  mk.  106057.80,  koszty  administracji 
i  handlowe  mk.  237405.84,  5^  umorzenia  nieruchomości 
mk.  908.71,  10^  umorzenia  ruchomości  mk.  125,24,  wątpliwe 
należności  odpisane  na  straty  mk.  2844.72.  Poprawienie 
omyłek  mk.  7203.80,  zysk  mk.  21622.37.  Podział  zysku: 
Na  fundusz  zasobowy  mk.  2162.24.  na  wdowy  i  sieroty  po 
poległych  pov.'sfańcach  na  Górnym  Slązku  mk.  8357,66,  na 
rzecz  zarządu  mk.  2162.24,  na  rzecz  Rady  mk.  2162.24,  na 
rzecz  urządników  mk.  2162  24,  na  rzecz  Reprezentantów 
mk.  4615.45.    Opolem  mk.  21622.37. 

Związkowego 

żydowskich  w  Sandomierzu 
za  1920  rok. 

1.    STAN  CZYNNY. 

Kasa,  gotówka  w  kasie  13/XI1 . 
Udziały,  Centrala  Spoż.  Warsz. 
Centralny  Związek   Żyd.  Stowarzyszeń 
Warsz  

Towary,  w/g  remanentu  .... 
SOmy  przech.  zgóry  wpłaconych  z  lokali 
30  f.  torebek,  77  bloczk  
Utensylje,  urządź,  sklep.  itp.  . 
Dłużnicy  Goldman  Sz.  Nushaum  7 

II.   STAN  ąiERNY. 

Udziały  wkłady  członk. 
Wierzyciele  
Kapitału,  dywidendy  członkom 

Stratę mk.   464142  f  91 

Mk. 18336.52 
t 

599,30 

n 

1250.— 

n 66935,19 

662  50 

711.— 
1413,— 

» 52  50 

Mk. 

90060.01 

Mk. 
13998.30 
25335.86 
50725.85 

Mk. 
90060,01 

\ 
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Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Robotnik"  w  Niemcach  za  1919  rok. Winien. 
Amortyzacja  nieruchomości,  ruchomości  i  ży- 

wego inwentarza  
Strata  na  walutach 
Bonifikacja  odbiorcom  
Zysk  netto  

Ma. 

Kor 11104.62 
53945.45 
65517  93 
12535.37 

Zysk  brutto  w  sklepach  . 

,         ,     ,  piekarni  . 

,  młynie n  ,     ze  sprzęiaju 
,  .z  nieruchomości 

Razem  Kor.  143103.37 

.  Kor. 

5200.- 

63027.2 
60704.5 
13081.3 
1090.2 

Razem  Kor. 
143103.3 

Stan  Czynny. B   I  L A  N 
R-k  kasy  .... Kor. 

44.033.- 

R-k 
,    towarów  .... 97425.59 
.    dłużników                    .  Mk. 

243252.18  " 

95284.72 
„    zaliczek  .... » 489.37 
.    walut  .... » 74918.26 
,    nieruch,  w  Porąbce a 28760.47 

„  Pekinie m 12694.07 
,    młyna  .... 53272.56 
,    Ruchomości    i  żywego 
inwentarza 5214.51 

,  książeczek  komitetowych 

3767.- 

Razem  Mk.  243252.18     Kor.  415859.55 

wierzycieli 
kapitału  rezerwowego 
„  zapasowego 
.        funduszu  spo- łecznego 

pożyczek 
kaucji  .... 
funduszu  kasy  chorych 

depozytów 
nieprzewidzianych  wy- 

datków .... 
„  na  cele  specjalne 
.     walut  .... 

Zysk  netto  

Stan  bierny. 

Mk.  192838.59 
Kor 

50413.59 

48263.13- 

93431.7 
26139.9 11797.6 

200643.5 
6256.8 
3063.2 

58.5 
1547  9 

7389.4 
4742.2 

12535.3 

Mk.    243252.28  Kor.  415859.5 

Ogólne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Spożywców  „Robotnik"  w  Niemcach  w  dniu  6  CzerA'ca  1920  r.  zgodnie  z  §  5 
ustawy  Stowarzyszenia,  uchwaliło  następujący  podział  zyskóv%: 

Odpisać  10:^  na  kapitał  zapasowy      ........  Kor.  1253.54 
Wypłacić  6%  od  kapitału  udziałowego                                                                   .    ,  2895.79 
Przeznaczyć  na  budowę  Sanatorjum  w  Busku      .          .                                       .    ,  5000.- 

,  ,   opiekę  nad  dziećmi  z  dzielnicy«Niemce .  .   3386.04 
Kor.  12535.87 

Zakłady  Elektr.  inż.  Jul.  Lukrec  Spół.  z  o.  od.  w  Warszawie. 
Bilans  za  czas  od  20  Marca  1920  r.  do  31  Grudnia  1920  r. 

STAN  CZYNNY 
1.  Kasa  w  gotowiźnic 
2.  Towary  wraz  Langl.  pod.  Hfm 
3.  Maszyny  i  urządzenie 
4.  Surowce  i  półfabrykaty  . 
5.  Ak.  Tow.  Przem.  Ksbei 
6.  Dłużnicy 

Mk.  147,905.45 

„  3,071,490.05 
442,199.00 
278,009.50 
480,000,00 

„  2,804,713.25 
Mk.  7,224,317.25 

STAN  BIERNY 
Kapitał  zakładowy 

,       rezerw,  na  różn.  ku/su 
na  podatek  skarb. 

Wierzyciele 
Tantjemy  dla  zarządu 
Zysk  do  podziału 

Mk.  5,000,000.0( 

670,737.5( 197,859.2( 
655,720.& 
120.000.0( 
580,000  0( 

Mk.  7,324,31 7.2i 

Stowarzyszenie  spożywcze  „łqcznoić"  w  Dzierozni,  gm.  Droźejantce,  pow.  PiUskiego. 
Sprawozdanie  za  rok  1919. 

STAN  CZYNNY 
Towaru 
Gotówki 
Inwentarz  ..... 
Udział  w  spółce  hand.  . 

Razem 

Towaru 
Gotówki  . 
Ruchomości 
Udziały  w  hurtowni 

STAN  BIERNY 
.  Rb. 8886.31 

m 222.35 
454.00 

n 
40.00 

.  Rb. 9602.66 

Udziały 

Pożyczki 

Zysk Razem 

Sprawozdanie  za  rek  1920. 
Mk.  111192  88  Udziały    .  .  .  . 

3826.82  Pożyczki  .  .  .  . 
2124.40  Procenty  .  .  .  . 
11315.66  Dochody  pobrane  na  rok  1921 

Zysk        .         .         .  . 
Mk.  128459.76 Bilans 

Rb.  3887.0J 

,  5243.0( 

.  .472.6( 
Rb.  9602.® 

Mk.  88563.6^ 
70216.4(1 2456.71 

,  11119.25 

__j  16103.7S 

Mk.  1284597e 

STAN  CZYNNY 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Towary  w  sklepie 
Inne  należności  . 

STOWARZYSZENIE    SPOŻYWCZE    W  GLINKACH 

Bilans  na  dn.  1-go  Stycznia  1920  r. 
.    Mk.  24204.80 
.      ,  3267.60 
.     ,  130600.50 

.   20000.00 
Ogółem  .    Mk.  178072.90 

Udziały 

Pożycłjłi  . 
Inne  lebowiązenia 

STAN  BIERNY 

.    Mk.  17160.l'( 
,     .  70445.C( 
.     .  90467.9( 

Ogółem   .    Mk.  178072.9( 
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Towarzystwo  Akcyjne  Fabryki  Chemicznej  „Radoctia"' w  SOSNOWICACH, 

(Zarząd  w  Warszawie,  fabryka  w  Sosnowcu). 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  1920 — dwudziesty  czwarty 
rok  operacyjny. 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 
PRZYCHÓD. 

Wpłynęło  za  sprzedane  towary                 mk.  28785156  L 
,        ,   procenty  i  różn.  kursu  ,  88985  » 

CREDIT. 

76 
66 

mk.  28874140  f 42. 

ROZCHÓD. 
Materjały  do  fabrykacji 
Wydatki  
Przewyżka  dochodów  nad  wydatkami 

mk. 13260274  f.^35 
8911491  „60 6702374  ,  ̂ 7 

mk.  28874140  f.  42 
 -—ff- 

lAŁ  zysKów. 
.    mk.     323410  f. 

10 

R  O  Z  D  Z 
Amortyzacja  majątku  .... 
Tantjemy  dla  Zarządu,   gratyfikacje  dla 

urzędników   warszawskich  i  sosno- 
wickich  „      1208090  „  40 

Kapitał  Zasobowy  .     „       258543  „|  70 
Rezerwa  na  opłatę  podatku  państwowego      „     1750000  „j  — 

.  15'?;  od  kapitału  »  I 
I  I  Em.t.j.mk.81  | 
)  od  każdej  okcji 
'  540-mark.  ^ 

11%  od  kapitału 
II  Em.,  t.  j.  mk. 
40  f.  50  od  każ- 

dej .akcji  540- 
markowej  .  .  „  115400.  „  340200 

Na  dodatkową  dywidendę.  .  .  .  „  2818200 
Reszta  zysków  do  przenieś,  na  rok  nast.     „  5930 

^  Dywidenda 
w  ilości 

Dywidenda 
w  ilości 

mk.  226800 

mk.  6702374  f\41 

Bilans  na  31  grudnia  1920  r. 
CZYNNY. ST.AN 

Majątek  nieruct\otny   mk.  415574 
Maszyny,  aparaty  i  ruchomości  „  5029695 
Gotowizna  w  kasie  Zar/ndu  i  fabrycznej  „  112520 
Remanent  towarów  i  maJerjalów           .  .,  4413714 
Papiery  procentowe   „  2719321 
Dłużnicy   „  6508524 

27 

58 59 

17 
10 
91 38 

mk.  17199150  f^75 

mk. 
STAN  BIERNY. 

Kapitały: 
Zakładowy  

1      Amort\zacyjny  ... 
Zasobowy  

Rachunek  rezerwy  na  straty.  . 
Dywidenda  za  lata  1912—1919. 
Wierzyciele  
Przewyżka  dochodów  nad  wydatkami 

mk.  17199W{T75 

Walne  Zgromadzenie  Akcjonarjuszów  w  dniu  14  maja 
'1921  roku  odbyte,  zatwierdziło  sprawozdanie,  bilans  i  roz- 

dział zysków  za  1920  rok.  Wypłata  dywidendy  w  ilości 
mk.  81  od  każdej  akcji  I  Emisji  i  w  ilości  mk.  40  fen.  50 
od  każdej  akcji  II  Emisji  dokonywa  się  w  biurze  Zarzą4'i 

i,w  Warszawie  przy  ulicy  Sienkiewicza  Nr.  2.  i 

5024000 
2278436 
629279 410940 

157572 
5996549 
6702574 

f. — 
„13 

-s04 
Joi 

.*7 

SPÓŁKA  AKCYJNA 

i  torowej  Fatiryki  Dachówek  !łohionych  „Pusteinik^l (Zarząd  w  Warszawie  ul.  Krdlemka  jYs  8).  1 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  1920  rok  działalności  | 

Spółki. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1920  r. 

.  ■    '                     DEBET.  : 
Koszta  fabrykacji     .....  mk.  9158389.3^ 
noszta  administracji  i  inne    .             .        „  974577.51 

Zysk  brutto  .       ...        .  51055935 
mk.  15238560.5 

Dochód  z  fabrykacji  1920  r. 
Dochody  różne 

14810240.88 
428319.66 

mk.  15^38560.54 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 
STAN  CZYNNY. 

Nieruchomości  i  ruchomości  .  mk.  30911992.95 
Kasa  w  Zarządzie  i  fabrykach  „  229185.92 
Dłużnicy  ,       .  „      3772828  60 
Papiery,  wact«4<Ł\owe       ....  ,  500C000.— 
WaTful-^  olice   „  905.10 
Depozyty   „  2736000.— 
Remanenty   „  14404005.57 
Straty  z  r.  1916  i  1917    .  „  122684.80 
Straty  wojenne   117861.36 

mk.  57295462.30 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Kapitał  zasobowy 
Rachunki  bieżące  w  bankach 
Tow.  Kredytowe  Ziemskie 
Wierzyciele 
Fundusz  z  kar  robotników 
Fundusz  strat  wojennych 
Akcje  członków  Zarządu  i  na  przacho wanie  .... 
Pozostałość  zysku  z  r.  1919 

Zysk  brutto  z  r.  1920 

mk 

35000000.— 
426442.45 
254416.54 

4992478.74 
28652  10 

10650804.92 952.74 
117861.36 

2756000.— 
2280.06 

5105595.59 

mk.  57295462.50 

Podział  zysku. 

Podatek  od  kapitału  zakładowego 
Podatek  od  zysku 
Odliczone  na  kapitał  amortyzacyjny 
Odliczone  na  kapitał  zasobowy  . 
Tantjemy  i  gratyfikacje 
Odpisy  i  t.  p  
Dywidenda   

Pozosfafość  na  1921  r. 

mk.  150450.— 229492.59 

,  1449155.— 
165825.91 

850000.— 
282284.80 

1980000.— 
2687.55 

mk. 

Pozostałość  zysku  z  r.  1919  . 

5107875.65 
2280  06 

mk.  51055y5.59 

BlIaDS  Brzezińskiego  T-wa  Pożyizitowo-Oszczeiiioiciowego 
na  1  stycznia  1921  r. 

Kasa  
Pożyczki  .... 
Papiery  procentowe  . 
W  Brzezińskiej  Kasie  Skarbów 
W  towarach  i  inwentarzu  . 
W  domu  własnym 
Udziały  członków 
Kapitał  zapasowy 
„  zakładowy 
„      na  pośrednictwo  handlu skórami 

„      na    pokrycie  strat kursie 

«      na  pokrycie  wątpliwych 

pożyczek  . na  kupno  własnef<o  domu 
Dług  Bankowi  Rosyjskiemu 
Wkłady  .... 
Sumy  przechodnie 
Czysty  zysk 

Stan  czynny Stan  bierny 

Marki 
1: 

__Marki_ 

± 

22460 95 
992059 

52 

,  25570 36 

440 
64 5192 
68 

107205 

01 

251521 29 
7462 06 
455 

60 
7567 44 

6508 
108 

6501 08 
10800 

788497 

27 

23665 86 
460?4 

56 

1148707 16 1148707 
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Akcyjne  Towarzystwo  „ELEKTR  KCZNOSĆ*'  w  Warszawie. 

STAN  czyNNy 
1.  Nieruchomości 
2.  Ruchomości 
3.  Materjaly  i  produkty, 
4.  Kapitały 
5.  Dłużnicy 
6.  Rachunki  przechodnie 
7.  „  depozytowe 

Winien. 
Koszty  ogólne  . 
Pozostftłoić  zysków  z  lat  poprz. 
Zysk  za  1919/20  rok 

Bilans  w  dniu  30  czerw>'ca  1920  roku. 

Mk.  15544442.— 124334.65 
1198088.13 
152035.74 

7225681.36 

5000.— 184248.— 

STAN  BlERNy 1.  .Kapitał  akcyjny 

2.  ,      rezerwowy  . 
3.  B  amortyzacyjny 
4.  Dywidenda  niepodniesior.a 
3.  Wierzyciele  .... 
6.  Rachunki  przechodnie 
7.  ,  depozytowe 
8.  Pozostałość  zysków  z  lat  poprzednich 
9.  2ysk  zs  1919  20  rok 

Mk.  24433829.88 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 
Mk.  1969213.30 

,  539965.39 
,  2692471.37 

Mk.  5201650.06 

Postałośó  z  lat  poprz.  . Procenty. 

Zvsk  brutto 

Ma. 

Mk.  14400000. •  „  291077.1 

.  2233577.5 55188. 
3937122.(1 

100179." 

184248. 
5599C5.5 

.  2692471 Mk,  24433829.8 

Mk.  539965., 
20293.! 

„  4641390.' 

Mk'.  5201650  C 

Mk. 

Podziaf  zysku  za  11919/20  rok. 
Zysk  za  1919/20  rok  . 

z  tego:  na  amortyzację  . 
,   kapitał  rezerwowy  . 
,   tantjemę  dla  członków  Zarządu 

,  podatek z  pozostalo«%ci 
przeznaczono  na  dywidendę  po  Mk.  50  od  akcji  Mk.  722000 
oraz  na  cele  społeczne  ,  50000. 
przeniesiono  na  rok  następny  .... 

1331041.20 
134623.57 
122680.70 
120778.10 

Mk.  26?)2471.37 

1709123.57 

Mk.  983347.80 

_^  772000.—
 

)^*k.  211347.80 

Zakłady  decbaniczne  p.  f.  „Bracia  Bernat  i  W  Sp.  z  o.  o.  w  Warszawie,  Kacza  4. 

Maszyny  . 
Narzędzia 
Modele  i  rysunki 
Ruchomości 
Wyroby  gotowe  . 
Półfabrykaty 
Maf«rjały  surowe 

Papiery  procentowe 
Dłużnicy  . 

STAN  CZYNNY 
BILANS  za 

Mk.  274760.  - 

»  51235.— 81350. 

17035.- 
„  115513- „  120072. 
„  185401.50 
„  75917.40 

17500.- 
. '  27066.18 

rok  19  20. 
STAN  BlERNy 

Kapitał     .         .         .         .  . Fundusz  amortyzacyjny 

'.Wierzyciele        .  .  .  . 
Zvsk       .         .  : 

Mk.  550000. 

,  42440. 
.  296993.1 76416. 

Mk.  965850.08 Mk.  965850.* 

Procenty  , 
Koszty  handlowe 
Amortyzacja 

Zysk 

Winien 
Rachunek  zyskói^  i  strat. 

M  a 

Mk.    13703.30         Zysk  na  sprzedaiiy  wyrobów 
„    274101.90  — ,  _^ 

,  42440.- ,  76416.18 
Mk.  406661.38 

Mk.  406661. 

Mk.  406661. 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „Rolnik"  w  Rozprzy 

Koszty  handlowe  . 
AmortyzBcja  ruchomości 
Deficyt  sklepu  z  1915  r. 
Czysta  nadwyżka  . 

Kasa  (gotówka) 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Dłużnioy  za  towary 
Różni 

Stan  czynny 

Rachunek  Strat  i 

.    Rb.  1460.43 
16.62 

.      ,  956.76 

.     ,  5770.78 

Razem  Rb.  8204.59 

Zysków  za  1919  rok. 

Pozostałość   czystego  zysku   z  poprzechiiego 
bilansu    ......    Rb.  536. 

:Zysk  brutto  na  towarach  za  1919  rok.  . 7663. 

Raztm  Rb.  8204. 

Bilans  na  dzień  1  s^cznia  1920  roku 

.  Rb 8115.98 
160.32 

5776.16 697.41 
491.29 

Udziały 

Kapitał  zapasowy  . 
„  rezerwowy 

,     specjalny  . 
Różni 
Czy.sty  zysk 

Stan  bierny 
Rb.  1935. 

22 

180. 

54. 
7275. 
5770. Razem  Rb.  15241.16 Razem  Rb.  15241. 
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Bilans  WnrszowsKlego  Toworzystwir  Kopolń  M\n 

i  Zakładów  Hutniczycli. 
w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

STAN  CZYNNy. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Pola  kopalniane,  prawa  używalności 
górniczej  i  posiadłości 
Kopalnie 
Budynki  mieszkalne  . 
Cegielnia:  budynki  i  masayny  . 
Sprzęty,  utensylja,  konie,  wozy  i 
przęgi   
Remanent  materjałów 
Dłużnicy      .  . 
Należności  u  Banków 
Polska  Krajowa   Kasa  Pożyczkowa 
za  n/akcepty  .*  . 
Papiery  publiczne 
Gotowizna  w  Kasach  Towarzystwa 
Spodziewane  wpływy  za  rok  1920 
Depozyta  . 
Kaucje .  .... 

Mk. 23863750.79 
109068858.72 

9124656.22 
726575.80 

2302111.46 
27285615.22 
77949009.73 
35677232.13 

5000000.— 5209519.93 
25111 

6512723.04 
449563.95 

1^8.06 
!  5^50.45 

Mk.  305893685.50 

STAN  BIERNy' 
Kapitał  wniesiony  na  akcje 
Kapitał  zasobowy  Towarzystwa 
Amortyzacja  Zakładów 
Rezerwy  i  kapitały  z  przeznaczeniem 

specjalnem  .  .        '  . Wierzyciele  
Akcepty       .  .       -       .  . 
Wydatki  do  spełnienia  za  1920  rok 
Wpływy  do  późniejszego  rozrachunku 
Niepodniesione  dywidendy  od  akcji 
Depozyta  .  .  ... 
Składający  kaucje  .... 
Zysk  1919  r.,  pozostałość  rb.  26008 
Zyski  i  Straty  1920  roku  . 

Mk. 140000000.— 2794818.70 
37119473.54 

24225741.55 
28305502.44 

5000000.— 25390690.36 

168000.— ".  250236.- 
6512723.04 
449503.95 
5f  177.28 

35620758.64 

Mk.  305893685.50 

PODZIAŁ  ZYSKU. 

Zysk,  wykazajiy  w  bilansie  wynosi  .  Mk.  35620758.64 
Z  tego  odliczono  na  kapitał 

zapasowy       ...       .  Mk.   3562075  86 
Wynagrodzenie  Członków  Za-' 

rządu      .       .       .       .  „  3205858.28 
Fundusz    polepszenia  bytu 

pracującym  ...  .  ,  878345.40 
Podatek  zarezerwowano  ,  „  8069360.53 
Dywidendę     .       .       .       .  ,    19200000.—  ,  34915650.07 

Pozostałość  z  zysku       .  Mk.  '/05108.57 
Wraz  z  pozostałością  zysku  roku  1919,  wy- 

noszącą    .                    .       .              ■  ,  5Q1 77.28 
Oddaną  została  do  rozporządzenia  Zarządu 

w  sumie                                             .  Mk.  761285.85 

Stow.  Spoż.  „Przyszłość"  ̂  
Bilans  na  dżień  1 

Stan 
Gotowizna  w  kasie         .  -~ 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Dłużnicy  za  towar 
Różni:  a)  udział  w  związku 

b)  Inne  należności 
Rachunek  przechodni 

c  z 

Kotuniu  ziemi  Siedlecitiej 

stycznia  1921  r. 

y  n  n  y: 
mk.  37370.69 

325.03 
,  41628.92 
,  2417.61 

,  1170.— 
,  2360.— „  3937.50 

Stan  bierny 

'  Udziały  .... 
!  Fundusz  społeczny 
Należność  dostawcom 
Czysta  nadwyżka  . 

mk.  89280.55 

mk.  19633.15 

,  9936.46 
.  3424.58 
„  56286.36 

mk  89280.55 

Wm  ze  'nrnwozdanla  Stowarzyszenia  Spożyw- 

czego „Przyszłość"  w  Skierniewicacli w  dniu  31  grudnia  1920  r. 
STRATY. 

K  o  s  z  t  y  H  a  n  d  1  o  w  c: 
Wynagrodzenie  pracowników 
Komorne,  opał  i  światło 
Materjały  piśmienne  i  prienumerata  pism 
Procenty,  patenty  i  podatki . 

'  Różne  koszty  
Amortyzacja  ruchomości 
Różne  straty  
Czysty  zysk 

ZYSKI. 

Pozostałość  cz.  zysku  z  r.  z. 
Zysk  brutto  na  towarach 
Różne  rozchody    .  .  . 

BILANS. 
STAN  CZYNNY. 

Kasa Ruchomości Towary 

Dłużnicy  . 

STAN  BIERNY. 
Udziały  . 
Fundusz  zapasoivy Kaucje 

Sumy  przechodnie Wierzyciele 
Czysty  zysk 

Podział   czystej  nadwyżki. 
Na  fundusz  zapasowy  10%  .... 

„       »        na  udziały  6^   .      .    '  . „       „        zwrot  od  zakupów  3% 
„       ,        społeczny  10;^  . 

„     «  budowy  własnego  domu  33$  . 
;:„       „         dodatk.  wynagrodzenie  pracow 
„       „        cele  kulturalno-oświatowe 
„       „        plebiscyt  górnoślązki 

.        ochronę  Skierniewicką  . 

Mk. 
68897.80 
3787.95 

3568.85 
6527.69 

5935.16 199.63 

133.44 
55825.78 

Mk. 144876.30 

Mk. 221.49 
■ 143050.83 
B 1603.98 

Mk. 144876.30 

Mk. 55956.33 
9 1796.71 
■ 67350.26 
m 34915.01 

Mk. 160018.31 

Mk. 28260.62 
ft 7771.98 

tt 

825,16 
n 2368.16 
„ 64966  63 

55825.78 

Mk. 
160018.31 

żki. 
—  

Mk. 

5582.58 

'  m 

1721.17 
» 6900.12 
9 5582.58 
9 23647.85 

9500.— 

n 

1000.- 

0 

1000.— 

• 891.48 

Mk. 55825.78 

BILANS  WARSZnWSKO-WOLSKIEGO  T-wa  WZAJ.  KRED.  w  WARSZAWIE 
za  1919  rok. 

AKTYWA:  gotowizną  rb.  56093.47,  papiery  procent  421.20. 
pożyczki  126622.96,  nieruchomość  663506.91,  ruchomości 
2286.72,  sumy  przechodnie  17991,  razem  rb.  866923.15. 
PASYWA:  kapitał  udziałowy  rb. 49000.— ,  kapitały  amorty- 

zacyjne 43065.29,  wnioski  człokowskie  do  zwrotu  1420. — , 
banki  234718.91,  wierzyciele  hypoteczni  469099.53,  należno- 

ści skarbowe  1239.07,  sumy  przechodnie  54243.39,  czysty 
zysk  14136.96,  razem  rb.  866923.15. 
R-K  STRAT  i  ZYSKÓW.  Straty:  wypłacono  procentów 

i  bonifikat  rb.  27384.23,  koszty  handlowe  28801.76,  odpisy 
na  amortyzację  nieruchomości  i  ruchomości  15479.64,  nie- 

dobór na  eksploatacji  domu  2045.37,  czysty  zysk  14136  96, 
razem  rb.  87847.96.  —  Zyski:  przeniesiono  z<.'sk  1918  roku 
rb.  615.64,  pobrano  procentów  26598.45,  pobrano  prowizji 
425. — ,  otrzymano  z  różnych  wpływów  6057.15,  odzyskano 
od  wątpliwych  dłużników  54151.72,  razem  rb.  87847.96. 

Bilans  stow.  spółdzielcz.  „Rolnik"  w  Sierpcu. i  Stan 
czynny:  gotówka  2901.49,  towary  122300.28,  dłużnicy  6591.20. 
Stan  bierny:  kapitał  udziałowy  14782.58,  vyierzyciele  41481.14, 
kapitał  zapasowy  19231.39,  kapitał  rezerwowy  30376  99,  ra' 
chunek  innych  9340.43,  czysty  zysk  16580.44,  Bilans  131792.97. 
Rachunek  strat  i  zysków:  dochody  33082.24,  wydatki 
16501.80,  czysty  zysk  16580.44. 
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Sprawozdanie  stow.  spożywców  „Pomoc  Bratnia"  w  Koprzywnicy  za  1919  rok. 
Rachunek  strat  i  zysków 

Nadwyżka  brutto  na  towarach   .    .    Kr.  33.121.27 
Koszty  handlowe    .    .    .  .    .    Kr.  11.308.40  
Amortyzacja  ruchomości  .      „  88.42 
Straty  na  kursie  walut   „         45  — 
Czysta  nadwyżka   „  21.679.45 

Ogóiem     .  . .    .    Kr.  33.121.27 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1920  r. 
STAN  czyNNy STAN  BIERNy 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości  .    .    .  . 
Towary  po  c.  kosztu 
Różni   

Kr.  48.164.59 

788.— 

„  34.998.83 •    1  518.02 

Ogółem 
Kr.  85.469.44 

Udziały  ,    .    .                           Kr.  38.004.87 
Fundusze                                                        „  13.531.18. 
Różni   12.253.94 
Czysta  nadwyżka  .    .    .    .  ̂                               .,  21 .679.45 

Ogółem    .    .    .    Kr.  85.469.44 

sprawozdanie  stow.  spożywców  „Pomoc  Bratnia"  w  Koprzywnicy  za  1920.  rok. 

*  Rachunek  strat  i  zysków 
Nadwyżka  brutto  na  towarach   ,     .    .    .    Mk.  147.324.06 
Koszty  handlowe      ......    Mk.    65.582.21   ^—  
Amortyzacja  ruchomości  ....  „  324.60 
Strata  na  kursie  walut  .  .  .  .  „  98 
Czysta  nadwyżka   „  81.316.27 

Ogółem 

STAN  czyNNy 

.    .    Mk.  147.224.06 

Bllahs  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości    .    .  . 
Towary  po  c.  kosztu 
Różni  

Mk.  88.162.65 

2.912.— 
93.790.76 
6.262.(51 

Ogółem Mk.  191.128.02 

Udziały  .... 
Fundusze  *.  .  . Różni  .  .  .  . 
Czysta  nadwyżka 

STAN  BIERNy 

Ogółem 

Mk.  48.527.98 
19122.91 
42.160.86 
81.316.27 

Mk.  191.128.02 

Towarzystwo  Akcyjne  Elektrowni  Sosnowickiej  w  Sosnowcu. 

Bilans  do  dnia  31  Grudnia  1920  roku. 

STAN  czyNNy. 

Elektrownia  w  Sosnowcu  . 
Elektrownia  Okręgowa  w  Małobądzu 
Sieć  
Aparaty  wypożyczone  . 
Nowe  budowle 
Narzędzia  i  ruchomości 
Kasa  
Banki    ,  . 
Papiery  wartościowe: 

Kaucyjne 
Własna 

Dłużnicy  w  rach.  bieżących 
Towary  w  magaz.  i  warsztatach 
Kaucje  złożone  
Dłużnicy  z  tytułu  gwarancji  500,000. 
Depozyty  różnych       .  131 ,800. 

268,020.- 
281.700.— 

Mk  936,928.40 

„  4,702,991.31 
„  3,117,910.16 

532,301.88 
155,701.96 
332.395.23 

6,676.75 710,183.63 

549,720.— 16,789,516.99 
10,722,827.97 

108,148.76 

Mh.  33,665,303.04 

STAN  BIERNy 

Kapitał  akcyjny  . 
Fundusz  odnowień 
Fundusz  specjalny  odnowień 
Fundusz  ubezpieczeniowy 
Rezerwa  walutowa 
Rezerwa  na  straty  na  dłużn. 
Banki  ..... 

Wierzyciele  w  rachunk.  bieżących 

Kaucje  otrzymane 
Kasa  przezorności 
Rachunki  niezałatwione 

Zobowiązania  gwarancyjne  500,000.-- 
Różni  na  depozyty    .  131,800,- 

Rachunek 

W  y  D  A  T  K  !. 
Koszty  ruchu: 

Produkcja  prądu'  .  13,913,797.4J 
Utrzymanie  .  .  2,768,326.65 
Koszty  ogólne        .  6,080,186.3: 

strat 
z  y  s  k  ó  U'. •        W  p  L  y 

Wpływy  z  operacji  przedsiębiorstwa 

M!;.  8,640,000,- 

„  1,888,570.81 
1,256,803.24 
238,814,18 

2,591,268.86 
719,879.43 

1,170,831.45 
,  17,894,398,78 

541,502.55 

61,212.57 
,  3,662,021.17 

>;k.  38,665.303  04 

Mk.  277,44,496.54 

Podatki  państw,  i  świadczenia  komunalne 
Procenty  ,   
Odpis  na  odnowienia  
Specjalny  odpis  na  odnowienia  ■ 
Niedobór  z  1919  r.  . 

22,762,310,43. 
1,641,431.50 

620,e00.— 811,503,88 
1,256,803.24 
652,447  49 

Mk.  27,744,496.54 

Powyższe  zamknięcie  rachunku  zostało  w  dniu  9  czerwca  1921  r.  przez  Ogólne  Zebranie  zatwierdzone. 

Mk.  27,744,496^n 
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Okręgowe  Stowarzyszenie  Spożywców  „PRZYSZŁOŚĆ"  w  Brześciu  Kujawskim. 
Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  czyNNy: 
Gotowizna  w  kasie  .... 
Ruchomości  
Nieruchomości  

Remane^nt  łowarów  po  cenie  kos2tu 
„        w  dziale  wytwórczym 

Różni: 
a)  Udział  w  Związku 
b)  Inne  należności 

Razem 

1395.58 
3263.45 

Mk.  26068.58 

,  114290-80 
.  66500.- 
„  642976.4'/ ,  10537.20 

4659.03 

STAN  BlERNy 
Udziały  
Kapitał  zapasowy 
Kapitał .  społeczny 
Różni 

a)  Należn.  dostawc. 
b)  Pożyczki  ... 

c)  Kaucje  .       .  ". d)  Inne  należności  . 

Czysty  zysk    .  ... 

457201.99 

130848.- 

2400  — 

11124.43 

Mk.  865032.08 

Mk.  146206.34 

10734.- 

38819.53 

,  601574.42 

.  67697^79 Mk.  865032.08 

Bilans  Towarzystwa  Ubezpieczeń 
STANCZyNNy. 

Mk. 

8. 

\  9. 
I  iO. 
:  it. 

Kasa  .  . 

Instytucje  bankowe     .       .  '. 
Papiery  procentowe  Towarzystwa 
Papiery,  stanowiące  kaucję 
Rezerwa  należna  od  Towarzystw  Rea 

sekuracyjnych  na  nietiregu!ołvan« 
pogorzele  .... 

Rucłiomości  
Rezerwa  premji  na  udział  Tow.  Rea 

sekuracyjnych  .... 
Ajenci  i  Towarzystwa  Ubezpieczeń 
Rachunki  z  reprezentacjami  T-wa 
Dłużnicy 
Koszto  organizacji 

64,914.46 
3,584,692  48 

502,000.— 
215,000.— 

581,599.22 
244,536  50 

2,500.248.73 
1,699,570.17 
1,213.984  80 
147,438.94 

1. 

2 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 11. 
12. 

13. 

„OMNIUM"  za  r.  1920. 

S  T  A  N    B  1  E  R  \'  y.  • 
Kapitał  zakładowy: 

MK'.  6,000,000,  na  poczet  których 
wpłacono  vj  myśl  §  12  statutu  40;,, 
czyli  po  mk.  200  na  12,000  akcji    M;..  2,400,000.— 

Fundusz  organizacyjny  wpłacony  w  ca- 
łości w  myśl  §  13  statutu      .       .      „  600,000  — 

Rezerwa  premji  na  udział  T-wa             ,  4,54?,438.40 
„        na  udział  retrocesyjny        .      ,  185,222.35 
„        zatrzymana  Tow.  Reasekur.      „  442,726.53 
„        na  pogorzele  nieuregulowane     ,  787,341.92 

Rachunki  Towarz.  Reasekur.      .       .       ,  920,870  28 
Różni  ,  49,447,11 
Fundusz  na  amortyzację  ruchomości      ,,  12,044.05 
Opłaty  skarbowe        .....  105,574. — 

Kaucje  ,  215,000.—' Sumy  przechodnie      .....  76,543.90 
Zysk                   .       .              .       .      „  411,776.76 

Mk.  10,753,98530 Mk.  10,753,985.30 

RACHUNEK 

z    C    H    Ó  D 

Mk.  1,3839204.24 

R  O 

1.  Szkoły  pogorzelowe 
odchodzi  ud^i! 
Tow.    Reasekur.      .    1.054,492.89  Mk. 

2.  Rezerwa  premji  od  udsiału   retro  e.s 
3.  Prowizja  wypłacona 
4.  Koszta  handlowe  ogólne 
5.  Rezcr.  od  premji  zebranej  bezpośred 
6.  Zysk  .  . 

ZYSKÓW  i  STRAT  za   rok  1920. 
P  R  z  y  C  H 

1.  Premja  zebrana 

328,711.35 

174,05017 
1,313,827  80 
4,239,433.84 
4,547,438.40 
411,776.76 

bezpośrednio 
z  tego  przekaza- no Tow.  Reasek. 

O  D 

Mk.  10,105,418.65 

„     6,343,875.05  Mk. 
2.  Premja  z  udziału  retrocesyj/\ego 
3  Prowizja  otrzymana  od  Tow.  Reasek. 
4.  Opłata  za  koszta  polis,  porto  i  inno 

pobory       .       .       .  . 
5.  Procenty  od  funduszów  Towarzystwa 
6.  Rezerwa  premji  na  udział  Tow.  Reasek. 

3,761.543.59- 259,897,63 

1,666,758.68 
2.641,739.29 
185,050  40 

2,500,248.73 
Mk.  11  015,238.32 Mk.  11,015,23832 

\Valne  Zgroiv adzenie  Akcjonarjuf zów  uchwaliło  w  dniu  7  maja  1921  r.:  1)  Dopłatę  60"s  na  kapitał  akcyjny  w  myśl  §  15  statutu. 
2)  Wypłatę  6%  dywidendy,  t.  j.  po  mk.  12  od  akcji. 

Tow.  Akc.  Fabryki  Szkła  dawniej  S.  REICH  i  S-ka  w  Zawierciu. 
WINIEN 

Ogólne  wydatki  . 
Dywidenda  po  mk.  500  od  akc[i 
Pozostałość  na  1921  r. 

A  K  T  y  W  A. 
Nieruchomości 
Ruchomości 

■tiGotówka 
'Towary 
Materjały 
Dłużnicy 
Papiery  procentowe 
IKwity  rekwizycyjne 
IBudowle  niewykończone 

|||Sumy  przechodnie 

Rachunek  strat 
.  ;  ;k.  35,226,389.28 

.  „  1,600,000  — 

.  __56j756.38 Mk.  36,893,145.66 

zysków  za  1920  r. 
Pozostałość  z  1919 

Ogólny  przychód 

Bilans  na  31-szy  grudnia  1920  r. 

l'''tk.      903,042.1,7  Kapitał  zakładowy  .... 
962,873.72  „     zapasowy  .... 

2,147,664  67  „  dmortyzacyjny 
1,637,716.21  ,     odbudowy  .... 

,,      1,911,264.80  Fudusz  odszlf.fld.  za  nieszczęśl.  wypadk 
„     11, 559,920.3J  Wierzyciele 

240,000.—  Wyroki  sadow<> 
,           7,734.33  Bony  kasowe 

22,425.57  Długi  wątpliwe 

„          22,456. —  ^  ̂umy  przechodnią 
Dywidenda  .  . 
  Pozostałość  zysków 

Mk.  19,4.15,097.78 

M  A 
Mi;.  23,858.55 

„  36,869,287.11 

,  ,  Mk.  36,893.145.66 

P  A  S  y  W  A. 

Mk.  1,728,000.— 690,558.37 
1,704.543.15 

4,500,000.— 

700,000.— 
4,198,403.96 333,85 

933,49 

227,562.22 
3,998,006.36 

1,600,000.— 

 66,756,38 
Mk.  19,415,097.78 
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Sprawozdanie  Towarzystwa  Handlowego  „POSTĘP''  S^ki  z  ogr.  odp,  w  Warszawie 

Kasa  .    -  . 
Bank  Zjedn.  Ziem  Polskich 
Towary  .... 
Towary  pod  zastawem  . 
Towary  Składnicy  Żywność. 
Ruchomości  Składn.  Żywn. 
Ruchomości  .... 
Różni  (dłużnicy) 
Różni  (dłużnicy)  Składn.  Żywn. 
Składnica  Żywnościowa 
Sumy  do  wyliczenia 
Sumv  Przechodnie 

Straty  na  dłużnikach 
Straty  na  towarach 
Koszta  handlowe 
Prowizje. 
Utrzymanie  Skiadn.  Żywność. 
Amort^acja  Ruchomości 
Czysty  zysk  w  1920  r.  . 

za  czas  od 1  Czerwca  1920 r.  do  31  Grudnia  1920  r. 

R a  c  h  u  n  e  k Bilansu. 

jN  n  y  . STAN  !M H  R  N  Y: 

Mk.  232297.84 

3642.— 

Bank  Zjedn.  Ziem  Polskich 

829711.- 
523985.82 Różni  (wierzyciele) 

„  1863940.29 

200315.— 
Sumy  Przechodnie 

100921.51 

217098.65 Amortyzacja  Ruchomości 
.      „  4920.-- 19496.95 307456.14 

29720.- 
2340549.63 

33281.- 49344.60 
434947.50 
222269,95 

Mk.  4306948.94 

Rachunek  Strat 

Mk.  30400.- 4513.25 
854471.21 
216520.08 
134440.06 

4920.- 
_5   307456.14 
Mk.  1552720.74 

Mk.  4306948.94 

i    Z  y  s  k  ó  w  ( 
Zysk  brutto  na  towarach      ...    Mk,  1349818.59 

,        „       „        „    Składn.  Żywnościow.     „  202920.15 

Mk.  1552720.74 

Stowarzyszenie  Spożywców  „Spółka  Przybyslawska"  w  Przybyslawicach 
gm.  Tczyca  p.  Miechów. 

B  i  1  e  n  s 
Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie  . 
Ruchomości 
Rem.  towarów  p/g.  spisu 
R-k  Przechodni 
R-k  Różnych 
Deficyt  .... 

na    d.    1    stycznia    1920  roku. Stan  Bierny 

Udziały      .    '  . Kap.  Zapasowy 
„  Rezerwowy R-k  Przechodni 

R-k  Różnych  . 

Kor.  7492.92 

3002.- 
„  66521.20 247,50 

2591,16 
3179.28 

Kor.  6377,28 
3556.10 

„  2572a05 85.44 

„  47292.19 

Ogółem  Kor.  83034.06 
Ogółem 

Koszty  handlowe 
Inne 

Rachunek    Zysków    i  Strat 
.    Kor.    6567.61  Pozostałość  nadwyżki  z  r.  1917 

„      2600,—  Nad«vyżka  brutto  na  tow. 
Procenty  od  zakupów  w  Zw.  . 
Deficyt  
Różnica  na  kursie 

Ogółem 
Kor.  9167.61 

Ogółem 

Kor.  83034,06 

Kor.  1000.-- 

4894.- 

82.17 3179.28 12.16 

Kor.  Q167.61 

Stowarzyszenie  Spożywców  „Spółka  Przybysławska"  w  Przybysławicach 
gm.  Tczyca  p.  Miechów. 

Bilans   ne   d.   1    stycznia   1921  roku. 
Stan  Bierny. 

')  Stan  Czynny. 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości  .... 
Remanent  towarów  p/g.  spisu 
R-k  Przechodni  .... 
R-k  Różnych  ... 

Ogółem 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchom.        ■  ' Strata  na  kursie 
Różnica  w  obliczeniu  pozost.  rubli 
Inije  
Czysty  zysk 

Ogółem 

Mk.  2490.09 
2413.26 

„.  88119,82 

140.— 

5423.40 

Mk.  98586.57 

Udziały 

Kapitał  Zapasowy 
Kapitał  Rezerwowy 
R-k  Przechodni  . 
R-k  Różnych 

Czysty  zysk 

Ogółem 

Mk.  8359.57 
443.80 

„  18064.73 318.75 

,  25349.97 
„  46049.75 

Mk.  98586.57 

Rachunek  Zysków  i  St^rat  za  rok  1920.  * 
Mk.  32279.86  Nadwyżka  brutto  na  towarach 

268  1  4   2345.13 
„  10119.30 1015.75 

„  46049.75 

Mk.  92977.93 

Mk  92077.93 
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Sprawozdanie  Towarzystwa  Akcyjnego  Fabryki  Zapałek  „PROGRES— WULKAN- 
JÓZEF  A.  HAUPERN  w  PIŃSKU.  * 

Za  czas  od  1  stycznia  do  15  Grudnia  1920  roku, 
Ogdlny  przychód  .       Mk.  poi.  19110312.40 Ogólny  rozchód  .  ,  17856828.49 
Zysk  brutto Mk.  pol.  1253483.91 

AKTYWA, 

Kasa  . 
Banki  i  efekty  . 
Budynki  i  maszyny 
Towar  gotowy  . 
Surowce  .. 
Rćini  dłużnicy  . 

Bilans  na  dzień  31-szy  grudnia  1920  roku. 

Ml 
Rb.  618432.23  a  216. 

52858.18 

776000.— 1335813.61 

2555000.— 5238038.60 
4373308.53 

Mk.  14341018.9'-? 

Kapitał  zakładowy  Rb.  30000.—  a  218. 
,      zapasowy     ,     6157.73  a  226. 
„       amorfyzac.  „    36744.73  ,  . 

Dywidenda  niepodz. ,    42194.16  , Różni  wierzyciele  .... 
Zysk  brutto 

PASyWA. 

Mk,  648000.— 13322.29 
79366.45 
91139.38 

„  12255706.89 
,  1253483.91 

Mk.  14341018.92 

a)    do  kaoitalu  zanasowetfo.  zoorl.i     7  s       <H=i.,t..  cm  „  1       .  ̂   'r..  "asiępuje. 

za  rok  192* a) 
b) 
c) d) 
e) 

O 

g) 

h) 

do  kapitału  zapasowego,  zgodnie  2  §  45  Statutu  odpisać  5%  w  kwocie na  amortyzację  majątku  Spółki  odpisać  . 
na  dodatkowe  wynagrodzenie  personelu  wyznaczyć  . 
na  wynagrodzenie  Zarządu  wyznaczyć  •  .  , 
asygnować  do  dyspozycji  Zarządu  na  kasę  przezorności  personelu na  zapłacenie  podatku  od  dochodu  przeznaczyć 
^y^l^endę  dla  Akcjonarjuszów  po  marek  250  na  każdą  z  1200  ekcji do^aĘfSków  roku  192r  doliczyć  resztę 

Mk. 

i  robotników 

przeznaczyć 

62674.19 

200000.— 

30000.— 
52000  — 500000.- 

100000.- 

300900.— 

8809.— 

Mk  1253483.91 

Bilans  Warszawskiego  Towarzystwa  mm  WyroHów  Hełaiowycli  i  Emaljowanycli  Mim"  Sp.  flkc. w  dniu  31  sierpnia  1920  roku. 

STAN  CZyNNY. 

Majątek  nieruchomy  i  ruchomy 

Materjały  i  zapasy  .... 

Gotowizna  

Należności  ? 

Fundusz  Kasy  Przezorności 

^Róine  .... 

Mk.  25505027.91 

3334896.08 

563146.97 

„  16894485.61 

183591.75 

6519448.76 

Mk.  52998597.08 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  Zakładowy 
Kapitał  Zapasowy 
Kapitał  Amortyzacyjny 

I  Ręzerwa  S()ecjalna  . 
Dług  hipoteczny 
Wierzytelności  . 
Różne  .... 
Fundusz  Kasy  Przezorności 
Niepodniesiona  dywidenda  , 
Fundusz  zapomogowy  dla  robotników  jubi- latów Tow.  Wulkan  im.  ś.  p.  W.  Wellischa 
Fundusz  pomocy  naukowej  dla  dzieci  urzę- dników Tow.  Wulkan  im.  St.  G.  Bruna 
Fundusz  gratyfikacyjny  dla  długoletnich  pra- cowników Tow.  Wulkan  . 
Zysk  .... 

Mk. 

21600000.— 
233210.13 

2795358.98 
57885.13 

474194.69 
15269521.72 
1563345.67 
183839.97 
76431. 6t 

196875.0i 

f93104U)2 

1500000.— 

Podział  zysków. 

2ysk  Brutto  w  roku  operac.  1919/20 
^a  amortyzacje  ruchomości  i  nieruchomości Kezerwuje  się  na  opłacenie  podatków Na  kapitał  zasobowy 
Ma  tantjemy  dla  Zarządu  . 
^5%  dywidendy 
'ozostaje 

„  8854830.11 
Mk.  52998597.08 

Winien 
Ma 

2286527.75 

2775000.— 
:^  189665.11 

360363.72 

3240000.— 3275.53 

8854830.11 

Mk.  8854830.11 Mk.  8854830.11 
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Sto\uarzyszenie  Spółdzielcze  „POSTĘP",  Częstochowa,  ul.  Krakowska  Nr.  24^ 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  1919. 

Koszfy  ha".dlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Straty  no  Hlużnikrtch 
Czyta  nndwyżka 

Ogótem 

Mk  15,066.30 
1P4.82 

300.00 
,  12.763.62 

Mk.  28,324.74 

Pozostałość  czystej  nadwyżki  . 
Nntiwvżka  brutto  na  towarach  . 
hine  dochody  wymiana  monet. 

\  Ogółem 

Mk.  881.11 

.  27,203.07 
240.56 

Mk.  28,324.74 

Stan  Czynny. • 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 
Udziat  w  Związku 
Inne  należności  . 

Ogółem 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  r< 

Mk,  13,246.30 

6/\99  75 

604.'' 9 1,720,— 
Mk.  23.055.19 

Udziały  ,  . 
Kapita!  Zapasowy 

Społeczny 
Różni 
Czy.sta  nadwyżka 

Stan  Bierny. 

Ogóiem 

Mk. 

5,529,20 

1,644.48 
2,62O;09 479.80 

1276J.62 

Mk.  23,055.19 

Stowarzyszenie  Spółdzielcze  „POSTĘP",  Częstochowa,  ul.  Krakowska  Nr.  24. 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  1920. 

Koszty  handlowe 
Amorfyzacj.i  ruchomości 
Czysta  nadwyżka 

Ogółem 

Mk. 54,303.51 

422.  
70,799!91 

Mk.  125,525.42 

Nadwyżka  bn^tto  na  towarach Inne  dochody  . 

Ogółem 

Mk.  121,590.20 

3,935.22 

Mk.  125,525.42 

Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości      .  ;  ̂   > 
Remanent  towarów  po  cenif;  kosztu, 
Udział  nasz       .*         .  .' . 

Ogółem 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1921  r. 

Mk, 
3,047.98 3,797.97 

131,545,40 
775.19 

Mk,  139,166.55 

Udziały  , 
Kapitał  zapasowy 

,  społeczny Wierzyciele 
Czy.-ifa  nadwyżka 

Stan  Bferny. 

Dgółem 

.Mk. 
23.32571 

2,920.- 

8,620.93 

33,500.— 

70,799.91 
Mk.  139,16655 

ZARZĄD  T-WA  AKC.  „PORĘBA" 
podaje  do  wiadomości  p.  p.  akcjonarjuszów,  że  dnia  10 
września  1921  r.  o  godz.  10  rano  w  lokalu  biura  ria^zego 
T-wa  w  Porębie  pow.  Będzińskiego  odbędzie  się  Wolne 
Zgrcnjadzenie  akcjonarjuszów  z  następującym  porządkiem 
dziennym:   ■  - 

1)  Wybór  przewodniczącego  powołanie  asserorów 
i  sekretarza. 

2)  Sprawozdanie  Komisji  Rowizyjnej  za  rok  opeia- 
cyjny  1919  1^20. 

3)  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  bilansu  i  sprawoz- 
dania za  rok  operacyjny  1919/1920.  U.stalenie  wy- 

nagrodzenia członków  Komisji  Rewizyjnej  a  także 
podział  zysków  i  strat. 

4)  Sprawozdanie  Zarządu.  ' 
5)  Wybór  Komisji  Rewizyjnej  na  rok  1920/192^. 
6)  Upoważnienie  Zarządu  do  sprzedaży  zamiany  i  kup- 

na nieruchomości. 
7)  Wybory  nowych  członków  Zarządu   i  Zastępców. 
8)  Wolne  wnioski. 

Dla  uzyskania  prawa  uczestniczenia  w  Ogólnem  Zgro- 
madzeniu akcjonarjusze  winni  złożyć  Zarządowi  swe  akcje 

przynajmniej  na  7  dni  przecr  terminem  Ogólnego  Zgroma- 
dzenia, Zamiast  oryginalnych  akcji  mogą  być  przedsta- 

wione Zarządowi  w  tym  że  cfeasie  kwity  depozytowe,  lub 

zastawowe,  na  akcje  złożone  w  instytucjach  kredytowych 
państwowych  lub  prywatnych  działających  na  mocy  statutów 
przez  Rząd  zatwierdzonych.  W  kwitach  winny  być  wska- 

zane numery  akcji  i  zaznaczone,  że  akcje  nie  będą  wyda- 
wane przed  u^tończeniem  Ogólnego  Zebrania. 

Zazrąd  T-wa  Akc.  .PORĘBA' 

W  dniu  6  września  r,  b.  w  pierwszym  f/^rminie  o  go- 
dzinie 7-ej  wieczoriem  iv  lokalń  kasy  Stare-Miasto  38  odbę 

dzie  się  drugie  ̂   kolejAe  likwidacyjne  Zetranie  członków 
Handlowo-Przemysłowego  Towarzystwa  Wzajemnego  Kre 
dytu,  stosownie  do  art  75  punkt  5  Ustawy  o  Spółdzielniach 

Porządek  dzienny  obejmuje  te  same  punkty,  któn 
były  zdecydowane  na  Ogólnem  Zebraniu  członków  w  dnii 
2  lipca  r,  b, 

W  razie  niedojścla  do  skutku,  Zebranie  w  drugin 
prawomocnym  terminie  odbędzie  się  w  tern  samem  mejscł 
20  września  r.  b.  o  godzinie  7-ej  wieczorem. 

Zaginęło  świadectwo  przemysłowe  na  imię  Hersz 
Mendla  Szafirsztejna  III  kat,  na  rok  1921  >fi  315  na  hande 
kolonjalny  w  Sokołowie. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,   Miodowa  -Ys  20,        14778,   18-Vn  1921, 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  50  mh.  (z  przesyłką  pocztową  52  mh.).  Prenumerata  kwartalna  250  mh.  Cena  ogłoszeń 
M  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaUowego  petitem:  100  mk.  Materjal  redakcyjny  ortu  ogłoszenia,  które  na  mocy 

przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.      512-64.  tel.  admin.  JV&  512-71. 

TRESĆ:  Organizacja  WladZ:  37Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  7  iipca  1921  r.  w  przedmiocie  zmiany  rozporządze- 
niaUsz  dn.  22  kwietnia  1921  r.  w  przedmiocie  utworzenia  izb  skarbowych  na  obszarz':  województw:  krakow- 

skiego, lwowskiego,  stanisławowskiego  i  tarnopolskiego. 
Podatki  liezpCirBdnie:  373.  Ustawa  z  d.  17  VI — 1921  r.  o  poborze  na  rzecz  Skarku  Państwa  dodatków  do  podatków 

gruntowego,  podymnego,  domowo-klasowego  i  budynkowego  oraz  unormowania  poboru  podatku  gruntowego 
na  obszarze  województw:  nowogrodzkiego,  poleskiego  i  wołyńskiego  jakotei  powiatów  białostockiego,  biel- 

skiego, sokolskiego,  wołkowyskiego,  białowieskiego  i  grodzieńskiego  województwa  białostockiego.  374.  Roz- 
porządzenie Rady  Ministrów  z  d.  19/V!1 — 1921  r.  w  przedmiocie  uchylenia  w  b.  zab.  austrj.  ustawy  o  opo- 
datkowaniu mięsa  i  rządowego  podatku  linjowego  w  miastach  zamkniętych.  375.  Okólnik  w  sprawie 

o'twarcia  kursów  skarbowych. 
Opłaty  StemplOWB:  376.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z.d.  6  lipca  1921  r.  w  przedmiocie  wykonania  rozp.  Rady 

Ministrów  z  d.  2/VI — 1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  ustaw  z  d.  6  lipca  1921  r. 
i  z  c^.  18  marca  1921  r.  o  opłacie  stemplowej  od  kart  do  gry  na  województwa:  nowogródzkie,  poleskie 
i  wołyńskie  oraz  powiaty:  grodzieński,  białowieski  i  wotkówyski  województwa  białostockiego.  377.  Okólnik 
w  sprawie  zawiadomień,  wysyłanych  przez  Władze  i  Urzędy  w  myśl  art.  24  Dekretu  z  d.  7/II — 1919  r. 
w  przedmiocie  opłat  stemplowych  od  podań.  378.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  przedmiocie  zezwolenia 
P.  K.  K.  P.  i  jej  Oddziałom,  mającym  siedzibę  na^  obszarze  b.  okup.  niemieckiej  na  uiszczenie  w  gotówce 
opłat  stemplowych  od  zobowiązań  dłużn.  pożyczek  lombardowych,  udzielanych  pod  zastaw  obligacji  pożyczek 
państwowych. 

Przepisy  o  ntonopolacll  państwowych:  379.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  5/VIll  1921  r.  w  przedmiocie 
uchylenia  w  b.  zab.  ros.  ustawy  akcyzowej  o  opodatkowaniu  miodu  do  picia. 

Honopoi  tytoniowy:  380.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  nowego  unormom^nia  należytości  mono- 
polowych pobieranych  w  b.  zab.  austrj.  od  wyrobów  tytoniowych  wprowadzonych  z  zagranicy.  S81.  Rozpo- 
rządzenie Ministra  Skarbu  o  utrzymaniu  w  mocy  częściowej  zmianie  rozp.  z  d.  12/IV — 1919  r.  (Mon.  Pol- 

ski Nr.  91)  w  przedmiocie  czasowego  zezwolenia  na  obrót  krajanym  tytoniem  i  papierosami. 
Przepisy  celne:  38Z.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  19/VI]  1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obo- 

wiązującej przepisów  celnych  i  taryfy  celnej  na  obszarze  województw:  wołyńskiego,  poleskiego  i  nowo- 
grodzkiego i  powiatów:  grodzieńskiego,  wołkowyskiego  i  białowieskiego  województwa  białostockiego. 

383.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  9/VII  1921  r.  w  przedmiocie  postępowania  celnego  przy  obrocie 
zagranicznym  opakowań  zwrotnych.  384.  Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu 
z  d.  27/Vll — 192T  r.  w  przedmiocie  częściowej  zmiany  rozp.  z  d.  11  czerwca  1920  r.  o  taryfie  celnej. 

Potyczki  paOstWOWC:  385.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  25  lipca  1921  r.  w  przedmiocie  terminu  wymiany 
oraz  zwrotu  Urzędowi  pożyczek  państwowych  świadectw  tymczasawych  i  obligacji  5^  pożyczki  państwowej 
z  1920  r.  przez  placówki  subskrybcyjne. 

Sprewy  walutowe:  386.  Ustawa  z  d.  30  lipca  1921  r.  o  zwiększeniu  emisji  serji  II  biletów  skarbowych.  387.  Roz- 
porządzenie Rady  Ministrów  z  d.  5/Vlll — 1921  r.  o    organizacji  i  zakresie  działania  urzędów  probierczych. 

Przepisy  0  instytacjacll  bankowych:  388.  Ustawa  z  d.  10/VI  —  1921  r.  w  przedmiocie  utworzenia  Państwowego 
Banku  Rolnego. 

Prawo  ubezpieczeniowe:  389.    Okólnik  w  sprawie  przedstawienia  szematów  druków. 
Sprawy  naftOUH:  390.  Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  w  przedmiocie  ustalenia  kom- 

petencji Ministerstw  odnośnie  do  spraw  naftowych.  391.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  oraz  Ministra 
Przemysłu  i  Handlu  z  d.  19yVII — 1921  r.  w  przedmiocie  uregulowania  wywozu  ropy  naftowej. 

Przepisy  o  stosunkach  handlowych  z  zagranicą:  39Z.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  19/V1I  1921  r.  w  sprawie 
rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  ustawy  z  d.  15  lipca  1920  r.  o  obrocie  towarowym  z  zagranicą  i  na  jej 
zasadzie  wydanego  rozporządzenia  na  obszar  województw:  wołyńskiego,  poleskiego,  nowogródzkiego  oraz 
powiatów:  grodzieńskiego,  wołkowys'  iego  i  białowieskiego  województwa  białostockiego. 

Przepity  o  służbie  państwowej:  393.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  20/VI  1921  r.  o  podwyższeniu  dodatku 
drożyźnianego  do  płacy  zasadniczej  funkcjonarj.  państwowych.  394.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 
30/VI  1921  r.  w  przedmiocie  ustalenia  wysokości  djet,  wynagrodzenia  rozjazdowego  oraz  zwrotu  kosztów 
podróży  funkcjonarj,  państwowych.  395.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  19  lipca  1921  r.  w  przed- 

miocie uzupełnienia  postanowień  artykułu  2  rozp.  Rady  Ministrów  z  d.  5  sierpnia  1920  r.  w  sprawie  djet 
i  kosztów  podróży  funkcjonarjuszów  państwowych.  396.  Okólnik  w  sprawie  legitymacji  służbowych  upraw- 

niających urzędników  i  funkcjonarjuszy  Kontroli  skarbowej  do  korzystania  z  50;^  zniżki  kolejowej. 
Ruch  Słutbowy:  397.    Wykaz  ruchu  służbowego  w  Min.  Skarbu  za  m.  czerwiec  1921  r. 



Organizacja  włacjz. 

372. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARU 

z  dnia  7  lipca  1921  roku. 

w  przedmiocie  ziniany  rozporządzenia  z  dnia  27  kwiets 
»ia  1921  roku  w  przedmiocie  utworzenia  izb  skarbom 

^•ych  na  obszarze  województw:  krakowskiego,  Iwow= 
skiego.  stanislawowskieglo  i  tarnopolskiego. 

Na  zasadzie  art.  3,  14  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca 
1919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów 
skarbowych  (Dz.  Praw  P.  P.  Nr.  65,  poz.  391)  i  art.  7 
i  8  ustawy  z  dnia  8  kwietnia  1919  r.,  w  przedmiocie 
objęcia  przez  Ministerstwo  Skarbu  administracji  skar? 
bowei  na  ziemiach  polskich,  które  wchodziły  w  skład 

b.  monarchji  austrjacko  -  węgierskiej  (Dz.  Praw  P.  F. 
\r.  31,  poz.  261)  zarządzam  co  następuje:  ^ 

§  1.  Przepis  punktu  2  ustępu  drugiego  §  4  roz* 
porządzenia  z  dnia  27  kwietnia  1921  r.  w  przedmiocie 

utwoi  /;enia  izb  skarbowĄ-ch  na  obszarze  województw: 
krakowskiego,  lwowskiego  stanisławowskiego  i  tarno 
tx)lskiego  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  41,  poz.  254)  otrzymuj e- 
następujące  brzmienie:  ..likwidowanie  i  przekazywa* 

nie  do  wypłaty  emerytur  i  zaopatrzeń  pensyjnych". 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  ~  od dnia  1  czerwca  1921  roku. 

Minister  Skarbu:  \ 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  l!st.  Rz.  P.  z  1921  r.  Nr.  67.  po:i.  438). 

PodatUi  bezpośrednie. 

373. 

USTAWA 

z  dnia  17  czerwca  1921  r. 

o  pot-orze  na  rzecz  Skarbu  Państwa  dodatku  do  po» 
datków:  gruntowego,  podymnego,  domowo  =  kIasowe= 
go  i  budynkowego,  oraz  unormowaniu  podatku  grun* 

towego  na  obszarze  v^'ojewództ^^•:  nowogrodzkiego, 
poleskiego  i  wołyńskiego,  jakoteż  powirstów  bialos 
stockiego,  bielskiego,  sokólskiego,  bialo>vieskiego  i  gro* 

dzieńsldego  województwa  białostockiego. 

Art.  1.  Ustanawia  się  dodatek  wolny  od  wszei= 
kich  dodatków  na  cele  samorządov/f.  w  wysokości" 

a)  900%  do  stawek  podatków  <.;runtowych,  obo- 
wiązujących na  obszarze  b.  Królestwa  Kongresowe^ 

go  (dodatki  do  art.  128  i '171  oraz  art.  132,  172,  200, 
203  i  272  rosyjskiej  ustawy  o  podatkach  bezpośred= 
nich.  tom  V  Zbioru  Praw  wyd.  z  1903  r.  i  art.  2  i  3 
ustawy  z  dnia  14  lipca  1920  r.,  Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr. 
7l,  poz.  477); 

b)  900%  do"  stawek  podatku  podymnego  dwor- 
skiego, głównego  i  dodatkowego  (dodatek  do  uwa= 

gi  do  art.  150  rosyjskiej  ustawy  o  podatkach  hez' 
pośrednich,   tom  V  Zbioru  Praw   wyd.  z   r.  1903 

i  art.  4  ustawy  z  dnia  14  lipca  1920  r.  Dz.  Ust.  Rk. 
P.  Nr.  71,  poz.  477)  oraz  do  podymnego  z  osad  włoś» 
ciańskich,  tudzież  z  nieruchomo.ści,  poło-żonych 
w  osadach,  utworzonych  z  miast  (art.  164  i  194  ro^^ 
syjskiej  ustawy  o  podatkach  bezpośrednich  i  art.  4 
ustawy  z  dnia  14  Upca  1920  r.),  obowiązujących  na 
obszarze  b.  Królestwa  Kongresowego; 

c)  900%'  do  stopy  podatku  gruntowego,  obowią 
żującego  na  obszarze  b.  dzielnicy  austrjackiejOtart 
1  ustawy  z  dnia  14  lipca  1920  r.,  Dz.  Ust.  Rz.  V 
Nr.  61,  poz.  389); 

d)  900%  do  stawek  podatku  domowo*klasowc= 
go,  obowiązującego  na  obszarze  b  dzielnicy  aii= 
strjackiej.  od  domów,  znajdujących  się  na  gruntack, 
należących  do  gmin  wiejskich  (austrjacki  patent  ce= 
sarski  z  23  lutego  1820  r.,  austrjacka  ustawa  z  dnia 
9  lutego  1882  r.,  austr.  dz.  ust.  Nr.  17  oraz  art.  1 
ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.,  Dz.  Ust.  Kz.  P.  Nr. 
70,  poz.  469); 

e)  200=krotnej  normy  podatku  gruntowego,  ob»>= 
wiązującego  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  (prus= 
ką  ustawa  z  dnia  21  maja  1861  r.); 

f)  175  krotnej  normy  podatku  budynkowego, 
ob>owiązuJącego  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej, 

od  budynków,  znajdujących  się  na  gruntach,  należą* 
cych  do  gmin  wiejskich  (pruska  ustavya  z  dnia  21 
maja  1861  r.). 

Art.  2.    Upoważnia  się  Radę  Ministrów: 

a)  do  określenia,  poczynąjąc  o^  r.  1920,  wys«> 
kości  państwowego  podatku  gruntowego  od  grun= 
tów  użytkowych  i  lasów,  położonych  na  obszarze 
województw:  nowogródzkiego,  f5^oleskiego  i  wołyń 
skiego.  jakoteż  powiatów  białostockiego,  bielskiego 
sokólskiego,  wołkowyskiego.  białowieskiego  i  gro 
dzieńskiego  województwa  białostockiego  (art.  6  ro 

syjskiej  ustawy  o  podatkach  bezpośrednich,' tom  V 
Zbioru  Praw,  wyd.  z  1903  r.).  Wysokość  tego  po 
datku  nie  może  być  więlcszą  od  przeciętnej  normy 
obowiązującej  w  tych  samych  latach  w  sąsiednicf 
powiatach  b.  Królestwa  Kongresowego:  ^ 

b)  do  ustanowienia  odpowiednich  organów  dlf 
dokonania  podziału  na  poszczególne  grunta  sumy 
podatku,  wyznaczonej  na  powiat  przez  Ministrj 
Skarbu  (art.  7  i  uwaga  do  art.  7  rosyjskiej  ustaw) 
o  podatkach  bezpośrefinich,  tom  V  Zbioru  Praw 
wyd.  z  r.  1903). 

Art.  3.  Wymiar  i  pobór  dodatków,  wymienić 
nych  w  art.  1  lit.  a  d  niniejszej  ustawy,  dokonuj* 
.się  łącznie  z  odnośnemi  podatkami,  sposobem  i  v 
terminach,  przepisanych  właściwem:  ustawami. 

Art.  4.  Dodatki.  u;->tanowione  w  art.  1  lit.  e  i  f 
pobierają  na  rzecz  Skarbu  Państwa  te  władze  samo 
rządowe,  które  w  myśl  obo«rią:aijących  ustaw  po 

wołane  są  do  poboru  dodatk('Av  samorządowych  d( 
podatków  gruntowego  i  budynkowego. 

Z  uzyskanych  z  tego  źródła  wpł^-wów  może  Ra 
da  Ministrów  przekazać  odpowiednią  część  tyn 
związkom  samorządowym  na  obszarze  b.  dzielnic; 
pruskiej,  które  dotychczas  pobierały  dodatki  do  po 
datku  dochodowego. 

Art.  5.  Minister  Skarbu  ma  prawo  ws  elkie  su 

my  wymienionego  w  art.  1  dodatku  zniżać,  rozkla 
dać  na  raty  i  umarzać,  bez  ograniczenia  terminu 
tym  jednostkom  podatkowym,  gminom  !ub  okręgom 
które  poniosły  straty  łub  szkody  wskutek  dz?ałar 
wojennych,  wojny  oraz  klęsk  żyAviołowych. 
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Szczegółowe  postanowienia  w  tym  przedmiocie 
V,  vda  Minister  Skarbu. 

Art.  6.  Właściciel  gruntu,  w\  dzieijżawionego 

przed  wejściem  w  życie  niniejszej  ustawy,  ma  pr:i= 
wo  żądania  od  dzierżawcy  zwrotu  dodatlcu,  zapłaco= 

!  nego  na  podstawie  tej  ustawy,  jeżeli  umowa  dzier= 
'  źawna  nakłada  na  właściciela  obowiązek  płacenia, 

'  podatków,  a  czynsz  dzierżawny  jest  płacony  w  (^o- 
i,  tówce. 

Art.  7.    Wykonanie  ustawy  niniejszej  poruc/a 
się  Ministrowi  Skarbu,  o  ile  zaś  chodzi  o  wykonanie 

na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  w  porozumieniu 
!  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 

Art.  8.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycz' 
Ilia  1921  r.  Z  tym  samym  terminem  uchyla  się 
część  druga  art.  2  i  art.  6  ustawy  z  dnia  14  lipca 
1020  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  61,  poz.  389)  oraz  art. 
O  usiawy  z  dnia  14  jiipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P. 

N'r.  71,  poz.  477). 
Marszałek: 

( — )  Trumpczyński. 

Prezydent  AAaiistrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski 

(Dz.  U:st.  Nr.  59  z  dn.  12/7.  1921 -r.,  poz.  372). 

374. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  10  lipca  1921  roku 

w  przedmiocie  uchylenia  w  h.  zaborze  austrjackim 

ustawy  o  opodatkowaniu  mięsa  i  rządowego  podatku 

j  liniowego  w  miastach  zamkniętych. 

Na  mocy  art.  2  ustawy  ?  dnia  10  maja  1921  r. 

■>  regulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia,  względu 
lie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej  (Dz.  Ust. 

'il.  P.  Nr.  41,  poz.  248)  Rada  Ministrów  zarząd?;a  co 
fiastępuje: 

§  1.  Moc  obowiązującą  austrjackiej  ustawy  z  dn. 
16  czerwca  1877  r.  (Dz.  U  p.  Nr  60),  zaprowadzającej 
Ma  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  pobór  podatku 
lipdżywczego  od  mięsa,  uchyla  się. 

§  2.  Pobór  spożywczego  podatku  linjowego  od 
i  liektórych  przedmiotów  spożywczych,  wprowadza* 
f  lych  do  zamkniętych  miast  Lwowa  i  Krakowa,  w  wy= 
i  -okości,  ustalonej  dla  Lwowa  taryfą,  wprowadzoną 
tistawą  z  dnia  18  maja  1875  r.  (Dz.  U.  p.  Nr.  84),  a  dla 
,  Crakowa  —  ustawą  z  dnia  22  grudnia  1910  r.  (Dz.  U. 

Nr.  121)  —  znosi  się 

K.  §  3.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po? 
pierza  się  Ministrowi  Skarbu. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  1  stycznia  1922  r. 

Z  dniem  tym  tracą  moc  obowiązującą  sprzeczne 
z  tem  rozporządzeniem  wszelkiego  rodzaju  przepisy, 
dotyczące  opodatkowania  mięsa  i  poboru  podatku 
linjowego  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego. 

Prezydent  Ministrów: 
'     (- )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski: 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1921  r.  Nr.  66,  poz.  428). 

375. 

OKÓLNIK  L.  2105/21  Wydz.  4. 

Do  wszystkich  Izb  skarbow5xh  na  obszarze 
b.  zaboru  rosyjskiego. 

W  celu  ułatwienia  uzupełnienia  personelu  Urzę* 
dów  skarbo^vych  podatków  i  opłat  skarbowych  na 

ziemiach  b.  zaboru  rosyjskiego,' Ministerstwo  Skarbu 
zamierza  urządzić  ponownie  bezpłatne  kursy  prak* 
tyczno  s  naukowe  o  podatkach  bezpośrednich,  opła* 
tach  skarbowych  i  z  dziedziny  innych  wiadomości 
ogólno  skarbowych  i  dla  kandydatów,  którzy  mieliby 
zamiar  wstąpić  do  służby  w  Urzędach  skarbowych 
podatków  i  opłat  skarbowych  na  ziemiach  b.  zaboru 
rosyjskiego. 

Kursy  rozpoczną  się  w  Warszawie  przy  Minister- 
stwie  Skarbu  w  październiku  i  trwać  będą  mniej  wie* 
cej  przez  trzy  miesiące. 

Po  zakończeniu  wykładów  kandydaci  rcflektująs 
cy  na  Urząd  winni  poddać  .się  egzaminowi,  poczem 
mogą  otrzymać  posadę  z  uposażeniem  9*go  stopnia 
służbowego.  Kandydaci  nie  egzaminowani,  względ» 
nie  przy  egzaminie  reprobowani,  będą  od  przyjęcia 
na  Urząd  wykluczeni. 

Na  kursy  dopuszczeni  być  mogą  na  podstawie 
własnoręcznie  napisanych  próśb,  z  w\  szczególnie* 
niem  curriculum  vitae,  tylko  obywatele  polscy,  któ* 
rzy  ukończyli  conajmniej  18  lat,  a  nie  przekroczyli 
.35  roku  życia.  Do  próśb  dołączyć  należy  w  picrwo* 
pfsie  lub  UAvierzytelnionym  odpisie: 

1.  metrykę  urodzenia, 
2.1  zaświadczenie  moralności, 

3.  świadectwo  z  ukończenia  conajmniej  szkoł> średniej, 

4.  zaświadczenie  obywatelstwa  polskiego, 

5.  pozwolenie  ojca  lub  opićkuna  do  uczęszczania 
na  kursy,  o  ile  chodzi  o  niepełnoletnich, 

6.  zaświadczenie,  odnoszące  się  do  dotychczaso* 

wego  zajęcia,  o  ile  chodzi  o  kandydatów,  po^ 
zostających  na  Urzędzie;  dla  zdemobilizować 
nych  wojskowych  wymagane  jest  zaświadczę* 

0  nie  właściwej  wład2y  wojskowej. 

Ministerstwo  Skarbu  zastrzega  sobie  wybór  kan* 
dydatów  wedle  swego  uznania. 

W  celu  umożliwienia  korzystania  z  kursów  także 
i  niezamożnvTn  kondydatom  zamiejscowym.  Minister* 
stwo  Skarbu  przyzna  wedle  swego  swobodnego  uzna* 
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nia  na  indywidualne  prośby  kandydatom  :iamiejsco= 

%v>'m,  nie  pobierającym  żadnego  v.-ynagrodzeR-,a 
z  funduszów  par.stwowĄ,'ch,  zasiłek  na  koszty  utrzy; 
mania  w  Warsza\vie,  w  kwocie  nic  pr-^ekt-aczajacej 
10000  mk.,  pod  warunkiem,  że  kaiidydaci  tacy  nie? 
tylko  wykażą  uicznmożność,  nie  zobowiaźp  sic  po- 

nadto pisemnie  do  regularncę^o  uc?es?:czania  na 
k?ady,  poddania  ęię  ef?^amino^vi,  v.starienia  do  s!uż? 
by  w  Urzędach  skarbowych  podatków  i  opJat  skarr 
bowych  na  ziemiach  b.  zaboru  roKyiskiec?o  i  pelnic= 

nia  służby  przez  lat  conaimniei  p>i'":';  w  razie  niedo* 
trzymania  warunków,  zobowiązani  będą  do  zwrotu 
pobranego  zasiłku. 

Prośby  o-przyt3uszczenie  pa  kurs,  wolno  od  opłiu- 
tv  stemT^lowei,  zaop^trzdne  w  notrzebne  dowody,  n^'? 
leży  nadsyłać  do  20?,^o  września  b.  r.  albo  bezpo- 
średn'o  do  Departamentu  podatków  M!nisterstv.-:>. 
Skarbu.  Warszay/a,  Nowy*  kwiat  69,  albo  do  iakiej* 
kolwiel-:  I^by  skarbowej. 

Kandydaci    przyjęci    ctfz^snniają  ZAwiadomifii; 
o  terminie  rozr)oc:?eci.i  kursów. 

T^by  skarbowe  postarają  się  o  j  aknaj  rychłe  i  izc 
rozpow«::'echnicrie  tego  okólnika,  zwłaszcza  w  ko- 

łach wojskowych  i  przedłożą  zebrane  prośby  z  od= 
nowiednimi  wnioskami  najdalej  do  końca  września 
roku  tneżscego.  , 

Wrrs^ri^ya,  dnia  12  sierpnia  1921  r. 
Minisier  Skarbu : 

w  z.  (~)^Weinfeld. 

Opłaty  stemplowe. 

576. 

ROZrORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU' 
z  dnia  6  lipca  1921  r. 

w  przedmiocie  wykonania  rozporządzenia  Rady  Mini- 
strów z  drua  2  czerwca  102!  \y  przed^niocie  rozciągnię- 

cia mocy  ol^owięzsijąccj  ustaw  z  dnia  6  lipca  1920  r.  i 
z  drtia  ?8  ̂ r'3-;ra  r.  c  opfade  sffK^f lowej  od  kart  do 
gry  na  województwa:  noy^ogródzkie,  poles!('e  i  v/o}yń 
shfi  oraz  powiaty  grodzieński,  białowiesl;!  i  wołkowyski 

województwa  białostockiego. 

Na  podsf?Avie  §  4  rozporzędzetiia  Rady  Ministrów 
z  dnia  2  czerwca  1921  r.,  w  przedmiocie  rozciągnięcia 
Kocy  ct>o wiązującej  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  i 

z  dnia  18  marca  1921  r.  o  opłacie  stemplowej  od' kart  do 
gry  na  województwa:  ncv/cgródzkie,  poleskie  i  wołyń- 

skie oraz  powiaty:  grodzieński,  białowieski  i  wolkowyski 
województwa  białostockiego  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r. 
Nr.  55,  poz.  342),  zarządzam,  co  następuje: 

§  1.  Moc  obowiązującą  §§  1—31  rozporządzeni,? 

JVlimsira  Skarbu  z  daia  31  października  1920  r.  (D^U?-,^ 
R.  P.  Nr  104,  poz.  690),.  w  przedmiecie  opłaty  ste&plc- 
wej  od  kart  do  gry,  rozciągam  na  województv/a :  nowo- 
gródzkiCj  poleskie  i  wołyńskie,  oraz  powiaty:  grodzieński, 
białowieski  i  wołkcwyski  wcjewódziwa  białostockiego. 

?.  2.  Az  00  utvvo rżenia  na  obszarze  po"..vyżs2ym 
urzędów  skarbo^^i^ych  podatków  i  r.płat  skarbo-A^j^ch  czyn- 

ności, poruczcne  tym  urzędom  w  powolaiicm  w  §  1 
porządzeniu  Ministra  Skarbu,,  wykonywać  będą  inspe 
raty  skarbowe. 

§  3.   Ktokolwiek  na  obszarze,  wymienionym  w 
posiadać  będzie  w  dniu  ogłoszenia  niniejszego  rozpoi 
dzenia  więcej,  niż  dwie  łalje  kart  do  gry,  obowiąz 
będzie  najpóźniej  do  dnia  30  września  1921  r.  zgłosić 
siadany  zapas  do  kasy  skarbowej. 

Zgłoszenie  następuje  za  pomocą  deklaracji,  spoi 
dzoliej  w  dwóch  egzemplarzach  według  wzoru  5,  z 
czcnego  do  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  31 

października  1920  r.'(Dz.  Ust.  Nr.  104,  poz.  690).  Rów cześnie  ze  zgłoszeniem  ma  nastąpić  r.iszc/enic  stt 
wskazanej  w  deklaracji. 

Kasa  skarbowa  zatrzymuje  jeden  egzemplarz  dc 

racji;  drugi,  zaopatrzony  w  pokwitowanie  z  uiszczę 
opłaty,  zwraca  stronie.  Strona  winna  najpóźniej  do 
30  v/rześnia  1921  r.  złożyć  odnośne  talje  kart  do 

■  .  raz  ze  wspomnianym  drugim  egzemplarzem  deklai 
kasie  skarbowej.  Kasa,  sprawdziwszy  zgodność  złożo 
lości  talji  z  podaną  w  deklaracji,  oraz  należyte  oblicz 
opłaty  stemplowej  (art.  20  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920 
zaopatrzy  wierzchnią  kJirtę  każdej  talji  w  znak  stemp 
wy  i  umieści  na  opakowaniu  (pismem  lub  w  sposób 
chaniczny)  uwagę:  „Opłata  stemplowa  ma 

....  fen.  uiszczona  dnia  1921  r.";  u 
ga  ta  ma  być  podpisana  i  stwierdzona  pieczęcią  ur 
dową. 

Znak  stemplowy  wykonany  będzie  przez  wytloczet 
malej  pieczęci  urzędo  vcj. 

Kasa  skarbowa  stwierdza  dokciiane  ostemplować 

•    na  egzemplarzu  deklaracji,  zaopatrzonym  w  pokwitow 
nie  z  uiszczenia  opłaty,  i  zwraca  go  stronie  razem  z  kj fami. 

§  4.  Począwszy  od  dnia  ogłoszenia  niniejszego  ró 
porządzenia  zabrania  się  sprzedaży  kart  do  gry  nieoSłer 
plowanych  w  sposób  wskazany  w  powolanem  rozporz 
dzeniu  Ministra  Skarbu  z  dnia  31  października  1920 
(Dz.  Ust.  Nr.  104,  poz.  690)  lub  w  rozporządzeniu  Min 
stra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  31  października  1920 
(Dz.  Ust.  Nr.  104,  poz.  691)  lub  §  3  rozporządzenia  n 
niejszego. 

§  5.  Kto  do  dnia  ogłoszenia  niniejszego  rozporzą- 
dzenia zajmował  się  sprzedażą  kart  do  gry  i  zamierz 

zajmować  się  nią  nadal,  wiuien  najpóźniej  do  dnia  30-g 
listopada  1921  r.  wnieść  podanie,  przewidziane  w  §2 
rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  31  październik 
1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  104,  poz.  690).  O  ileby  tego  ni 
uczynił,  winien  zaniechać  sprzedaży  z.  dniem  30  listopadj 1921  r. 

W  razie  załatwienia  odmownego  władza  skarbów; 
wyznaczy  termin,,  do  którego  wolno  sprzedawać  zapasy, 
•posiadane  w  dniu  otrzymania  decyzji  odmownej.  Po  upły- wie, tego  terminu  dalsza  sprzedaż  jest  zabronioną. 

Każdy  sprzedtewca  kart  do  gry  winien  najpóźniej  oi 
dnia  15  sierpnia  1921  r.  prowadzić  księgę  sprzedaży 

c§  28  rozporządzenia  Ministra  z  dnia  31"  października 1920  r.)  bez  względu  na  to,  czy  uzyskał  zezwolenie  na 
handel  kai-tami  do  gry,  lub  czy  sprawa  lego  zezwolenia  l 
nie  jest  jeszcze  rozstrzygnięta. 

W  księdze  tej  ma  uwidocznić  zapas  kart  do  gry,  po- 
siadany w  dniu  założenia  księgi. 
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^  6.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z 
iem  ogłoszenia.  . 

Minister  Skarbu : 

w  z.  ( — )  R.  Rybarski. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  67  z  dn.  13  sierpnia  1921  r., 
z.  437). 

•  *  377. 

OKÓLNIK  L.  1218'21/S.  IV. 

inistersłwa  Skarbu  w  sprawie  zawiadomień.  Awsys 
lych  przez  Władze  i  Urzędy  w  myśl  art  24  Dekrcs 
z  dnia  7  lutei/o  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  14  pOz.  145) 
w  przedmiocie  opłat  stemplowych  od  podań. 

W  myśl  art.  24  dekretu  z  dn.  7/TI  1919  r.  (Dz.  P,-. 
.  14  poz.  145)  obowiązane  są  Władze  i  Urzędy,  do 

irych  wpłĄ,-waią  rodania  bądź  w  zupełności  nie^ 
emplowane,  bądź  też  zaopatrzone  stem.n!ami  niż? 

i  wartości,  niż  nrzepisan?.  —  przed  mer\-torvcznem 
fatwieniem  tycij  podań  —  źa^^^adomić  netenlów 
>rakuiacej  onłacie  stemnlowei  i  wzywać  do  iei  do-  . 
iTCzenia  pod  ryę^orem,  że  podanie  zwrócone  będzie 
j;  załatwienia. 
^  Ministerstwo  Skarbu  —  chcąc  vcbvlić  biedna  do-- 
ihczasowa  nraktyke  niektórych  v.'ładz  i  urzędów 
MStwovrsxh  —  n^iaśnia.  że  zawiadomienia  pov/vż* 
wolno  i  należy —  z£?odnie  z  treścią  art.  6  rozno* 
dzenia  Ministerstwa  Poczt  i  Telegrafów  ^  dnia 

Tześnia  1919  r.  (Dz.  U.  Nr.  78  poz.  442)  —  wvsv' ' 
bez  opłaty  pocztowei  pod  warunkiem  zamiesza 

nia  na  przedniej  stronie  "nrzesyłki  uwafi  ..Urze^ 
1  vT)ic  —  opłatę  nocztowa  uiści  adresat".  Ten  ostSt* 
iwłaea  prz^;  odbiorze  roied^mcz?  opłatę  pocztowa 

flłuf  tarvf\'  o£?ólnei.  , 
'  Jeśli  adresat  odmó\i'i  zapłaty.  nismo«  iako  niedo< 
;!onc  zwąca  noczfa  Urzędowi  w\-svłaiacemu. 
1^  W  tym  ostatnim  w^-padku  odmówienia  zapłaty 
cprz\iccia  pisma  unominawczcno,  należy  traktom 

,';  na  równi  z  bezskuteczn>Tn  nnływcm  terminu, 
maczone^o  do  ujszczenia  brakuiacci  opłaty  stem« 
iwej  i  zastosować  rydor,  przcnddziany  w  cyt.  wv^ 
I  art.  24,  t.  j.  z\\T6cić  petentowi  posianie,  nie  wdas 
sie  w  jcpri  załatwienie. 

Warszawa,  dnia  19  sierpnia  1921  r. 

f  Minister  Skarbu:  • 

[  w  z.  (— )  Weinfeld. I 
'378. 

'  KOMUNIKAT 
;  isferstwa  Skarbu  w  przedmiocie  zezwolenia  Pols 
i  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  i  jej  Oddziałom, 
scyra  siedzibę  na  obszarze  h.  okupacji  niemiec- 
na  uiszczanie  w  gotówce  opłat  stemplowych  od 

!  >wiązań  dłużnych  pożyczek  lombardowych,  udzies 
b  ch  pod  zastaw  obligącji  pożyczek  państwowych. 

■  'Ministerstwo  Skarbu  komunikuje,  że  rozporzą^ 
łjiiem  z  dnia  22  sierpnia  1921  r.  L.  1101.  S.  IV  udzie* 

liło  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  zezwolenia 
na  uiszczanie  w  gotówce  opłat  stemplowych  od  wy« 
stawianych  na  obszarze  b.  okupacji  niemieckiej  i  ob? 
szarże,  który  podlegał  władzy  b.  niemieckiego  Na* 
czelnego  Dowódcy  na  wschodzie:  a)  zobowiązań 
dłużnych  pożyczek  lombardowych,  udzielanych  przez 
P.  K.  K.  P.  i  jej  Oddziały  pod  zastaw  obligacji  pos 

życzek  państwowych,  b)  udokumentowanych  przc= 
dłużeń  terminu  spłaty  wymienionych  pożyczek. 

Opłaty  te  wynosić  powinny:  a)  od  zobo%viązań 
dłużnych  —  1%  od  sumy  długu  (poz.  19,  a:  2  taryfy 
stemplowej,  dołączonej  do  rozp.  b.  G.  G.  V/arsz. 
z  19.  Viii  1916  r.,  Dz.  Rozp.  Nr.  40,  poz.  127,  art.  6 
p.  e  ust.  z  16.  VII  1920  r.  Dz.  U.  Nr.  73,  poz.  498 
i  par.  4  p.  b  rozp.  wyk.  z  25. VIII  1920  r.  Dz.  U. 
Nr.  84,  poz.  562)  i  b)  od  udokumentowanych  przedłii= 
żeń  terminu  spłaty  pożyczek  —  1/20%  od  sumy  długu 
(poz.  19  b  pow^oJanej  taryfy). 

Uiszczenie  ma.  się  odbywać  w  okresach  micsieczs 
nych  z  dołu,  najpóźniej  w  dniu  8  każdego  miesiąca 
(o  ile  zaś  na  ten  dzień  przypada  niedziela  lub  święto 
w  najbliższym  dniu  powszednim)  co  do  zobowiązań 
dłużnych  i  udokumentowanych  przedłużeń  terminu 

spłaty, ^'ystawionych  w  poprzednim  miesiącu  tak  przez 
Polską  Krajowa  Kasę  Pożyczkov/ą,  jak  i  wymienione 
wyżej  jej  Oddziały,  a  to  tv  Kasie  Skarbowej,  tirzedus 
iace]  w  siedzibie  P.  K.  K.  P.  względnie  każdego  z  jej 
Oddziałów,  lub  w  Kasie  Skarbowej,  y,^  której  okręgu 
dany  Oddział  ma  swoją  siedzibę. 

Polska  Kraiov/a  Kasa  Pożyczkowa  wzgl.  wyżej 

\\'ymienione  jej  Oddziały  mają  prowadzić  rejestr  ̂ v\i= 
stawianych  zoboy.iązań  dłużnych  i  udokumentować 
nych  przedłużeń  terminu  spłaty.  Rejestr  ten  powinien 
zawierać  następujące  rubryki: 

1)  Liczba  bieżąca, 

2)  Data  wrystawienia  dokumentów, 
3)  Nazwisko,  imię  i  dokładny  adres  uczestnika 

dokumentów\ 
4)  Suma  dokumentu, 
5)  Kwota  pobranej  opłaty  stemplowej. 

Rejesti*.  ten  może  być  objęt>''  obecnemi  ksi'.>c;ami 
Kasy  o  ile  te  zawierają  po-.'.yższe  rubryki. 

Jeden  należycie  podsumowany  i  podpisany  o'lpis 
tego  rejestru  za  czar,  do  końca  każdego  miesiąca,  m,i 
być  pBzedkładany  Kasie  Skarbowej,  jako  deklaracja 
przepisana  w  §=ie  46  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych 

•  z  dnia  4  lutego  1919  (Dz.  U.  Mm.  Sk.  Nr.  8,  poz.  131) 

przy  wpłacaniu  do  tej  Kasy  sumy  pobran^•ch  opłat stemplowych. 

Drugi  taki  sam  odpis  należy  równocześnie  r»rze= 
słać  Urzędowi  Skarbowemu  Podatkóv'  L^Opłat  Skar* 
bow>'ch.  W'  którego  okresu  znaid'!je  sie  Kasa  Skarbos 

wa,  która  opłatę  przyjęła.  W  Warszawie  należ>'  prze^ 
^słać  odpis  ten  pierwszemu,  w  Łodzi  drugiemu  Vrzą' 
dowi  Skarbowemu  Podatków  i  Opat  Skarbowych. 

Każdy  zaś  dokument  objęty  pow\'ższ>-m  rc* 
jestrem  ma  być  zaopatrzony  ręcznie  lub  mechanicz* 
nie  w  klauzulę:  ..Opłatę  stemplową  uiszczono  dotóws 

ka  wedle  reskr.  Min.  S.  z  dnia  22A/III  l'^21  roku 
L  1101/21.  S.  IV.  do  poz.  .  .  .  :  .  rei.  z  r.  19.  ...  , 

Warszawa,  dnia  23  sierpnia  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 
Szef  Sekcji: 

w  z.  (    )  Werner. 
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Przepisy  ogólne  o  monopolach 

państwowych. 

379. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  5  sierpnia  1921  roku, 

w  przedmiocie  uchylenia  w  b.  zaborze  rosyiskim  posta- 
nowień rosyjskie!  «sławv  akcyzowej  o  opodatkowania 

miodu  do  picia. 

Na  mocy  art  2  ustawy  z  dnia  10  maia  1921  r,  o  re- 
gulowaniu podatków  od  snożycia.  zużycia,  wzsrlfdnic 

nrodiikrii  na  obszarze  R/eczynosoolitej  Polskiei  (Dz. 

Ust  R  P  Nr.  41,-  poz  248),  Rada  Ministrów  zarzędza. 
co  nasteouie: 

§  1.  Postanowienia  art  108.  ustęt>  1  litr  b .  art.  109, 
L  3  art  111  1.  3.  art  113  L  4.  art,  284  do  205.  oraz 
art  406  do  409  ros  ustawy  akcyzowei  (tom  V  zbioru 
praw  rosyjskich  z  1901  r  z  uzupełnieniami  z  r.  1912), 

dotyczące  opodatkowania  miodu  do  picia  na  obszai"zo 
b  zaboru  rosviskieffo.  uchyla  sie. 

§  2  Wykonanie  niniejszeg:©  rozporządzenia  powie- 
r;za  sie  Minish-owi  Skarbu. 

S  3  PoTDorządzenie  to  wchodzi  w  życie  z  dniem 
1  stycznia  1922  r 

Z  dniem  tym  tracą  moc  obowiązujący  sorzeczne 
z  rozporządzeniem  tern  wszelkieero  rodzaju  orzenisy,  do- 

tyczące opodatkowania  miodu  na  obszarze  b.  zaboni  ro- 

syjskieg^o. 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  69  z  dnia  20  sierpnia  1921  ?., 
poz.  455). 

1)  od  papierosów  wsi^ystkich  j«atunkóvv  i 
gatunku  średniego  43%    detalicznej    ceny  spi 
tychże  wyrobów,  • 

2)  od  tytoniów  f>atunku  przedniego  i  n;! 
niejszego  48%  detalicznej  ceny  sprzedaży, 

3)  od  cygar  i  cygaretek  1.000  marek  od  1 
Art.  3. 

Ceny  sprzedaży  papierosów  i  tytoniów  w 
dzonycK  (pozamonopolovi  ych)  oznaczać  będzit 
dycznie  Generalna  Dyrekcja  .Monopolu  Tytoi: 
w  okresie  bieżącym  aż  do  odwołania  obowiąz 
stępujące  ceny: I.  papierosy, 

1)  gatunku  średniego  A.  Mk.  2.50  za  sztu! 
2)  gatunku  przedniego  B.  Mk.  3.—  za  szti 
3)  gatunku  przedniego  A.  Mk.  4.  -   za  szi 
4)  gatunku  najprzed.  B.  Mk.  5.—  za  sztuk 
5)  gatunku  najprzed.  A  .Mk.  6.—  za  sztii 
II.  tytoni 

1)  gatunku  średniego  Mk.  2.000  za  1  klg. 
2)  gatunku  przedniego  Mk.  3.200  za  1  kit*. 
3)  gatunku  najprzed.  Mk.  4.200  za  1  klg. 
4)  luksusoM^-  importowany  Mk.  6.000  za 

Art.  4.  ̂, 

Klasyfikację  poszczególnych  gatunków  1:1 
sów  i  tytoniów  krajanych  przeprowadza  się 
dzie  według  deklaracji  interesowanych  osób, 
przy  zgłoszeniu  Generalnej  Dyrekcji  Monop 
toniowcgo,  lub  upoważniona  przez  nią  władz 
bowa  sprawdza  w  każdym  \y>'padku  czy  pod 
deklaracji  osób  interesowanych  gatunek  i  iloś( 
wiadają  rzeczywistej  jakości  i  ilości  i  ewen 
nakaże  inną  klasyfikację  papierosów,  lub  tyt 

Warszawa,  dnia  16  sierpnia  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinf 

Monopol  Tytoniowy. 

380. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  przedmiocie  nowego  unormowania  należytości  mo= 
nopolowych  pobieranych  w  b,  zaborze  austrjackim  od 
wyrobów  tytoniowych  wprowadzonych  z  zagranicy. 

Art.  1. 

Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  14  paź* 
dziernika  1920  roku  851/Pr'20  i  z  dnia  11  lutego 
1921  roku  L.  318/Pr./21  Dz.  Ur/.  Nr.  S.  poz.  90 
w  przedmiocie  należytości  monopolowych  (Ucencyj= 
nych)  pobieranych  w  b,  zaborze  austryjackim  od  wyj 
robów  tytoniowych,  wprowadzonych  z  zagranicN^, 
uchyla  się. 

Art.  3. 
Począwszy  od  1  września  W2\  roku  ustanawia 

się  pow^'żs?e  należ:vi;o5ci  monopolowe  Oicencyjne)  jak 
następuje: 

381. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKAR 

o  utrzymaniu  w  mocy  i  częściowej  ̂ mianie  ro; 
dzenia  z  dn.  12  kwietnia  1919  r.  Monitor  Pblski 

ex  1.919  w  przedmiocie  czasowego  zezwolenia  n; 
•      krajanym  tytoniem  i  papierosaxni. 

§  1. 

Rozporządzenie  Ministi"a  Skarbu  z  dnia  12 
uia  1919  r.  Monitor  Polski'Nr.  91  ex  1919  w  brz 
ustalonem  rozporządzenianii  z  dnia  24  czerwci 
topada,  19  grudnia  1919  r.  8  czerwca  1920  i  16 
1921  r.  (Dz.  Urz.  Nr.  10— 11,  poz.  125  ex  1921)  w 
miocie  opłaty  monopolowej  od  pozamonopol 
papierosów  i  tytoniów  krajanych  utrzymuje  się 
cy  ze  z-mianami#\skazanemi  w  §§  2  do  4. 

§  2. 

Art.  3.  powyższego  rozporządzenia  otrzymi|iei 
.stępujące  brzmienie: 

Opłata  monopolowa  od  wyrobów  tytoni 
pozamonopol  owych  wynosi: 
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od  papierosów  wszystkich  gatunków  i  od  ty* 

krajanego  gatunku  najniższego  („średniego") 
etalicznej  ceny  sprzedażnej. 
od  tytoniów  gatunków  wyższych  48%  detalicz* 
rzedaży. 

^  §3. 

•t.  4  powyższego  rozporzfidzenia  otrzymuje  na? 
\ce  brzmienie: 

asyfikację  poszczególnych  gatunków  papiero= 
t\'toniów  krajaęych  przeprowadza  się  w  zasa* 
edług  deklaracji  interesowanych  osób,  podanej 

głoszeniu  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Ty= 
ego,  lub  upoważniona  przez  nią  władza  skar? 
prawdzi  w  każdym  wypadku,  czy  podane  w  des 

i  osób  interesowanych  gatunek  i  ilość  odpowia- 
eczywistej  jakości  i  ilości,  i  ewentualnie  naka* 
j  klasyfikacją  papierosów,  lub  tytoniu. 

§4. t.  6  pawyższego  rozporządzenia  otrzymuje  nnf 
ce  brzmienie: 

ny  pozam on opol owych  papierosów  i  tytoniów 
'ch,  podlegających  opłacie  według  niniejszego 
ądzenia  ustanawiać  będzie  perjodycznie  Ge* 
Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego  za  pomocą 
.  krajowych  prywatnych  wyrobów  tytonio* 
a  obszarze  b.  Królestwa  Kongresowego, 
okresie  bieżącym  aż  do  odwołania  obowiązują 
jące  ceny  maksymalne^ 
papierosy. 
|.jatunku  średniego  A.  Mk.  2.50  za  sztukę 

'  jatunku  przedniego  B.  Mk.  3.00  za  sztukę 
i  latunku  przedniego  A.  4.00  za  sztukę 
jatunku  najprzedniej.  B.  Mk.  5.00  za  sztukę 
[atunku  najprzedniej.  A.  Mk.  6.00  za  sztukę 
tytonie. 
{atunku  średniego  Mk.  2.000  za  1  klg. 
(atunku  przedniego  Mk.  3.200  za  1  klg. 

■jatunku  najprzedniej.  Mk.  4.200  za  1  klg. 
uk.susowy  importowany  Mk.  6.000  za  1  klg. 

i-       '  §5.  , porządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z 
ego  ogłoszenia. 

"szawa,  dnia  13  sierpnia  1921  roku. 
'  Minister  Skarbu: 

r  w  z.  ( — )  Weinfeld. 
i  ^   ^ 1 

Przepisy  celne. 

382. 

iPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  19  lipca  1921  r. 

imiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej 
V  celnych  i  taryfy  cebiej  na  obszarze  wojes 
wołyńskiego,  poleskiego  i  nowogródzkiego 

'6w:  grodzieńskiego,  wolkowyskiego  i  Eialo; 
:«eskiego  województwa  białostockiego. 

mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r. 
owaniu  stanu  prawno « politycznego  na  zies 

miach,  przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zgodnie  z  umową  o  preliminaryjnym  pokoju 
i  rozejmie,  podpisaną  v/  Rydze  dnia  .12  października 
1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1921  r.  Nr.  16,  poz.  93),  za* 

•  rządzą  się,  co  następuje: 
§  1.  Na  obszary  województw:  wołyńskiego,  po 

leskiego  i  nov/ogródzkiego  oraz  powiatów:  grodzień- 
»;kiego,  wolkowyskiego  i  białowieskiego  wojewódz- 

twa białostockiego,  rozciąga  się  moc  obowiązującą; 

])  rozporządzer^a  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu 
i  Handlu  z  dnia  11  czerwca  1920  r.  o  taryfie  celnej 
(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  r.  1920  Nr.  51,  poz.  314),  2)  roz* 
porządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  13  grudnia  1920  r. 
0  postępowaniu  celnem  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1921  r. 
Nr.  11,  poz.  64)   oraz  3)  wszystkich  rozporządzeń 
1  przepisów,  wydanych  na  zasadzie  wyżej  powoła- 
nych  rozporządzeń. 

§  2.  Z  chwilą  wejścia  w  życie  niniejszego  rozs 
porządzenia  tracą  moc  obowiązującą  wszystkie  roz» 
porządzenia  w  zakresie  spraw  celnych,  wydane  przez 
Komisarza  Generalnego  Ziem  Wschodnich,  Komfsa* 
rza  Naczelnego  Ziem  Wołynia  i  Frontu  Podolskiego 
oraz  Zarządu  Terenów  Przyfrontowych  i  Etapowych. 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
7  dniem  ogłoszenia,  a  wykonanie  je^o  powierza  się 

Ministrowi  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrem  Prze= 
mysłu  i  Handlu. 

Prezydent  Ministrów: 

(-)  Witos, 
Minister  Skarbu: 

{-  )  Steczkowski. 

Minister  Przemyku  i  Handlu: 

( — )  5.  Przanowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  3/VIII  1921  r'.  Nr.  66,  poz.  424). 

383. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARU 

z  dnia  9  lipca  1921  roku 

w  przedmiocie  postępowania  celnego  przy  obrocie  za« 
granicznym  opakowań  zwrotnych. 

Na  zasadzie  art.  11  i  21  rozporządzenia  Ministrów 
Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  o  taryfie  celnej  z 
dnia  11  czerwca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  51, 
poz.  314)  zarządzam  co  następuje: 

§  1.  Postanowienie  §  10  rozporządzenia  Ministra 
Skarbu  z  dnia  13  grudnia  1920  r.  o  postępowaniu  cel* 
nem  (Dz.  Ust  R.  P.  Nr.  11,  poz.  64)  uzupełnia  się,  jak 
następuje: 

„Urzędy  celne  I  .klasy  mogą  nadto  uwalniać  od 
cła  bez  osobnego  upoważnienia  (art.  11,  poz.  7): 

a)  zwrócone  z  zagranicy  ,używane  i  znakami  za= 
opatrzone  opakowania  zewnętrzne  i  wewnętrzne  jako 
to:  beczki,  skrzynie,  kosze,  kufry,  wózki,  flaszki,  słoje, 
butle  i  t.  p.,  pochodzące  niewątpliwie  z  krajowych 
przesyłek  wywozowych, 

b)  wymienione  pod  a)  opakowania  wywiezione  w 
swoim  czasie  zagranicę  w  stanie  próżnym  do  napcł* 

nienia.  o  ile  w  myśl  §  25  rozporządzenia  niniejszego' 
podlegają  opłacie  celnej. 
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Przj'toczone  pod  a)  i  b)  opakowaniii  mofią  urzędy 
celne  zwalniać  od  cła,  tylko  na  zasadzie  przedstawio= 
nych  zaświadczeń  wywozu  weillug  dołączonego  wzo* 
ru  Nr.  11  i  o  ile  opakowania  te  nadchodzą  w  ciągu 
6  miesięcy,  licząc  od  dnia  ich  stwierdzonego  urzjjs 
downie  wywozu  za  granicę. 

Ou  wydav.  ania  takich  zaśv</i  ;dc:'.;ń  na  żądanie 
strony  obowiązane  są  granic/:nc  urzędy  cilne,  pr/ez 
któro  się  odbywa  wywóz  towaru.  Prośbę  o  wydanie 
poświadczenia  v,^inna  strona  umieś-.-ió  loklaiajjJ 
wywozowej.  * 

Urzędy  celne  na  wydane  poświadczenia  mają 
prowadzić  zapisek  według  załączonego  wzoru  Nr.  12. 

c)  Opony  ochronne  do  przykr^^wania  wozów  ko- 
lejowych, liny,  .sznury,  podpory,  deski,  zapory  i  t.  p. 

urządzenia  wagonów  kolejow>'ch,  służące  do  ladow;u 
nia  lub  umocnienia  towarów  w  czasie  transportu  i  staa 
nowiące  własność  publicznych  przed.siębiorstw  kole? 
jowych  tak  krajowych,  jak  i  zagranicznych. 

Podobne  przyrządy,  stanowiące  własność  pry= 
watną.  mogą  urzędy  celne  również  uwalniać  od  cła. 

o  ile  strona  wykaże,  że  są  pochodzenia  krajowego. 
Wszelkie  zagraniczne  opakowania,  z  wyjątki, 

używanych  beczek  na  naftę,  wprowadzone  do  obsv; 
celnego,  celem  napełnienia  (Art.  II,  poz.  8),  m< 

'urzędy  celne  odprawiać  w  postępowaniu  warun 
wem  na  podstawie  zabezpieczenia  celnego.  Do  wy. 
zu  takich  opakowań  zagranicę  wyznacza  .się  ten trzech  miesięcy. 

Używane  zagraniczne  próżne  beczki  z  nafty,  pr 
znaczone  dla  krajow^'ch  rafiner j i,  a  wprowadzone 
lem  napełnienia  i  wywozu  zagranieę  w  .stanie  iiaj 
nionym,  odprawiają  urzędy  celne  bez  cla  5  zabezf 
czenia  celnego. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ży 
/  tiniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (    >  Rybarftki. 

(D/f.  list.  Kz.  P.  z  d.  13/VIII  1921  r.  Nr.  67,  poz.  -L 

Wzór  poświadczenia  Nr.  11. 

Załącznik  do  rozpcijząclzenia  Miniii 
Skarbu  z  d.  9  lipca  1921  r.  (poz.  4: 

Urząd  Celny  w. 

POŚWIADCZENIE  WYWOZU  OPAKOWANIA  Nr.  

(Art.  11  p.  7  rozporządzenia  o  taryfie  celnej  Dziennik  Ustaw  Nr.  51/920  pozycja  314). 

Dnia  w  wag.  Nr.  według  rejestru  wywozu  Nr.  
na  skutek  zgłoszenia  firmy  :  _  wywieziono  zagranicę  pod  kontr 
urzędu  celnego  wyszczególnione  poniżej  opakowanie. 

Poświadczenie  niniejsze  daje  stronie  prawo  powrotnego  bez  cła  przywozu  wymienionego  opakowania  w  cią 
sześciu  miesięcy  od  daty  stwierdzonego  wywozu. 

j  Cechy 
!          i  numery 

Ilość  sztuk 

(słowami) 

Szczegółowy  opis 

'  rodzaju  opakowania 
Z  jakim  towarem  wy- 

wieziono opakowanie 

Uwagi  dotyczące  celi 
wywozu  próżnych 

opakowań 

AK  1/20 dwadzieścia  sztuk beczki  dębowe  z  że- 
laznem! obręczami 

piwo 

HM  1/6 sześć  sztuk beczki  żelazne 

próżne 

wywięziono  celem 

napełnienia  benzolen- 
TR  1/100 sto  skrzyń 

zawierających pięć  tysięcy  butelek szklanych 
woda  mineralna 

„Naftusia' (M  p.) dn. 

(podpis  urzędnika  celnego) 

Wzór  zapisku  Nr.  12. 

Urząd  Celny.. 

Załącznik  do  rozporządzenia  Minii> 
Skarbu  z  d.  9  lipca  1921  r.  (poz.  43 

Zapisek  na  opakowania  wywiezione  pod  kontrolą  urzędu. 

Liczba Data 
Cechy 

biażąca występu i  numery 

Ilość 

sztuk 

Rodzaj 

opako- 

wania towaru 

Imię  i  nazwisko 
strony Odprawa  celna 

przy  powrocie 

Rej. 
Data 

i  poz. 

Uwagi 



JSfe  30—51.  ■  Pozycje 

.     •  384. 

^  ROZPORZĄDZENIE 

•uiistrów  Skar}>u  oraz  Przerrsyslu  i  Kandlti 

7.  dnia  27  Hpca  1921  roku 

jdiniocie   czę^^ciowej   zmiany  ro;.:por/'.;xi/,er<ia 
<  dnia  11  czerwca  1920  r.  o  taryfie  celnej. 

Na  podstawie  uchwały  Sejmu  Ustawodawczego 
linia  1  sierpnia  1919  r.  i  uchwały  Rady  M!nistr<jv\ 
Jnia  26  maja  1919  r.,  zarządza  siQ,,  co  następuje: 
§  1.   Artykuł  15  rozporządzenia  z  dnia  11  czerw? 

1920  r.  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu 
taryfie  cehiej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  51  z  1920  r., 
2.  314)  otrzymuje  następujące  brzmienie: 
;  „€rd  wszystkich  przesyłek  tos/arowych,  z  Y/yJrd' 
fem  węgla  kamiennego  i  koksu,  pobiera  się  opłatę 
irifpulacyjną.    V/ysokość  tej  opłaty  ustala  się  aż 
odwołania  jałc  następuje: 

przy  przewozie  0,5  mk.  od  1  kg.  brutto,  przy  wy= 
izie  0,2  mk.  od  1  kg.  brutto,  najmniej  jednak  1  nik. 
każdej  przesyłki. 

O  ile  te  przesyłki  zav.  ierają  towary  niezadeldft>- 
vane  przez  stronę  lub  zadelclarowane  w  sposób 
zupełny,  podlegają  oprócz  tego  dodatkowej  opła* 
manipulacyjnej  w  wysokości  10%  od  należności 

'»ej.  Przy  przesyłkacli  pocztowycli,  podlegających 
i;,  opłata  ta  wynosi  10  mk.  od  każdej  paczki. 
H  Oprócz  cła  pobiera  się  opłatę  składową  od  towas 
iv,  pr.?yjętycli  na  skład  urzędowy.  , 

Urzędy  celne,  posiadające  własne  sidady  urzę^ 
iwe,  pobierać  będą  za  towary,  ziożone  na  skład, 

ii|:aty  składowe  według  osobnych  przepisów. 
!  Za  pierwsze  trzy  dni*  nie  pobiera  się  opłaty  skfa^ 
';wej. 
>  Ministerstwo  Skarbu  ustali,  w  jakich  wypadkach 
!/  jakiej  wysokości  uiszczać  należy  opłatę  za  wys 
ijaanie  czynności  poza  godzinami  ̂ urzędowemi  lub 
i  ja  obrębem  miejsca  urzędowego  oraz  za  konwo* 

paranie  lub  strzeżenie  towarów". 
§  2.    Rozporządzenie  niniejs:je  v;chodzi  w  życie 

iniem  ogłoszenia. 
'  Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
i;  Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

i  (-  -)  S.  PrzanowsM. 

k.-Ust.  Rz.  P.  z  d.  13/VIII  1921  r.  Nr.  67,  poz.  444). 

Pożyczki  państwowe. 
PAT 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  25  lipca  1921  roku 

li  )rzedmiocie  terminu  wymiany  oraz  zwrotu  Urzędowi 
:  yczek  państwowych  świadectw  tyracysasowych  i  obli- 
i\i  5%  pożyczki  państwowej  z  roku  1920  przez  pla- 
I  cówki  subskrybcyjne. 

a  zasadzie  ustaw  z  dnia  27  lutego  1920  roku  o 
\  ruszczeniu  S%  krótko  i  długoterminowych  wewnętrz- 

384—385.  501 

pych  poźyczel;  pańslwow/ych  z  roku  1920  (Dz.  U«t.  R.  P. 
Nr.  21  poz.  115  i  Nr.  25  poz.  152}  zar.^^dzam,  cn  na- 
stępuje: 

§  1.  Świadectwa- tymczasowe  imienne  i  na  okazi- 

"  ciela  pożyczki  krótkoterminowej  z  roku  1920,  f.raz  świa- 
dectwa imienne  pożyczki  długoierminov/ej  reku  1920 

mogg  być  wymieniane  przez  posiadaczy  ua  cbligacj^ 
tychże  pożyczek  w  placówkach  subskiybcyjnycii  dc  di)  i  ii 
31  sierpnia  1921  v.  wląc7.n[c. 

Świadectwa  na  okaziciela  pożyczki  diiigoicriinncjwej 
mogą  być  wymieniane  w  placówkach  subskryccyjnych 
w  ciągu  dwóch  miesięcy,  licząc  od  dnići  ostatecznego 
z>:imknięcia  subskrybcji  na  pożyczkę  filngoienniriO./ą 

z  roku  1920.  '    '     "       '  : §  2.  Niewymienione  w  terminie,  oznaczonym  w  §  1 

niniejszego  rozporządzenia,  ś\\iaui.-civ  a  .■iiiitiaa-  i  jia 
o.kaziciela  pożyczki  królkctcrminowej  oraz  śft'iaQec-t",Va 
imienne  pożyczki  długoterminowej  mogą  być  zgłaszane 
do  wymiany  aż  do  dnia  30  września  1921  r.  włącznie 
jedynie  w  oddziałach  Polskiej  Krajov/ej  Kasy  Pożycz- kowej. 

§  3.  Nie\vymienione  do  dnia  30  wrzę^-nia  1921  r. 

św*iadectwa  imienne  i  na  okaziciela  fWżyczki  kTÓrkotei- 
minowej  i  ś^;viadectwa  imienne  pożyczki  dlugeiermincwcj 
oraz  niewymienione  w  ierminie,  oznaczonym  v;  końce wyrn 

ustępie  §  1,  świadectwa  na  okaziciela  pożyczki  długo- 
terminowej, mcgą  być  wysnienione  po  tych  ienninacii 

tylko  w  Urzędzie  Pożyczek  Państwowych  w  Warszawie. 

§  4.  Od  dnia  1  września  1^1  r.  placówki  sub- 
skrybcyjne zostają  pozbawione  prawa  Yy-ymiany  świa- 

dectw imiennych  i  na  okaziciela  pożyczki  krótkctenni- 
rowej  i  świadectw  imiennych  pożyczki  długotermino- 

wej, od  dnia  zaś  1  października  1921  r.  zostają  pozba- 
wione prawa  wymiany  tycli  świadectw  oddziały  Polskiej 

Krajowej  Kasy  Pożyczkowej. 
Prawa  wymiany  śwadectw  na  okaziciela  dlugoter- 

mmowej  pożyczki  z  roku  1920  zostają  pozbawione  pla- 
cówki po  upływie  2  miesięcy,  licząc  od  dnia  ostateczne- 

go zamknięcia  subskrybcji  na  pożyczkę  długoterminową 

§  5.  i^wiadectwa  tymczasowe  imienne  i  na  okazi- 
ciela pożyczki  kiótko  i  długoterminowej  me  będą  przez 

Oddziaiy  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  przyjiriC- 
wane  do  lombardu,  począwszy  od  dnia  ogłoszenia  ni- 

niejszego rozporżądzenia. 
§  6.  Świadectwa  tymczasowe  imienne  pożyczki 

krótkoterminowej  z  roku  1920,  wystawione  po  dniu  za- 
mknięcia subskrybcji  na  tę  pożyczkę  oraz  śv,'iadectv,  a 

imienne  pożyczki  długoterminowej,  wystawione  po  dniu 
ogłoszenia  niniejszego  rozporządzenia,  nie  będą  przyj- 

mowane do  wymiany  na  obligacje  tychże  pożyczek,  jako 
nieprawnie  wydaną  i  przeto,  jako  nieważne,  nie  będą 
v/ykupywane. 

§  7.  Wszystkie  niezużyte  śv/iadectwa  tymczasowe 
oraz  zwrócone  przy  wymianie  świadectwa  imienne  i  na 
okaziciela  pożyczki  krótkoterminowej  i  świadeciwa 

imienne  pożyczki  długoterminowej,  jak  również  grzbie- 
ty wyżej  wymienionycli  świadectw,  winny  być  przez 

placówki  subskrybcyjne  z  wyjątkiem  Oddziałów  Polskiej 

Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  zwrócone,  wraz  ze  szcze- 
gółowemi  sprawozdaniami  Urzędowi  Pożyczek  Pań- 

stwowych najpóźniej  do  dnia  15  września  1921  r. 

§  S.  Niezużyte  na  v/ymianę  świadectw  tymczaso- 
wych obligacje  pożyczki  la-ótkoierminowej  z  roku  1920 

winny  być  przez  placówki  subskrybcyjne,  z  Y/yjąi-kiem 
Oddziałów  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  zv/ró- 
cone  Urzędowi  pożyczek  państwowych  w  terminie  ozna- 

czonym w  §  7,  obligacje  zaś  pożyczki  dlugciei minowej 
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z  rokii  1920  najdalej  w  ci^gii  2^!  miesięcy,  licząc  od 
dnia  ostatecznego  zamknięcia  subskrybcji  na  tę  po- 
życzkę. 

§  9.  Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
winny  dokonać  obowiązków  prze-vidzianych  w  §  7  i  ś 
w  terminie  najdalej  do  dnia  1  listopada  1921  r. 

§  10.  Terminy,  przewidziane  w  §§  1—8  dla  pla- 
cówek subskrybcyjnych,  znajdujących  się  zagranicą,  pi/o- 

dluża  się  o  2  miesiące. 

§  11.  Przekroczenie  §§  7 — 10  niniejszes^o  rozpo- 
rządzenia pociąga  za  sobą  obciążenie  raclumku  zalega- 

jącej placówki"  równowartością  zairzymanych  po  ozna- czonym tenninie  obligacji  i  świadectw  tymczasowych  na 
okaziciela  pożyczki  długo  i  kiótkoterminowej,  przyczem 

wymagane  będzie  uiszczenie  tej  równowartości  w  go- 
tówce wraz  z  odsetkami  od  całej  sumy  w  wysokości 

ustalonej  na  dany  okres  dla  dyskonta  weksli  przez  Pol- 
ską Krajową  Kasę  Pożyczkową,  niezależnie  od  odpowie- 

dzialności za  straty  Skarbu,  mogące  wyniknąć  wskutek 
uniemożliwienia  powołanym  organom  należytej  kontroli 
przy  wymianie  tych  świadectw  na  obligacje. 

Nadesłane  Urzędowi  pożyczek  państwowych,  po 

upływie  wyznaczonego  terminu,  świadectwa  i  obligacje ' 
będą  przez  Urząd  przyjmowane  jedynie  w  charakterze 
zabezpieczenia  należności  Skarbu. 

§  12.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dnian  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(l)/.  r^st.  Rz.  I'.  z  d.  13/VIII  1921  r.  Nr.  67.  poz.  443). 

Sprawy  walutowe. 

386. 

USTAWA  • 

z  dnia  30  lipca  1921  roku 

o  zwiększeniu  emisji  II  biletów  skarbowych. 

Art.  1.  Upoważnia  sią  Ministra  Skarbu  do  zwitjks 
szenia  emisji  serji  II  biletów  skarbowych,  wypuszczo* 
nej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  roku 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  41,  poz.  250)  do  15  mU* 
jardów  marek  polskich. 

Art.  2.  Wykonanie  ustawy  niniejszej  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu. 

Art.  3.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 

jej  ogłoszenia. 
Marszalek: 

(— )  Trąmpczyński. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  d.  13;'VIII  1921  r.  Nr.  67,  po-z.  431). 

^^iZ:  _  '    .      J4t  30—31. 

387.  ̂
 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  5  sierpnia  1921  r., 

0  organizacji  i  zakresie  działania  urzędów  probierczycli. 

Na  podstawie  art.  15  dekretu,  z  dnia  3  stycznia 
1918  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  naczelnych 
(Dz.  P-r.  P.  P.  z  1918  r.  Nr.  1,  poz.  1)  oraz  art.  1  usta- 

wy z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  upoważnieniu  Ministra 
Przemysłu  i  Handlu  do  wydawania  zarządzeń  w  zakre- 

sie nadzoru  nad  przemysłem  złotniczym  i  handlem  wy- 
robami złotniczemi  oraz  organizacji  urzę<lów  probiei 

czych  na  obszarach  b.  zaborów  austrjackiego  i  rosyj- 
skiego (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1920  r.  Nr.  70,  poz.  470)  Ra- 

da Ministrów  zarządza,  co  następuje: 

§  1.  Główny  zarząd  sprawami  probiemictwa  na- 
leży do  Ministra  Przemyślu  i  Handlu,  który  wykonywt 

go  za  pośrednictwem  Głównego  urzędu  probierczego 
1  podległych  temu  ostatniemu  okręgowych  urzędów  pro- 
bierczych. 

§  2.  Okręgowe  urzędy  probiercze  mogą  obejmo- 
wać obszar  jednego  lub  kilku  województw.  Włączenie 

poszczególnych  obszarów  lub  miejscowości  do  tego 
lub  innego  okręgu  probierczego  następuje,  z  rozporzą- 

dzenia Rady  Ministrów,  na  wniosek  Ministra  Przemy- 
słu i  Handlu. 

§  3.  Główny  Urząd  probierczy  składa  się  z  dy- 
lektora,  zastępcy  dyrektora,  urzędników  etatowych, 
probiercy  n  innych  funkcjonarjuszów,  urzędy  zaś  okrę- 

gowe z  naczelników  tych  urzędów,  urzędników  etato- 
^yych,  probierzy  i  iiinycli  funkcjonarjuszów.  Etaty  tych 
urzędów  zatwierdża  Rada  Ministrów  na  wniosek  Mini- 

stra Przemysłu  i  Handlu,  uz*gochiiony  z  Ministi'en! 
Skarbu.  Mianowanie  personelu  w  granicach  tych  eta- 

tów następuje  na  podstawie  przepisów  o  państwowej 
służbie  cywilnej. 

§  4.  Do  zakreśli  działania  Głównego  urzędu  pro- 
bierczego należy: 

1)  ogólny  nadzór  nad  wykonywaniem  obowiązują- 
cych  w  zakresie  probiemictwa  ustaw  i  przepisów, 

2)  organizacja  i  kierownictwo  okręgowych  urzę- 
dów probierczych,  nadzór  ogólny  nad  ich  działalnością 

oraz  zaopatrywanie  ich  we  wszelkie  pomoce  techniczne, 

3)  orzecznictwo  administracyjne  w  sprawach  pro- bierczych, 

4)  sporządizanłe  stempli  probierczych  dla  urzędów 
probierczych,  badanie  i  ustalanie  prawdziwości  cech 
probierczych  oraz  dokonywanie  kontrprólwf, 

5)  popieranie  i  wykonywanie  ustawowej  ochrony 
pi  zemysłu  złotniczego, 

6)  skup  złota  i  srebra  dla  Skarbu  Narodowego, 
oraz  przeróbka  dla  potrzeb  Skarbu, 

7)  czynności,  wyszczególnione  w  §  5,  na  obszarze 
warszawskiego  okręgu  probiertzego. 

§  5.  Do  zakresu  działania  okręgowych  urzędów 
probierczych  należy: 

1)  próbowanie  i  cechowanie  przedmiotów  złotych 

i  srebrnych,  • 2)  wymierzanie  i  pobieranie  opłat  probierczych, 

3)  bezpośredni  nadzór  nad  przedsięljiorstwarai  wy- 
robu i  sprzedaży  przedmiotów  z  kruszców  drogocen- 

nych, 

4)  badanie  monet  i  kruszców  na  żądade  władz 
państwowych,  . 
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6)  popieianie  i  wykonywanie  ustawowej  odirooy 
przemysłu  złotniczego  w  swoich  okręgach. 

§  6.  Osobom,  znajdującym  się  na  służbie  w  urzę- 
dach probierczych,  zaiwania  się  utrzymywania  zakładów 

przemysłowydi  do  wylconywania  i  topienia  wyrobów, 
oraz  złewiców  złotycli  i  srebrnych,  jakoteż  uprawiania 
handlu  takiemi  przedmiotami,  zarówTio  as<Siście,  rak 
pod  cudzem  nazwiskiem. 

§  7.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  powi^ 
fza  się  Ministrowi  I^rzemysłu  i  Handlu. 

§  8.  "Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  na  obsza- 
radi  b.  zaboru  austrjackiego  i  rosyjskiego  i  ̂A^chodzi 
w  życie  z  dniem  ogłogrenia. 

Prezydent  .Ministrów: 

(—)  Witos. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

{— )  S.  PrzanoiosM. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (~  )  Weinfeld. 

(Dz.  IM.  Rz.  P.  Ńr.  69  z  dnia  20  sierpnia  1921  r., 
p02.  457)-. 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

388. 

USTAWA 

■t  dnia  10  czerwca  1921  roku 

w  przetlmiocie  utworzenia  Państwowego  Banku 
Rolnega 

Art.  1,  Polski  Państwowy  BanJc  Rolny,  utwc 
rzony  na  podstawie  dekretu  Naczelnika  Państwa 
i  drdii  5  lutego  1919  roku  (Dz.  Pr,  Nr.  )2,  poz.  \M\ 

otrzymuje  nazwę  „Państwowy  Bank  Rolny  '  oraz  za^ 
kres  działania  i  organizację,  niniejszą  iistuwą' i  do= 
łączonym  statutem  określone. 

Art.  2.  Bezpośrednią  przełożoną  władzą  Pań- 
shvowego  Banku  Rolnego  jest  Prezes  Głównego 
Urzędu   Ziemskiego.     Prawo  kontroli  finansowej 

I  Banku  przysługuje  także  Ministrowi  Skarbu. 

'  Art.  3.  Na  kapitał  zakładowy  Państwowego 
Banku  Rolnego  przeznacza  się  ze  Skarbu  Państwa^ 
.jako  bezprocentową  niewycofalną  dotację,  kwotę 
marek  polskich  200,000,000,  wpłaconą  przez  Skarb 

-.stopniowo  na  wniosek  Dyrekcji  Banku.  Pierwsza 
rata  powyższej  dotacji,  płatna  przy  otwarciu  Ban= 
•ku,  wynosić  powinna  najmniej  50,000,000  marek  pol= skich. 

i      Ponadto  na  pokrycie  wydatków  organizacyjnych 
I!  Państwowego  Banku  Rolnego  przeznacza    się  ze 
[  Skarbu  Państwa  zasiłek  w  kwocie  5,000,000  marek 
'polskich,  płatnych  w  ciągu  pierwszego  roku  działał 
ności  Banku. 

Art.  4.  Państwowy  Bank  Rolny  przejmie  wszeł= 

'ide  aktywa  i  pasy^wa  Polskiego  Państwowego  Ban- 
!vU  Rolnego.  Sumy,  wpłacone  przez  Skarb  Polskie- 

I  mu  i'9ństwov/emu  Bankowi  Roln  -raj  na  kapitały 

zakładowy  i  uzupełniający,  przelane  /ost.mą  do  ka= 
pitału  zakładowego  Państwowego  Banku  Rolnego, 

sumy  zaś,  otrzymane  na  koszty  organizacyjne  Pol- 
skiego Państwowego  Banku  Rolnego,  zaliczone  bę^ 

dą  na  poczet  zasiłku  dla  Państwowego  Banku  Rol= 
nego  z  tern  samem  przeznaczeniem. 

Art.  5.  Z  dniem  wejścia  w  życie  ustawy  niniej'^ 

szej  traci  moc' obowiązującą  dekret  Naczelnika  Pań^ 
stwa  z  dnia  5  lutego  1919  roku  w  przedmiocie  Sta= 
tutu  Polskiego  Państwowego  Banku  Rolnego  (Dz. 
Pr.  z  1919  r.  Nr.  12,  poz.  134),  natomiast  wchodzi 

w  życie  dołączony  do  niniejszej  ustawy  i  stanowią- 
cy jej  część  składową  „Statut  Państwowego  Banku 

Rolnego",  w  którego  granicach  Państwowy  Bank 
Rolny  przejmie  wykonywanie  czynności,  rozpoczę^^ 
tych  przez  Polski  Państwowy  Bank  Rolny,  i  przy° 
stąpi  do  zlikwidowania  operacji,  nowym  statutem 
nieobjętych. 

Art.  6.  Rada  Ministrów  może  w  drodze  rbzpo^ 
rządzeń  powierzyć  Państwowemu  Bankowi  Rolne 
mu  prowadzenie  likwidacji  państwowych,  bądź 

przez  Państwo  gwarantowanych  instytucji  finanso= 
wych,  które  w  poszczególnych  dzielnicach  Rzeczy= 
pospolitej  Polskiej  udzielały  kredytu  na  cele  agrarne. 

Nie  przesądza  to  jednak  przeznaczenia  mająt= 
ku,  uzyskanego  z  likwidacji  tych  instytucji. 

Art.  7.  Wykonanie  ustawy  niniejszej  powierza 

się  Prezesowi  Głównego  Urzędu  Ziemskiego  w  po= 
rozumieniu  z  Ministrem  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwo-- 
wych,  z  Ministrem  Skarbu  oraz  Ministrem  b.  Dziel=' 
nicy  Pruskiej  w  sprawach,  wchodzących  w  zakres 
działalności  tego  ministra. 

Marszałek: 

(— )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Mmfetró\y: 

(— )•  Witos. 

Prezes  Głównego  Urzędu  Ziemskiego: 

(-)  T.  Wilkoński. 
Minister  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych: 

(— )  J.  Raczi/ński. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Stecskołvski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 
*'  (~)  W,  Kucharski. 

Załącznik. STATUT 

Państwowego  Banku  Robiego.  * 
ROZDZIAŁ  1. 

Zadania,  siedziba,  zakres  działania  i  fundusze 
Państwowego  Banku  Rolnego. 

Art.  1.  Państwowy  Bank  Rolny  udziela  kredy- 
tu na  cele,  związane  z  naprawą  ustroju  rolnego  Pań- 

stwa i  podniesieniem  rolnictwa,  oraz  jest  organem 

wykonawczym  Rządu  do  spraw  finansowo=kredyto» 
wych  w  jego  działalności,  skierowanej  ku  powyż* 
szym  celom. 

Art.  2.  Państwowy  Bank  Rolny  jest  osobą 

prawną  in  ̂ żywa  w  pieczęci  swej  godła  pań.stwo' 
wegO'.  —  _^ 
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Art.  3.  Gl(V\vna  siedziba  Państwoweęf^^imku 
Rolnego  jest  miasto  stołeczne  W  ars/awa.  Oddzia- 

ły i  af^cntury  Banku  mogą  bye  zaklatlane  wę  \vszyst= 
kich  miejscowościach  RzeczypospoUtej  (art.  26). 

Alt.  4.  Do  zakresu  dzialahio.ści  Pafistwowcgo 
Banku  Rohiego  należy: 

1)  administrowanie  funduszami,  przeznaczone^ 
mi  do  uy.^-pozycji  organów  Rządu  na  cele  parcelacji, 
osadnictwa,  melioracji  rolnych  oraz  popierania  roi 
nictwa  w  zakresie  i  ini  warunkach,  niżej  w  art.  (t 
13  wyrażonych; 

2)  dokonywanie  na  własny  rachunek  wszelkich 
operacji  bankowyęh,  z  wyjątkiem  spekulacyjnych, 
ze  szczególnem  uwzględnieniem  kredytu  krótkoter= 
mmowego  na  cele,  wymienione  w  ust.  1,  oraz  ,popie= 
ranie  i  powoływanie  do  życia  przedsięwzięć,  zwią= 
zanych  z  naprawą  ustroju  rolnego  i  podniesieniem 
rolnictwa. 

Art.  5.  Fundusze  Państwowego  Banku  Rolnego, 
opróez  powierzonych  mu  do  administracji  fundu 
szów  (ust.  1  art.  4  i  art.  6),  stanowią: 

a)  kapitał  zakładowy,  otrzymany  od  Skarbu 
Państwa  tytułem  bezprocentowej  niewycofalnej  do  , 
tacji  w  siunie  200  miljonów  Tnkp.; 

b)  ogólny  fundusz  rezerwowy  i  specjalne  rezer 
wy,  które  Państwowy  Bank  Rolny  obowiązany  bę 
dzie  tworzyć  z  n^idwyżek  dochodów  (art.  37); 
,    c)    wkłady  na   rachunki   lokacyjne   i  bieżące 

(art.  14  ust.  d.); 
d)  inne  fundusze,  które  Państwowy  Bank  Roi 

uy  może  przyjmować  lub  uż\tkować  w  związku 
z  \vykonaniem  swych  zadań. 

ROZDZIAŁ  11. 

Ailininisirowanie  funduszami,   powier/oneml  przez 

Rząd. 

Art.  6.  »  Obowiązki  Państwowego  Banku  Rolne= 
go  z  tytułu  administrowania  funduszami,  powierzo- 
nerni  mu  przez  Rząd  (ustęp  1  art.  4),  obejmują  przy 

/nawanie,  wypłacanie,  nadzorowanie  i  .ściąganie  kre^ 
(lytów,  udzielanych  na  zasadach,  oznaczonych  przez 

władze,  powołane  do  dysponowania  temi  łundu  = 
szami.  * 

W  szczególności  do  obowiązków  Banka  nalcż>': 
a)  załatwianie  czynności  bankowych,  połączo 

ineh  z  przygotowywaniem,  wydawaniem,  oprocen 
iuwaaiem  i  umarzaniem  walorów  państwowych,  wy= 
puszczany.ch  na  cele,  w  art.  1  wyszczególnione;  « 

b)  przyjmowanie  wpłat  i  dokonywanie  wypłat, 
związanych  z  użytkowaniem  specjalnych  tundu 
szów  gotówkowych,   na   te   same  cele  przeznaczo= • nych; 

^  c)  wydawanie  na  żądanie  władz  dysponujących 
opinjł  w  przedmiocie  zasad  zabezpieczenia  kredytu, 

udzielanego  przez  Państwo  ze  środków,  wymienio- 
nych powyżej  w  ustępach  a  i  b: 

d)  inkasowanie  i  ściąganie  od  dłużników  rat 

i  wszelkich  innych  należności  z  tytułu  takiego  kre= 

dytu;  ;  •  ' . 
e)  prowadzenie  odrębnej  księgowości  dla  tych= 

,  że  funduszów; 

f)  oprocentowanie  pozostałości  kapitałowych 

tych  funduszów.  * 
Art.  7.  Administrację  poszczególnych  fundu 

szów  (usi.  1  art.  4)  przekazuje  się  Państwowemu 
Bankowi  J^olnemu  na  podstawie  ustaw,  ̂ ehwał  lub 
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pt)stanowień,  określających  przeznaczenie  tych  tun 
duszów;  co  do  funduszów,  oddanych  do  rozporza 
dzenia  organów  Rządu  przed  wejściem  w  życie  ni^ 
niejszego  statutu,  to  administrację  ich  powierza  sii; 
Bankowi  na  mocy  postanowień,*  powziętych  prze? 
władze,  funduszami  dysponujące,  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Skarbu  oraz  z  władzami  Banku. 

O  i|0  właściwe  ustawy  nie  stanowią  inaczej, 
przestrzegać  należy  przytcm  warunków,  wyszcze- 

gólnionych w  art.  8    -13  niniejszego  statutu. 
Art.  8.  O  ile  chodzi  o  administrację  funduszów 

gotówkowych  czynności,  wyszczególnione  'w  art.  o, Państwowy  Bank  Rolny  podejmować  może  tylko 
łącznie  z  przejęciem  w  całości  lub  w  części  do  swej 
kasy  lub  na  swój  rachunek  funduszu,  ulegającego 

administracji  bankowej,  i  tylko  do  wysokości  przc-^ 
jętych  w  ten  sposób  sum. 

Funduszami,  przejętemi  przez  Polski  Państwu 

wy  Bank  Rolny  przed  ogłoszeniem  niniejszego  sta- 
tutu. Państwowy  Bank  Rolny  będzie  administrować 

według  przepisów  i  instrukcji,  obowiązujących 
uprzednio  przy  przejęciu  tych  funduszów. 

Art.  9.  Ogólne  warunki  ̂ udzielania  kredyti 
z  funduszów,  przez  Bank  administrowanych,  oraz  ie 

go  osobowe  i  Rzeczowe  przeznaczenie  ustanawi.i 
władza,  dysponująca  funduszem. 

Art.  10.  Tryb  i  sposób  zabezpieczania  i  wyda 
wania  pożyczek  i  innych  wypłat,  dokonywanyeli 

z  funduszów,  pozostających  w  administracji  'Banku 
oraz  tryb  inkasowania  i  ściągania  należności  oc 
dłużników  określają  co  do  każdego  funduszu  wła 
ściwe  ustawy  lub  rozporządzenia  władzy  dysponu 
jącej,  w  braku  zaś  ich  stosować  należy  przepisy 
ustanowione  poniżej  dla  takich  samych  operacji 
prowadzonych  na  własny  rachunek  Banku  (art.  M 

-  20).       '  .  " Art.  U.  Obowiązek  oprocentowania  pozost  i 
lości  kapitałowych  (ust.  f  art.  6)  ciąży  na  banki 

tylko  względem  t>'cłi  sum,  które  władza,  rozporzą 
dzająca  funduszem,  w  porozumieniu  ż  Dyrekcji 
Banku  odda  mu  do  dy.spozycji  na  termin  z  gór\ 
określony.  Stopę  procentową  określi  Bank  każd) 
razowo  po  porozumieniu  się  z  władzą,  dysponując; 
fundu.szem,  oraz  z  iMinistrem  Skarbu.  .> 

Art.  12.  Na  pokrycie  wydatków,  związanycl 
z  administracją  funduszów,  powierzonych  Państwo 
wemu  Bankowi  Rolnemu  (ust.  1  art.  4),  Bank  pobie 
ra  od  dłużników  na  swoje  dobro  dodatek  admini 

stracyjny  w  wysokości,  jaką  określać  będzie  Radi 
Nadzorcza  Banku  na  wniosek  Dyrekcji. 

Art.  13.  W  terminie,  ustanowionym  do  za 
mknięcia  własnych  rachunków  Państwowego  Banki 
Rolnego  (art.  .36),  następuje  zamknięcie  rachunkóv 
funduszów,  administrowanych  przez  Bank.  Po  roz 

patrzeniu  i  przyjęciu  przez  Radę  Nadzorczą  Dyre!^ 
cja  przesyła  te  zamknięcia  władzy,  dysponujące 
funduszem,  która  zatwierdza  je  po  porozumieniu  sit 
z  Ministrem  Skarbu.  W  ten  sam  sposób  rozstrzy;4i 

się  o  przeznaczeniu  czystych  zysków  lub  o  pokryci, 

strat  każdego  ze  wspomnianych  funduszów,  zgodni- 
z  óbowiaxu^ącemi  w  tej  mierze  przepisami: 

'  ROZDZIAŁ  III. 

Operacje  na  własny  rachunek  Banku- 

Art.  14.  Do  zakresu  działania  Państwoweg* 

Banku  Rolnego  należy  prowadzenie  na  własny  ra 

) 
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chunck  ws^eikich,  z  wyjątkiem  spekulacyjnych,  one= 
<  racji  bankowych,  potrzebnych  do  osiągnięcia  celów ;  wskazanych  w  art.  1  i  4,  i  w  szczególności: 
:        a)  zasilanie  kredytem  na  cele  obrotowe  organi= 
zacji  parcelacyjnych,    osadniczych,  meljoracyjnych 1  innych,  mających  na  celu  popieranie  rolnictwa  a 
me  mających  charakteru  spekulacyjnego    jak  ró= 
wnież  branie  udziału  w  ich  kapifałach  zaHadowych; 

b)  udzielanie  kredytu  związkom  samorządnym stowarzyszeniom  spółdzielczym  oraz  związkom  kre= 
dytowym  na  cele,  związane  z  zadaniami  Banku;  . 

e)  udzielanie  pojedyńczym  osobom  kredytu 
bankowego  na  potrzeby,  związane  i  parcelacją,  ko- masacją i  podniesieniem  rolnictwa; 

d)  przyjmowanie  wkładów  bankowych  na  opro-- 
centftwanie  ze  specjalnem  uprzywilejowaniem  inst\- ' <«cji,  wskazanych  w  ust.  a.  i  b; 

c)  wszelkie  inne  czynności  bankx>we  w  zakresie 
potrzebnym  do  wykonania  oraz  zabezpieczenia  ope' racJi,  wymienionych  w  ust,  a  d.  lub  czynnoSci, 
będące  w  związku  z.  powy^szemi  operacjami.  Ope= racji,  niezgodnych  /f  celami,  wskazanemi  w  art  1  i  4 Państwowy  Bank  Rolny  dokonywać  nie  może. 

Art.  15.    Państwowy  Bank  Rolny  może  uczest 
nczyc  w  kapitałach  zakładowych  tych  organizacji  " parcelacyjnych,  osadniczych,  meljoracyjnych  i  in= 
lycłi  mających  na  celu  popieranie  rolnictwa  (ust  a irt.  14),  o  ile  one: 

1)  nie  mają  celów  !ipekulacyjnych," 
^^^  2)  rozwijają  działalnóść   ogólniejszego  znaczc= 

'  3)  współdziałają  z  Głównym  Urzędem  Zienr kini  lub  Mmisterstwem  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwo- Ach  w  wykonaniu  ich  zadań  i 
4)  zapewnią  Państwowemu  Bankowi  Rolnemu 

ostateczny  wpływ  na  bieg  ich  działalności  i  int.i= BSOW. 

Udział  Banku  nie  może  przekraczać  K  kapit.i= 
1  zakładowego,  istotnie  wpłaconego  przez  uczest- ikow  organizacji.  Ogólna  suma  takich  udziałów 
•anku  nie  może  przewyższać  'A  kapitału  zakłado- t  "  Banku. 

Art.  16.  Przy  udzielaniu  przez  Państwowy  Bank 
I  olny  kredytu  IDyrekcja  Banku  ma  obowiązek  usta= 
[awiac  takie  warunki,  aby  kredyt  ten  był  dosta= 1'cznie  zabezpieczony. 

Art.  17.    W  przedmiocie  trybu  czynności  hipo^ czaych,  związanych  z  zabezpieczeniem  kredytu 
^łzielanego.  przez  Państwowy  Bank  Rolny,  iMinistc-r f)rawiedliwości  w  porozumieniu  z  Prezesem  Głów= 
j?go  Urzędu  Ziemskiego  i  Ministrem  Skorbu  ma 
|/awo  W3'dawać  specjalne  przepisy  i  instrukcje. 
|-    Art.  18.    Przy  zabezpieczaniu  kredytu,  udziela^ \m  przez  Państwowy  Bank  Rolny,  zastawem  pa= 
?row  wartościowych    lub    ruchomości,  obowiązy^ ic  będą  przepisy,  stosowane  przez  Polską  Krajo= i  lvasę  Pożyczkową  przy    operacjach  lombardo= cli. 

Art  19.    Od  nieuisźczonych  w  tecminie  należ- 
,  sci  Państwowy  Bank  Rolny  ma  prawo  pobierać ,  setki   zwioki  w  wysokości,  jaki,;  określi  Prezes 
Pównego    Urzędu.  Ziemskiego    w'  porozumieniu 
Alniistrcm  Skarbu  na  WTiiosek  Rady  Nadzorczej 

Każdy  rozpoczęty  miesiąc  liczy  się  za  cały  raie- c.  ,  . 

•  Art.  20.  Bank  przesyła  wszelkie  zawiadomienia lub  wezwania  za  pośrednictwem  urzędów  admini= 
stl•ac>^^nych4lbo  pocztą.  Za  dowód  doręczenia  słu= ^y  potwierdzenie  właściwego  urz^u  lub  kwit  zwrot- iiy  poczty. 

Egzekucja  należności  z  tytuiu  kredytu,  przyzna nego  przez  l^instwowy  Bank  Rolnv.  odbyNNa  sie  try bem.  przewidzianym  dla  egzekucji  bezspornyci;  na 

łcznosci  skarbowych.  
.  h.i Art.  21.  Ogólna  suma  wkładów  (art.  14  ust  d) 

przyjętych  przez  Bank  na  oprocentowanie,  nic  mo- 
że przewyższać  pięciokrotńej  sumv  jego  kapitału zakładowego  łącznie  z  rezerwami. 
Zasadriicze  stopy  oprocentowania  wkładów  us^i 

nawia^Rada  Nadzorcza  Banku,  u  zatwierdza  Alini^ ster  skarbu. 

ROZDZIAŁ  IV. 

Organizacja  Banku. 

Art.  22  Bezpośrednią  przełożona  władzą  Pań^ 
stwowego  Banku  Rolnego  jest  Prezes  Głównego Urzędu  Ziemskiego.  Pra^vo  kontroli,  finansowej Banlcu  przysługuje  także  Ministrowi  Skarbu  ' KierownictAYo  sprawami  Banku  należy  do  Dv^ rekcji  i  Rady  Nadzorczej: 

•     Art.  23.    Skład  Rady  Nadzorczej  jest  następu= 
j  a^cy : 

a)  Prezes  i  Wiceprezes  Rady,  mianowani  przez Prezydenta  Rzeczypospolitej  na  wniosek,  przedsta 
wiony  Radzie  Ministrów  przez  Prezesa  Głównego -  Urzędu  Ziemskiego  w  porozumieniu  z  Ministrem Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych  oraz  z  Ministrem okarbu; 

b)  trzej  członkowie,  mianowani  przez  Prezesa t,fownego  Urzędu  Ziemskiego; 
c)  dwaj  członkowie,  mianowani  przez  Ministra Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych; 

^waj  członkowie,  mianowami  przćz  Miiystra 

Prćzcs  Głównego  Urzędu  Ziemskiego  i  Mini= 
strowie  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych  oraz  Skar- 
lu.  zamianują  ponadto  trzech  zastępców  członków 
Kudy  Nadzorczej,  każdy  po  jednym  zastępcy. 

•Okres  urzędowania  zarówno  Prezesa  i'Wicc= prezcss  jak  innych  członków  R;ic!v  Nadzorc  ^j  i  icli 
zastępców,  oznacza  się  na  trzy  lala.  z  wyjątkiem 
okresu  urzędowania  pierwszego  składu  Rady  Nad 
zorczej,  który  ustala  się:  dla  Prezesa  Rady  i  dla dwóch  członków  —  po  jednym  z  kategorji,  oznaczo 
nych  ustępami  b  i  c  -  na  łat  5,  dla  trzech  zaś 
członków  —  po  jedn>  m  z  pośród  wymienionych  pod 

'  ̂  "  "'^  ̂ '^^  P'''^2'^sa,  wiceprezesa  oraz  in- nych członków  Rad>-  i  ich  zastępców  mianować  moż* na  ponownie 
Art.  24.  Rada  Nadzorcza  rozpoczyna  swe 

czynności  w  terminie,  ustanowionym  przez  Prezesa 
Głównego  Uurzędu  Ziemskiego,  "w  porozumieniu z  Ministrem  Skarbu.  •  '. 

Zwyczajne  posiedzenia  Rady  odbywają  się  co= 

najmniej  raz  na  ̂ wartał,  nadzwyczajne  -  "zwołuje Prezes  Rady  w  miarę  potrzeby  z  własnej  iniciatywy 
lub  na  żądanie  Dyrekcji  Banku,  Prezesn  Główne<-^o 
Urzędu  Ziemskiego  albo  conajmniej  4  człónkó^w 
Rady.  < Art.  25.  Do  ważności  uchwał  J^ady  potrzeba zawjaaomienia  o  posiedzeniu  wszystkich  członków 
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Rady  i  obecności  na  posiedzeniu  conajmniej  pięs 
ciu.  Uchwały  zapadają  większością  głosów,  w  ra- 

zie równości  głosów  przeważa  głos  DEzewodniczą- 
ccgo. 

Członkowie  Dyrekcji  Banku  mają  prawo  brać 
udział  we  wszystkicli  posiedzeniach  Rady  Nadzor= 
czej  z  głosem  doradczym. 

Art.  26.  Do  Rady  Nadzorczej  należy  rozważa= 
nie  spraw,  związanych  z  całokształtem  działalności 
Państwowego  Banku  Rolnego,  piecza  nad  całością 
majątku  Banku  i  funduszów  mu  powierzonych  oraz 
kontrola  nad  działalnością  Dyrekcji. 

W  szczególności  do  zakresu  Rady  Nadzorczej 
należą  sprawy  następujące: 

I.  Rozpoznawanie  i  przedstawianie  do  za= 
twierdzenia  Prezesowi  Głównego  Urzędu  Ziemskie- 

go wniosków  w  przedmiocie; 
1)  uzupełnienia  lub  zmiany  statutu; 
2)  wydawania  rozporządzeń  lub  przepisów  wy 

konawczych,  regulaminów  oraz  instrukcji;  •  . 
3)  otwierania  oraz  zwijania  oddziałów  i  agentur 
Banku;  ^ 

4)  mianowania  członków  komitetu  dvskontowe= 
go  (art.  31); 

5)  projektów  budżetu; 
6)  zatwierdzenia  sprawozdań  i  bilansów  rocz= 

nych  Państwowego  Banku  Rolnego,  przeznaczeuii 
zysków  lub  pokrycia  strat  (art.  36 — 38); 

7)  nabywania  i  zbywania  nieruchomości; 
8)  uchylenia  zarządzeń  Dyrekcji,  niezgodnych 

z  ustawami  lub  ze  statutem  Banku  (art.  27); 

W^nioski  w  sprawach,  wymienionych  w  ustępach 
1,  5  i  6,  Prezes  Głównego  Urzędu  Ziemskiego  za= 
twierdza  w  porozumieniu  z  ̂ Ministrem  Skarbu. 

II.  Uchwalanie  wniosk'ów  Dyrekcji  w  przed= 
miocie:       „^^^     ,  ..... 

1)  lokowania  kapitałów  Banku  w  instytucjach 
prywatnych,  o  ile  chodzi  o  lokatę  w  jednej  instytucji 
kwoty  ponad  pięć  milionów  marek; 

2)  udziału  Państwowego  Banku  Rolnego  w  ka- 
pitał^h  zakładowych,  organizacji,  wymienionych 
w  art.  15; 

3)  ustanawiania  norm  oprocentowania  i  imiych 
warunków,  stosowanych: 

a)  przy  przyjmowaniu  lokat  i  wkładów,  b)  przy 
udzielaniu  kredytu  na  własny  rachunek  Banku  oraz 

c)  przy  dokonywaniu  przez  Bank  operacji  pośredni^ 
czących  i  wszelkich  innych,  przez  statut  dozwolo= 
nych,  o  ile  nie  są  one  ustalone  w  regulaminie,  roz= 
porządzeniach  lub  przepisach  wykonawczych  Preze= 
sa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego; 

4)  przyznawania  kredytu  w  wysokości,  przekra= 
czającej  normę,  ustanowioną  w  art.  30,  ust.  d; 

5)  uchylania  rozporządzeń  Prezesa  Rady  Nad= 
zorczej,  wstrzymującej  wykonanie  zarządzeń  Dy-- 
rekcji  (art.  27,  ust.  2). 

III.  Inne  sprawy,  przedłożone  przez  Dyrekcję 

lub  przekazane  Radzie  do  rozpoznania,  czy  zdecy= 
dowania,  na  mocy  regulaminu  lub  specjalnego  roz^ 
porządzenia  Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego. 

Art.  27.  Prezes^Rady  ma  prawo  każdego  czasu 
wglądać  we  wszystkie  czynności  Banku,  badać  jego 
książki,  dokumenty  i  akta,  przeprowadzać  skontra 
kasowe,  żądać  wszelkich  wyjaśnień  i  w  miarę  po= 
trzeby  do  udziału  w  tych  czynnościach  powoływać 
rzeczoznawców  lub  członków  Rady  Nadzorczej. 

Wykonanie  uchwały  Dyrekcji,  uznanej  przez 
siebie  za  niezgodną  z  ustawami  lub.  ze  statutem  BaD= 

ku.  Prezes  Rady  Nadzorczej  ma  prawo  wstrzymać 
do  decyzji  Rady  Nadzorczej,  która  powinna  by( 
w  tyra •^vypadku  zwołana  w  ciągu  najbliższych  dni 
siedmiu.  WnioskC  RadyNadzorczej  o  uchylenie  za- 

rządzeń Dyrekcji  podlegają  zatwierdzeniu  Prezes; 
Głównego  Urzędu  Ziemskiego. 

Art.  28.  Dyrekcję  Państwowego  Banku  Rolne- 
go stanowią  mianowani  przez  Prezydenta  Rzeczypo- 

spoHtej,  Dyrektor  Naczelny  oraz  tizej  Dyrektoro- wie. 

Wnioski  n(>minacyjne  do  Rad\  Ministrów 

w  'przedmiocie  mianowania  Dyrektora  Naczclnegc 
i  wszystkich  trzech  DyTcktorów,  przedstawia  Prezes 
Głównego  Urzędu  Ziemskiego  w  porozumienie 
z  Ministrem  Rolnictwa  i  Dóbr  Państwowych  ora/ 
z  Ministrem  Skarbu. 

,  Ponadto,  Prezes  Głównego  Urzędu  ZiemsKiegr 
mianuje  dwóch  zastępców  Dyrektorów  z  grona  wyż 
szych  urzędników  Banku. 

Dyrektora  naczelnego  zastępuje  jeden  z  Dyrek; 
torów,  któremu  zastępstwo  to  powierza  Dyrektoi 
Naczelny  na  czas  ynieobecności,  nie  przekraczające, 
jednego  miesiąca;  w  razie  dłuższej  nieobecności  Dy 
rektora  Naczelnego,  zastępcę  w^rznacza  Prezc! 

•  Głównego  Urzędu  Ziemskiego. 
Art.  29.  Do  ważności  .uchwał  Dyrekcji  potrzeK 

na  jest  obecność  na  posiedzeniu  wszystkich  czte^ 
rech  członków  Dyrekcji  łub  ich  zastępców. 

Regulamin  określi,  jakie  sprawy  wymagają  ko 
legjalnego  załatwienia  i  uchwały  Dyrekcji. 

Uchwały  zapadają  większością  głosów,  w  razie 
równości  głosów  przeważa  głos  Naczelnego  Dyrek' 
tora  lub  zastępującego  go  Dyrektora. 

Dokumenty,  zobowiązujące  Bank,  powinny  hyC 
podpisywane  przez  dwóch  członków  Dyrekcji  lub 
ich  zastępców,  albo  przez  jednego  członka  Dyrekcji 
lub  zastępcę,  łącznie  z  jednym  z  urzędników,  upp 
ważnionych  do  podpisu  za  Bank  (prokurzystów). 

Art.  30.  Dyrekcja  zarządza  bezpośrednio  spra 
wami  Banku,  reprezentuje  Bank  wobec  władz  i  osób 
trzecich  oraz  samodzielnie  decyduje  i  załatwia  wszel- 

kie sprawy,  związane  z  działalnością  Banku,  o  ile 
na  mocy  statutu  są  one  przekazane  do  kompetencii 
Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego  lub  Rady 
Nadzorczej. 

W  szczególności  do  zakresu  jej  działania  n.i 
leży: 

a)  nadawanie  prawidłowego  biegu  działalności 
Państwowego  Banku  Rolnego,  oraz  ścisłe  przestrze 
ganię  wszelkich  przepisów  prawnych,  rozporządzeń 
i  instrukcji; 

b)  przedwstępne  rozważanie  wszelkich  wnitr 
sków,  przedstawianych  Radzie  Nadzorczej  do  do 
cyzji; 

c)  zestawianie  bilansów  i  układanie  budżetu  oraz 
sprawozdań  rocznych; 

d)  przyznawanie  wszelkich  kredytów,  zabezpit> 
czonych  hipotecznie  lub  zastawom,  oraz  kredytów, 

nie  mających  rzeczowego  zabezpieczenia  —  każdo- 
razowo  do  wysokości  500.000  marek  polskich; 

e)  prowadzenie  spraw  sądowych  Banku  i  egze= 
kucji; 

f)  bezpośrednie  kierownictwo  i  nadzór  dyscy 
plinarny  nad  persX)nelem  bankowym; 

g)  przyjmowanie  i  zwalnianie  ui"zędjiików  i  uii' 
szych  funkcjonarjuszów  Banku,  zgodnie  z  regułami' 

nem; 
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h)  A\  ykouywanie  wsKsystkich  spraw  i  czyiMiości, 

I  powierzonych  Dyrekcji  przez  regulamin, 
i       Art.  31.,    Wcelu  oceniania  weksli,  podawanych 
i  Bankowi  do  dyskonta,  oraz  w  celu  udzielania  opinji 
w  przedmiocift  zgłoszeń  o  kredyt,  niezabezpieczony 
hipotecznie  lub.  zastawem,    może    być  utworzony 

;  z  rozporządzenia  Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziem 
skiego,  na  wniosek  Rady  Nadzorczej  komitet  dy 

skoiTtoy.-^-,  składający  się  z  trzech  członków,  powo-- 
lanych  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego 
z  pośród  kandydatów,  wskazanych  przez  centralne 
organizacje  rolnicze    oraz    spółdzielcze  instytucje 
kredytowe. 

Tryb  urzędowania  komitetu  dyskontowego  okre= 
śli  regulamin. 

Art.  32.  .Urzędx»ic<^  Banku  są  urzędnikami  pań= 
jStwowymi. 

Zasadniczy  etat  stałych  urzędników  Państwo= 
wego  Banku  Rolnego  zatwierdza  Rada  Ministrów, 
na  wniosek  Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego, 
przedstawiony  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu. 

Członkowie  Dyrekcji  ich  zastępcy,  oraz  urzędni= 
t>  Banku,,  poza  poborami,  przywiązanemi  do  posia= 
danych  stopni  służobwych,»mogą  otrzymywać  spc 
cjalne  dodatki,  według  norm,  ustanowióiiych  zasad= 
niczo  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego, 
w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu.' 

Zarówno  członkowie  Dyrekcji,  jak  urzędnicy 

i  niżsi  funkcjonar jusze  Banku  otrzymują  wynagro= 
dzenie  z  budżetu  Banku. 

ROZDZIAŁY. 

Rachunkowość,  s  p  r  u  w  c  z  d  a  -ii  i  a, 
rezerwy. 

Art.  33.  Rokiem  administracyjnym  Banku  jest 
i'ok  kalendarzowy.  W  razie  ustalenia  innego  okre^ 
;u  rocznego  dla  administracji  państwowej,  może 

^rczes  Głównego  Urzędu  Ziemskiego,  w  porozumie= 
liu  z  Ministrem  Skarbu  ten  sam  okres  czasu  usta= 
\o\vić,  jako  rok  administracyjny  Państwowego  Ban= 
icu  Rolnego. 

Art.  34.    Na  6  tygodni    przed,  upływem  roku 
!  idministracyjnego.  Dyrekcja  powinna  przygotować 
przedstawić  Radzie  Nadzorczej  do  ucłiwalenia  pre= 

I  iminarz  wydatków  ł  dochodów  Banku  na  rok  na= 
,.tQpny;  uehwaty  swe  Rada  Nadzorcza  przedstawia 

lajpóźniej  na  trzy  tygodnie  przed  rozpoczęciem  no= 
vęgo  roku  administracyjnego  Prezesowi  Głównego 
Jrzędu  Ziemskiego,  który  je  zatwierdza  w  porozu= 
nieniu  z  Ministrem  Skarbu. 

1,  '  Art.  35.  I\redyty  dodatkowe  na  wydatki,  nic' 
trzewidziane  w  budżecie,  wymagają  zatwierdzenia 

.'rezęsa  Głównego  Urzędu  Ziemskiego  oraz  zgody Ministra  Skarbu. 

^  Art.  36.  Za  każdy  miniony  rok  iidministracyj' 
liy  Dyrekcja  sporządza  zamknięcie  rachunkowe  oraz 
'  ilans  Banku  i  przed  upływern  pierwszego  półrocza 
;  astępnego  roku  przedstawia  je  Radzie  Nadzorczej 

!lo  sprawdzenia.  * 

i  Rada  Nadzorcza,  sprawdziwszy  zamknięcie  ra= 
■^hunków  i  biłaYis,  uchwala  wnioski,  co  do  ich  za^ 
wierdzenia  oraz  użycia  czystego  zysku  lub  pokrycia 

■  okazanej  straty  i  wnioski  te  przedstawia  Preześo= 
'Ą  Głównego  Urzędu  Ziemskiego,  który  je  zatwier 
tza  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu. 
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Art.  37.  Z  czystego  zysku,  'Wykazanego  w  za= 
twierdzonym  bilansie,  przeznacza  się  połowę  na 
ogólny  fundusz  rezerwowy.  Druga  połowa  czystego 
zysku  może  być  przeznaczona  na  specjalne  rezerwy 

bankowe  lub  na  zasilanie  ogólnego  funduszu  rezcr' 
wowego  (art.  5,  ust.  b),  albo  też  na  zasilanie  specjal- 

nych funduszów  Głównego  Urzędu  Ziemskiego,  na 
cele  parcelacji,  komasacji  i  osadrtictwa. 

Obowiązek  uzupełnienia  ogólnego  funduszu  rc= 
zerwowego  trwa,  dopóki  ftindusz  ten  nie  ostągnie 

conajmmej  50%  kapitału  zakładowego  Banku.  Ogól^ 
ny  fundusz  rezerwowy  w  swej  maksymalnej  wyso= 
kości  nie  może  przekroczyć  sumy  kf.pitału  zakłado= 
M(ego.  Ogólny  fundusz  rezerwowy  powinien  być  od 

rębnie  administrowany  i  lokowany  w  papierach  pań= 
stwowych  lub  za  agodą  Prezesa  Głównego  Urzędu 

Ziemskiego  w  inny  sposób,  należycie  zabezpiecza= 
jący  całość  funduszu. 

Art.  38.  O  ile  zamknięcie  rachunkowe  wykazu= 
je  stratę,  która  nie  znajduje  zupełnego  pokrycia,  ani 

w  specjalnych  rezerwach,  ani  w  "ogólnym  funduszu 
rezerwowym,  strata  ta  może  być  pokryta  z  kapitału 
zakładowego  na  zasadzie  dęcyzji  Prezesa  Głównego 
Urzędu  Ziemskiego,  powziętej  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Skarbu. 

W  tym  wypadku  przedstawia  się  Sejmowi  na 
najbliższem  jego  posiedzeniu  sprawozdanie  i  wnio' 
sek  o  uzupełnienie  ze  Skarbu  kapitału  zakładowego  > 
Banku  do  poprzedniej  wysokości. 

Art.  39.  Regulamin  Państwowego  Banku  Rol= 
nego  wyda  Prezes  Głównego  Urzędu  Ziemskiego 
w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu,  na  wniosek 
Rady  Nadzorczej  Banku. 

(Dz.  Ust,  Nr.  59  z  d,  ]2/VII  1921  t.,  poz.  369). 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

389. 

OKÓLNIK  Nr.  15. 

W  sprawie  przedstawiania  szematów  druków. 

Do  Zakładów  Ubezpieczeń. 

Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpieczeń 
przypomina,  że  w  myśl  art.  1  Rozporządzenia  Mini< 

stra' Skarbu  z  dnia  18  marca  1920  r.  („Monitor  Polski" 
Nr.  78  z  dnia  6  kwietnia  1920  r.).  Zakłady  Ubezpic=  ^ 
czeń  są  obowiązane  do  przedstawiania  w  3fch  egzem; 
plaizach  Urzędowi  Nadzoru  szematów  druków,  uży* 
wanych  przez  Zakłady  w  stosunkach  z  ubezpieczają^ 
cymi  oraz  zmian  i  uzupełnień  w  tych  szematach. 

Równocześnie  Urząd  wzywa  tc  Zakłady,  które 
nie  dopełniły  powyżej  określonego  obowiązku,  by 
bezzwłocznie  nadesłały  do  Urzędu  Nadzoru  szematy 
druków  obecnie  przez  siebie  używanych. 

\A'arszawa,  dnia  4  sierpnia  1921  r. 
D^^rektor  Urzędu: 

( — )  Grendysżyński'  ' 
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Sprawy  naftowe. 

390. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministrów  Skarbu  ora^:  rizeinyslu  i  Handlu 

z  dnia"  28  lipca  1021  y., • 
w  przedmiocie  ustalenia  kompetencji    Ministerstw  od- 

nośnie do  spraw  naftowych. 

Na  ppdsławie  uchwały  Rady  Ministrów  z  dnia 
21  inarca  1021  r..  zarządza  się,  co  następuje: 

^  §  1.  Państwowy  Urząd  Naftowy,  wraz  ze  wszyst- 
KicHii  śwcmi  agendami,  potllegający  'dotąd  na  mccy  roz- 
pai^zędzenia  iMinistrów  Prźem>^tu  i  Handlu,  Spraw  Wo|' 
si<cv.  vch  i  Skarbu  z  dnia  1  października  1919  r.  Minister- 

stwu Skarbu  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  23.  poz.  128  z  r.  1920), 
przccliodzi  pod  KOTT.petcncję  Ministra  Przemyślu 
i  flandlu. 

S  2.  •  Minister  Przemysłu  i  hiandlu  nie  omieszka 
w  najkrótszym  czasie  przedstawić  Radzie  Ministrów  do 

zatwierdzenia  statut  organizacyjny  lego  organu  Ministcr- 
stv\a  Przemj-słu  i  Ha;idlu,  który  przejmie  agendy  odno- 

śnie do  spraw  nafto  \vycłi,  pozostające  dotycliczas  v.c 
wszystkich  innycli  władzach,  w  szczególności  także  agen- 

dy dotychczasowego  Państwowego  Urzędu  Naftowego 

przy  jedncciy>snem  jego  zniesieniu.  ■ 
8  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

•  dniem  ogłoszenia. 
Minister  Skarbu: 

(  •■)  Siec^kowaki. 
^Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

«        w  z.  i-^)  Hemyk  Sirasbur^cr. 

(P".  Ust  lii.  P.  Nr.  W  j.  dnia  20  sierpnia  1921  r  . 

391. 

ROZPÓR  z ĄDZhNlE 

Mhii&tra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  19  lipca  1921  roku 

w  przcduiiocłe  uregulowania   wywodu  ropy  naitowcj 

oraz  prźjetworów  ropy  naftowej. 

Na  podstawie  dekretu  z  dnia  23  listopada  191S  r. 
(Dz.  Pr.  Nr.  17,  po/.  44)  i  §  16  :iustri;lckie}«o  rozporząs 
<7zenia  cesarskiego  z  dn.  10  sierpnia  191.5  r.  (Dz.  u.  p. 
Nr.  2.39),  dotyczącego  zajęcia  ropy  oraz  art.  .3  rozpo^ 
rządzenia  Rady  Ministrów  z  dn.  5  czerwca  1920  r-  w 

l->rzedmiocie  zmiany  przepisów  o  żajenriu  ropy  (Dz. 
U.st.  R.  1'.  Nr.  70,  poz.  472)  zarża,dza  sic  co  nastt;^ 
puje: 

§  1.  Wywóz  przez  linję  ecłna  ropy  naftowej  i  pro- 
duktów naftowycli,  wyliczonych  w  taryfie  celnej 

poz.  52  ust.  3  parafinami  wazelina; 
j>oz.  53  świece  parafinowe  oraz  parafinowe  z  <\o' 

nucszki.;  this/;e?ów  roślinnych  i  zwierzęcycli; 

poz.  79  \M.  2  koks  nafto\\'^'; 

poz.  83  ust.  3  .isfałty  naftowe  i  smoła  naftowa; 

ppz.  84  olej  skalny  cicrnny  i  nieoczyszczony 
(ropa);  -    ,.i  , 

poz.  85  produkty  destylacji  oleju  .skalnego, 
ust.  1  riafta  j  fotogen;  oleje  solarzy,  parafino, 

wy,  smarowy,  ht?  domieszki  tłuszczów. 
ust.  2  eter  naftowy,  gazołina  ligroina  i  benzyna, 
ust.  3  smary  i  oleje. z  domieszką  tłuszczów  roślin^ 

nych  i  zwierzęcych, 

może  się  odbywać  jedynie  na  potlstawie  wywozowych 
certyfikatów  zwolnień  wydanych  przez  Państwowy 
Urząd  Naftowy 

Pozwolenia  wywozowe,  wydane  tlo  dnia  13  lipca 

1921  r.  przez  Okręgowe  Urzędy  Przywozu  i  \\'ywozii k,acliowują  swa  ważność  aż  do  odwołania. 

.  §  2.  Rozporządzenie  niniejsze  niczjmT  nie  u,.ru- 
s/a  mocy  obowiązującej  rozporządzenia  Ministra 
Przemyślu  i  Handlu  z  dnia  14  sierpnia  1919  roku  w 
.sprawie  uregulowania  obrotu  przetworami  ropy  nafto 
wej  (Dz.  l,\  R.  P.  Nr.  74,  poz.  431)  oraz  rozporządzeń 
Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  zmiany  przepisów  o 
zajęciu  ropy  (Dz.  ,U.  R.  ?.  z  1920  r.  Nr.  70,  poz.  473) 
i  w  przedmiocie  przydziału  ropy  brut^owej  i  ustalenia 

cen  maksymalnych  (Dz.  1 '.  'R.  P.  z  r.  1920  Nr.  '7(1. 
poz.  476).         ̂   • 

§  3.  Rozpórządzcnit  ninicjs/,i'  (ibowiąziijc  mi dnia  ogłoszenia. 
'  Ministcf  Skarbu: 

Minister  Przemysju  i  Handlu: 
w  z.  {--)  Jfenryk  Hiranburgn; 

^  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  d.  3/Vni  1921  r.  Nr.  66,  poz.  4301 

Przepisy  o  stosunkach 

handlowych  z  zagranicą. 

392. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  19  lipca  1921  roku 

w  sprawie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  ustawy 
dnia  15  lipca  1920  r.  o  obrocie  towarowym  z  zagra- 

nicą  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  79,  poz.  527)  i  na  jej  zasadzie 

wydanych  rozporządzeń  na  ofc<s/ar  województw:  wo-. 
lyńskiego,  poleskiego,  nowogródzkiego,  orazi  powiat 
tów:  jtrodzieńskiego.  wołkowyskiego  i  bialowiesldego 

województwa  białostockiego. 

Na  nuK-y  art.  6  ustawy' z  dnia '4  lutego  1921,  r. o  unormowaniu  stanu  prawno  s  politycznego  na  zie^ 
tniach  przyłączonych  do  obszaru  Rzcczypospolitei 
Polskiej  na  podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  po- 

koju  i  rojemie,  po<lpisancf  w'Rvdze  dnia  12  paździor nika  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  16.  poz.  93) 
zarządza  .się  co  nastęfiuje: 

§  1.  Na  województwa:  wołyńskie,  poleskie  i  no- 

wogródzkie  oraz  na  powiaty:  grodzieński,  wołkow-y^ ski  1  biaiowiesk-.  v,oiewództwa  hiiłostocki^^go  rg  'eią 

jfa  się  moc  obovyiązującą  ustawy  z  dnia  15  lipca 
1920  r.  o  obrocie  towarowymi  i  zagranica  (Dz.  Usr 

Rz.  P.  Nr.  79.  pov^,.!  527),  rozporządzenia  Ministra  Pęz^' 
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;  inyshj  i  Handlu,  Ministra  Skarbu,  Ministra  Sprawie^ 
Itllmości.  Ministra  Kolei  Żelaznych,    Ministra  Poczt 
\  i  Telegrafów  oraz  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej- z  dn. 
!  30  pażoziernika  1920    r.  w  przedmiocie  oTf^anizacji 
;  i  przepisów  postępowania  urzędów  oraz  izbprzyw'Ozu 
i  3  wywozu  (Dl.  Ust.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  107.  poz.  703). 
i  rozporządzenia  Ministrów  Przemyślu  i  Handlu,  Skar- 
.  bu,  Sprawiedliwości,  Kolei  Żelaznych,  Ministra  Poczt 
irTelegrafów  oraz  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  15  lu* 
(ego  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  ł  uzupełnień  §§  7, 

14  i  15  rozporządzenia  tychże  Ministrów-  z  dnia  30  paź= 
dziennika  1920  r.  w  przedmiocie  organizacji  i  przepis 
sów  postępowania  urzędów  oraz  izb  przywozu  i  wy* 
wozu  (Dz.  Ust.  R.  P  Nr  21,  poz.  118)  i  rozporządzenia 
Ministra  Przemyślu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  i  Mi^ 

nisti'a  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  23  czerwca  1921  r. 
w  przedmiocie  ustalenia  rodzajów   towarów,  przewi? 

dzianych  ł\'  art.  13  ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  o  ob= 
rocie  towarowym  z  zagranicą  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  i  . 
Nr.  57,  poz.  364). 

§  2.   Z  chwilą  wejścia  w  ż\cie  niniejszego  rozpo? 
r/ąd^enia  tracą  moc    obowią/rującą:  rozporządzeni^ 

Komisarza  Naczelnego  Ziem  Wołynia;  i'  Frontu  Po* 
doiskiego  z  dnia  22  kwietnia  1920  r.  w  przedmiocie 
zakazu  wywozu  towarów  poza  front  wschodni  (Dz. 
Urz.  Zarządu  Cywilnego  ZienT  Wołynia  i  Frontu  Po« 
dolskiego  z  r.  1920  Nr.  6.  poz.  98),  rozporządzenie  Ko^ 
misarza  Generalnego  Ziem  Wschodnich  z  dnia  1  maja 
1920  r.  w   sprawie  odprawy  celnej    na  pisteriinknch 

'celnych  przy  drogach,  na  których  przekraczanie  gra; 
nicy  odbywa  się  pieszo  i  kołowo  i  w  sprawie  pozwo? 

leń  na  przewóz  i  w-ywóz  towarów  zagranicznych  (Dz. 
'  Urz.  Zarządu  Cywilnego  Ziem  Wschodnich  z  1920  r. 
I  Nr.  43,  poz.  1122)  i  rozporządzenie  Komisarza -Gene* 

pralnego  Ziem  W^schodniach  z  dnia  14  maja  1920  r., 
dotyczące  przywozu,  wywozu  i  przewozu  tranzyto« 
wego  towarów  (Dz.  Urz.  Zarządu  Cywilnego  Ziem 
U  schodnich  z  1920  r.  Nr.  47,  poz.  1287). 

§  3.  Wykonanie  rozporządzenia  niniejszego  po 

wierzą  się  Ministro"wi  Przemysłu  i  Handlu  oraz  Mi^ 
ni?-(rowi  Skarbu. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
ć  .iniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 

(-  )  Wiłofi. 
i  Minister  Przemyślu  /i  Handlu: 

w  z.      )  Henryk  Strasblirger. 
Minislcr  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

|XDz.  Ust.  Rz,  P.  z  d.  3/Vlll  19'21  r.  Nr.  66,  poz.  426). 

[Przepisy  o  sJuźbie  państwowej. 

L  .  393. 

tt  ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

'  z  dnia  20  czerwca  1921  roku 

o  podwyższeniu  dodatku  drożyźnianego  do  płacy 
zasadniczej  funkcjonarjuszów  państwowych. 

Na  podstawie  art.  5  (ustęp  ostatni)  ustaw  z  dnia 
1.)  lipca  1920  r.  o  uposażeniu  urzędników  i  niższych, 
funkcjonarjuszów  państwwvych,  pracowników  kolei 

państwowych  oraz  wyższych  i  niższych  furikcjonar- 
fuszów^  policji  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  65. 
poz.  429,  430  i  431)  oraz  art.  10  (ustęp  przedostatni 
i  ostatni)  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  o  uposażę* 
niu  sędziów  i  prokuratorów  Rzeczypospolitej  Pol* 
^Jkiej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  436),  Rada  Mini* 
strów  zarządza,  co  następuje: 

§  1.    Począwszy  od  dnia  1  czerwca  192Hr.,  mnóż* 
nik  dodatku  drożyźnianego  dla  wszystkich  funkcjo* 
narjuszów  państwowych  podwyższa  sic: 

*    •  •» 
w  miejscowościach    1  klasy  z  525      na  580 

II     „  "  „  472,50  „  525 III  .,       420      „  470,  , 

IV  '  ..     .,  367,50  ,.  400' 

V    ,.    „  315  ■     „  330^ 

§  2.  Wyniki,  otrzymane  z  pomnożenia  ^proccn; 

fów  pfacy' zasadniczej,  czyli  mnożnych,  ustalonych 
w  pdnośnych  ustawach  o  uposażeniu,  przez  mnożniki, 
ustalone  w  §  1  rozporządzenia  niniejszego,  a  wyka= 

żujące*  dodatki  drożyźniane  w  markach  polskich, 
przedstawione  są  w  załączonej  tabeli. 

§  3.  Moc  obowiązującą  rozporządzenia  Rady 

.Ministi-ów,  ogłoszonego  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeezy= 
po.spolitej  Polskiej  z  dnia  23  lutego  1921  r.  Nr.  29, 
poz.  165.  uchyla  się. 

Rozporządzenie  Rndy  Ministró\v  z  dnia  18  listo* 
pada  1920  r.  w  pVzedmibeie  obliczania  dodatkól\' 
drożyźnianych  do  uposażenia  osób  wojskowycli  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  110.  poz.  730)  pozostaje  w  mocy. 

Prezydent  Ministrów: 

'  '  (— >  Wiios. 
Mmistcr  Skarbu: 

•    (-  ■)  Steczkowski, 

Mirił<-łf.r  b.  Dzielnicy  Pruskiej:  • 

(— )  W\  Kuchai-ski. 
(U/  K.  V.  i  V.  1921  Nr.  66,  poz.  421). 

Załącznik 

do  §  2  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  20  czerwcn 

^  1921  roku. TABELA 

dłjdatków  drożyźnianych  dla  klas  miejscowości  od 
I  do  V,  z  uwzględnieniem  grup  rodzinnych. 

A.    URZĘDNICY  I  NIŻSI  FUNKCJONARJUSZE 
PAŃSTWOWI. 

Profesoiowie  zwyczajni  i  nadzw>czajni  szkół 
akadeniickich  otrzymują  dodatek  drożyźniany  taki, 
jak  urzędnicy  IV,  względnie  V  stopnia  służbowego. 
Nauczyciele  i  dyrektorowie  szkól  średnich,  nauczy* 
ciele  przedmiotów  ogólno  *  kształcących  w  średnich 
szkołach  zaw-odowych  i  dyrektorowie  wszystkich 
szkół  zawodowych,  inspektorowie  szkolni  i  ich  za* 

stępcy,  w  końcu,  pomocnicy  naukowi  w-  szkołach 
akademickich,  otrzymują  doc^aiek  taki,  jak  urzędni* 
cy  VI,  VII,  względnie  VIH  stopnia,  nauczyciele 
szkół  powszechnych  i  nauczyciele  przedmiotów  ogól* 
nokształcących  i  pomocniczych  w  niższych  szkołach 
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zawodowych  ~  taki,  jak  urzędnicy  VII,  Vni.  IX, 
X,  względnie  XI  stopnia  służbowcga 

Instriiktorowie  w  szkołach  zawodowych  pobić-- 
»aj4  dodatek  drożyźniany  taki,  jak  urzędnicy  Vin, 
■względnie  IX  stopnic:  sfużbowe^so.  ^ Dodatek  droźyźnian>;  wynosi  dla  sainotnvch 
miesięcznie  w  markach  polskich: 

  1.  Urzędnicy: 
Slopień 
sfużbowy 

Klasa    m  i  e  jscowośoi 
]| 

III 

IV 
1 >1 

III IV 
V 
VI 

VII 
VUI 
IX 
X 
XI XII 

29.000 
26.100 
22.040 
18.560 
16.588 
14.616 
12.064 
10.556 
9.135 
7.424 
5.916 
5.220 

26.250 
23.625 
19950 
16.800 
15.015 
13.230 
10.920 
9.555 
8.269 
6.720 
5.335 
4.725 

23.500 
21.150 
17.860 
15.040 
13.442 
11.844 
9.776 
8.554 
7.403 
6.016 
4.794 
4.230 

20.000 
18.000 
15.200 
12.800 
11.440 
10.080 
8.320 
7.280 
6.300 5.120 

4.080 
3.600 

16.500 
14.850 
12.540 
10.560 
9.438 
8;316 
6.864 
6.006 
5.198 4.224 
3.336 

"2.970 

UWAGA. Dla  urzędników  dawnej  kategorji  V-b  wy- nosi dodatek  drożyźniany  w  klasach  mieico" 
wości:  1  —  15.675,  11  —  14.189,  .111-  12.702. 
IV— 10.810,  V— 8.919  marek  polskich. 

2.    Funkcjonariusze  niisi: 

Stopień 
płacy 

Klasa  miejscowości 

I 
II 

III IV 

-  V 

4.060 
4.640 
4.959 
5.510 
5.742 
5  916 
6.409 
6.496 
7.424 

3.675 
4.200 
4.489 
4.988 
5.198 
5.355 
5.802 
5.880 6.720 

3,290 
3.760 
4.019 
4.465 
4.653 
4.794 
5.194 
5.264 
6.016 

2.800 
3.200 
3.420 

3.800 
3.960 

4,080 
4.420 
4.480 
5.120 

2.310 
2.640 2.822 
3.135 

3.267 

3.366 3.647 
3.696 
4.224 

.?f'eznic  od  stosunków  rod/innych  i  mlejscowos-ci. 
w  które)  urzędnik  stale  pełni  służbę,  dodatek  ten  pod- wyższa się  we  wszystkich  stopniach  służbowych  i  we wszystkich  stopniach  płacy  miesięcznej  jednakowo 

Grupa  rodzinna 
Klasa miejscowości 

I     i  II 

III 

IV 

'  V 

Mała  rodzina  .... 
Średnia  rodzina 
Duża  rodzina  .... 

2  320  !  2.100 
4.060  !  3.675 
5.800  '  5.250 

1 

1.880 
3.290 4.700 

1.600 
2.800 
4.000 

1.320 

2.310 
3.300 

■  i 

394. 

^     ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 
z  dnia  30  czerwca  1921  roku 

w  przedmiocie  ustalenia  wysokości  djet,  wynagros 
dzenia  rozjazdowego  oraz  zwrotu  kosztów  podrói!>' funkcjonarjuszów  państwowych. 

Na  mj^cy  postanowień  o  normowaniu  wynagro- 
dzeń niestałych  i  ubocznych,  zawartych  w  ustawach 

>»  30  -31. 

 T- 

Z  dnia  3  lipca  1920  r.  o  uposażeniu  funkcjonarjuszów 
państwowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  429—436), zarządca  się,  ca  następuje: 

§  1.  Rozporządzenia  z  dnia  3  .sierpnia  1920  r 
w  sprawie-  djc^  i  kosztów  podróży  funkcjonarjuswm { aństwowych  oraz  pracowników  kolejowych  (Dz  V 
R.  P.  Nr.  74  i  88,  p<.z.  507  i  577),  jakoteż  z  dnia  U-r^' 
października  1920  r.  w  sprawie  ■^yy nagrodzenia  dru- 

żyn parowozowych  i  konduktorskich  za  czas  spę.^ 
dzony  w  służbie  przy  parowozie  i  przy  pociągacli 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  99.  poz.  660  i  661)  oraz  z  dnia  2.go 
czerwca  1921  r.  w  sprawie  wynagrodzenia  funkcjo 
narjuszów  poczt  ruchomych  (Dz.  U.  R.  P  Nr.  57, poz.  359),  ulegają  następującym  zmianom: 

§  2^  Uzupełnienie  djet  normalnych,  przewidzia-- 
ne  w  art.  3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dniu 
5  sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  74,  poz.  507) 
:  w  art.  3  rozporządzenia.Rady  Ministrów  z  dnia  5*go 
siei-pnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  88,  pozr577),  na. stępuje  wedle  każdoczesnego  mnożnika  dla  oznacze- 

nia dodatku  drożyźnianego  w  miejscowości,  do  któ^ 
rej  funkcjonarjusz  państwowy'  WYjeźdża  w  sprawach służbowych. 

Stopa  jednak  tego  uzupełnienia  nie  może  być 
na  obszarze  b.  zaborów  austrjackiego  i  rosyjskiego  — 
niższa,  od  równoczesnego  mnożnika,  ustalonego  dla 
miejscowości  klasy  trzeciej,  a  na  obszarze  b.  dziel-- 
nicy  pruskiej  —  od  równoczesnego  mnożnika,  ustas lonego  dla  miejscowości  klasy  czwartej. 

§  3.  Przy  podróżach  do  miast  Wai-szawy  i  Ło» 
dzi  przyznawać  się  będzie  nadto  dodatek  w  wyso-" 
kości  jednej  piątej  części  uzupełnienia  djet  normal- 

nych, obliczonego  według  zasad  §  2  niniejszego  roz< 
porządzenia. 

§  4.  Uzupełnienie  wynagrodzeń  drużyn  parowo* 
-owych  za  czas  spędzony  w  służbie  przy  parowozie, 
wstalone  w  art.  4  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  12  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P,  Nr.  99. 
poz.  660),  drużyn  konduktorskich  za  czas  spędzonv 
w  służbie  przy  pociągach,  ustalone  w  art.  4  rozpo«= 
rządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12  października 
mO  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  99.  poz.  661)  oraz  funkcjo, 
narjuszów  poczt  ruchomych  za  czas,  spędzony  przy 
konwóju  poczty  w  pociągach,  ustalone  w  art.' 5  roz> porządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  czerwca  1921  r 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  57,  poz.  .359),  następuje: 

,     a)  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjac* 
kiego  według  każdoczesnego  m^nożnika  dla miejsoowości,  zaliczonych  do  klasy  III  dodat. 
ku  drożyźnianego. 

h)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  —  wedle 
każdoczesnego   nmożnika   dla  miejscowości. 
zaliczonych  do  klasy  IV  dodatku  drożvźnia^ 

^nego. 

§  5.  Ustęp  pierwszy  artykułu  7  rozporządzeni;) 
KadyMiuistrów  z  dnia  5  sierpnia  1920  r.  w  sprawie 
•jjet  i  kosztów  podróżv  funkcjonarjuszów  państwo= 
ych  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  74,  poz.  507),  otrzymuje  na= 

stępujące  brzmienie: 
Przy  przesiedlaniach  służbowych,  zarządzonj^eh 

/  urzędu,  przyznaje  się  należycię  udokumentowane 
faktyczne  koszta,  które  jednak  nie  mogą  przewvż= 
.szać  u  funkcjonarjuszów  samotnych  jednomiesięcz* 
nego  uposażenia,  dla  utrzymujących  do  4  członków 
rodziny  dwumiesięcznego  uposażenia,  a  dla  utrz\-mu* 
iacycli  więcej  niż  4  członków  rodziny  trzjnniesllęcz* 



Nt  30—31.  Pozycja 

ncgo  uposażenia  (płaca  zasadnicza  łącznie  xe  wiłZyst* 
kicrni  dodatkami).  -  .    « ̂   . 

§  6.   Artykuł  8  cytowanego  w  poprzednim  para« 
ifie  rozporządzenia  otrzjuiuje  następujące  brinnie= 

i  t : 

.,W  wyjątkowych  wypadkach,  mogą  być  urzęd= 
nikoni  przyznane  za  zgodą  Ministra  Skarbu  tytułem 
zwrotu  kosztów  przesiedlenia  rzeczywiście  poniesio« 
ne  wydatki,  o  ile  będą  należycie  udokumentowane, 
także  i  ponad  normy,  ustalone  w  paragrafie  po* 

przednim.  " 
§  7.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

/  dniem  1  czerwca  1921  r.;  z  dniem  tym  traci  moc 
obowiązująca  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 
20  grudnia  1Q20  r.,  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  5,  poz.  26). 

Prezydent  Ministrów: 

(—)  Wiłoś. 

Minister  Skaibu: 

^        (-  )  Steczkowski. 

Minister  Poczt  i  Telegrafów: 

( — )  Sfesłowicz. 

Minister  Kolei  Żela^ych: 

w  z.  (— )  Eberhardf.  . 

Minister  b.  Dzielnky  Pi-uskiej: 

( — )  Dr.  L  Trzciiiski. 

iDz.  U.  K.  P.  z  r.  1921  Nr.  66,  poz.  -122). 

395. 

kOZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dniji  19  lipca  1921  roku  , 

w  przedmiocie  uzupełnienia  postanowień  artykułu  2 
rozporządzenia    Rady  Ministrów    z  dnia  3  sierpnia 
1920  r.  w  sprawie  djet  i  kosztów  podróży  funkcjo- 

narjuszów  państ\vowych. 

Na  podstawie  art,  13  uStaw  y  z  dnia  13  lipca  1920 
roku  o  uposażeniu  nauczycieli  i  detektorów  państwo- 

wych si:kół  średnich  ogólnokształcących,  seminarjów 
nauczycielskich  i  preparau.!,  oraz  wizytatorów  szkół 

(Dz.  U,  Rzi,  E.  Nr'.  65,.  poz,  433)  zarządza  się  co  na= 
stępuje:  r 

§  1.    Punkt  5  art.  2  rozporządzenia    Rady  Mi« 
nistrów  z  dnia  5  sierpnia4920  r.  w  sprawie  djet  i  kosz^^ 
tów  podróży  funkcjonarjuszów  państwowych  (Dz.  U- 
Rz.  P.  Nr.  74,  poz.  507)  uzupełnia   sfę  przez  dodanie 
następującego  ustępu; 

„D>Tektorowic  (przełożone)  wszystkich  państwo- 
wych  szkół    średnich  i  seminarjów  nauczycielskich 

dotrzymują  djety  wdłe  norm,  przepisanych  dla  urzęd* 

395-  396,  511 

nikow  państwowych  VI  stopnia  .służbowego,  a  v\izy5 
tatoro^^ae  szkół  według  niwm,  przepisanych  dla  urzęds 

ników  państwowych  V  stopnia  służbowego". 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

/  dniem  ogłoszcnJa- 

Prezydent  Ministrów: 

(-  )  Wiłoś. 

Minister  Skarbu*. 
(-  ■)  Siee^kotvsl<i.  . 

a 

Minister  Wyz.  Rei.  i  Ośw.  Publicznego: 

w  z.  (~)  r.  Łopuszamki. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pmskiej: 

(— )  Dr.  J.  Trzciński. 

^  f.Dz.  Ost.  Rz.  P.  »  d.  13;VIII  1921  r.  Nr.  67,  poz.  434). 

396. 

OKÓLNIK  L.  1991  i 21. 

Do  Panów  Dyrektorów  Izb  skarbowych 

w  Białymstoku,  Lublinie,  Łodzi,  Kielcach 

i  Warszawie. 

W  niysł  •di-t.,2  Przepisów  o  przejazdach  ulgowych 
pracowników  państwowych  kolejami,  żelazncmi,  wy» 
danych  rcjzp.  Ministra  Kolei  Żelaznych  z  dnia  30/VI 

1920  r.  („Monitor  Polski"  Nr.  147,  z  3. VII.  1920). 
prawo  do  korzystania  z  ulgi  przysługuje  wszystkim 
etatowym  urzędnikom  i  niższym  funkcjonarj uszom 

państwow>-m,  o  ile  oni  posiada(i  będą  legitymacje 
służbowe  według  wzoru,  ustalonego  przez  Prezydjum 
Rady  Ministrów,  zaś  według  p6stanoAv1eń  art.  9  pó< 

wyższego  "rozporządzenia,  oraz  późniejszego  żarząc 
dzenia  Ministerstwa  Kolei  Żelaznych,  będące  w  użys 

ciu  dawniejsze  legitymacje  służbowe  pod  w-zględcm 
prawa  korzystania  z  ulgi  utraciły  swoją  ważność 

r  dniem  .30  czerwca  1921  r.  • 

Nowy  typ  legitymacji  dla  urzędników  wszyst* 
lich  działów  cywilnej  służby  państwowej  został  usta', 
iony  rozporządzeniem  Predydjum  Rtdy  Ministrów 
/  dnia  11  grudnia  1919  r.  L.  14824fl9,  a  wzór  tejże 
iest  uwidoczniony  w  okólniku  Ministerstwa  Skarbu 

z  3.  VII.  1920,  L.  21361.  Dz.  Urz.  Min.  Sk.' Nr.  25/20, 
poz.  376. 

Legitymacje  te  pod  podpisem  naczelnika  wla 
dzy,  wydającej  legitymacje,  winny  być  zaopatrzone 
w  stempel,  odbity  tuszem  ezerwonyrn,  zawierający 
napis:  „Na  przejazd  kolejami  państwowemi  .50%  zniż^ 

ki  w  kla.sie  .  . . ."  i  okrągłą  małą  pieczęć  z  herbem Państwa. 

Ponieważ  urzędnicy  t  funkcjonariusze  Kontroli 
!^karbowej,  jako  pracownicy  państwowi,  są  uprawnie* 
ni  do  korzystania  z  przyznanej  50%  ulgi  kolejowej, 
przeto,  zawiadamiając  o  tern  Pana  Dyrektora,  upo= 
ważnia  Ministerstwo  Skarbu,  aby,  o  ile  to  dotych« 
czas  się  nie  stało,  zarządził  natychmiastowe  wydanie 
i    obdzielenie    wszystkich    etatowych  .  urzędników 
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i  Junkcjonarjus/óu'  Kontroli  skarbowej  (t.  j.  kontro- 
lerów i  nił.  kontrolerów  skarbowych)  w  lc«it>T]nacie 

służbowe  wyżej  opisanego  typu' dla  urzędników  pan; 
stwowych. 

Po/ttctatowi  urzędnicy  i  hitikci'»narjus/c-  Kotitruli 
skarbowej,  których  w  tamtejszym  okrępUJ  adniini; 

s:  -ucyinyin  jest  zresztą  bardżo  mała  ilość,  korzystać 
tnosą,  w  tnyf>l  wyżej  powołanycli  pr/epWów.  7.  S0% 
xniżki  tylko  przy  nabywaniu  biletów  okresowych  kl.  lii 
(n-icsic^cznych,  sezonowych  lub  rocznych),  na  pod 
slŁwie  przedkładanych  ^każdorazowo  zaświadczeń 
s"wcj  władzv,  iż  zamieszkują  poza  miejscem  urzejdo- 
wania. 

Do  ulgowego  jtrzejazdii  w  1  klasie  maja  pravo 

ur/<,>dnicy  państwowi,  zaliczeni  ml  T  do  VI,  zaś  do 
Til^oY.ego  p-rzjcjazdu  w  II  klasie  mają  prawo  urzt,'d' 
iricy  państwowi,  zaliczeni  od  VII  do  XII  stopni.i 

'  iużbowcgo.  '  '  ■  • •  ■  ' 

Legitymacje  służbowe  dla  urzędników  i  funkcjo* 

ttarjuszóvv  Kontrqli  skarbowej  wydaje  i  podpisuje 
Pan  Dyrektor  Izby  skarbowej  Jub  jego  zastępca. 

\'a  wydane,  zniszczone  i  ściągnięte  legitymacje 
lua  być  prowadzona  dokladńa  ewidencja. 

Zmiany  W  stosunku  służbowym  należy  uwidac/.* 
łiiać  na  drugiej  stronie  wewnętrznej  ^stronicy  okładki 
legitymacji. 

W  razie  uwolnienia  lub  wydalenia  za  karę  ze 

służby,  powołania 'do  czynnej  .służby  wojskowej,  albo 
tin  wypadek  śmierci,  iriają  być  legitymacje  służbowe 
ści;i'.inięte  i  przechowane  w  dokumentach  osobistych. 

Wszelkie  zapotrzebowania  książeczek  na  legitys 
inacje  służbowe  należy  przesilać  wprost  do  Wydzia* 

Iii  (lospodarczego  Ministerstw^a  Skarbu.  ' 
Zauważa  się,  iż  wvdanveh  na  podstawie  rozpu; 

rządzenia  z  dnia  O  lipca' 19i"<J  r.  1..  mi^- '4842  19  Ic.^^i tymacji  służbowych,  u))rav,  niających  urzędnika  lub. 
funkcjonarjusza  Koiłtroli  ski'.rbowej  do  dokonywania 
rewizji  przcdsiijbiorstw,  wytwarzających  i  sprzeda^ 
jących  artykuły,  podległe  opodatkovvaniu  akcyzowe? 
mu,  kontrolowania  towarów  na  stacjach  kolejowych, 
przystaniach  wodnych  i  w  magazynach,  oraz  do  peł; 
nienia  służby  w  mundurze,  ewentualnie  z  tironią  pal* 
ną  i  boKfną,  nie  należy  ściągać,  lecz  pozo.stawić  je 
uprawnionemu  aż  do  czasif  ewentualnego  rozwiążą^ 
nia  z  nim  stosunku  służbowego,  lub  też  w  razie  przej* 

ścia  do  innego  ̂ izialu  Zarządu  skarbowego. 

V' i!s/;^iwa,  dnja  23  sierpnia  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu 

^  Dyrektor  Departamentu: 

(    )  Dr.  Mikulecki. 

30—31. 

Ruch  służbowy. 
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V\  -łKAZ  RLCHI  f  .SLLŻBpWtGO 

w  Ministcr6t>vie  Skarbu 

za  miesiąc  czerwiec  1921  r. 
Mianowany:  ^ 

St.  Kontroler.  Zieliński  Antoiłi,  Reterentem  ad 
(bi.  li/V  1921  r. 
Przeniesieni  zostali: 

'  SekretarzL,  Skarbu  L^rzędu  wymiaru  należytości 
M'  Krakowie,  Stasiniewiez  Stefan,  na  stanowi.sko  Kcj 

ferenta  —  oti  dn.  1.  \'  1921  r. 
Rewident  celny  Urzędu  Cehiego  ̂ \  Warszawie. 

Brzozowski  Hilary  i  Kontroler  celny  tegoż  Urzędu, 
Siewierski   Lucjan,  na  stanowisko  kontrolerów  ra« 
ehunkowych  w  Departamencie  Cel. 
Podwyższono  pobory:  ^ 

Próbnej  Makowieckiej  LlalinicNlo  pob.  w  ;p  X  st. 
sl.  -  -  od  1/VI  1921  r. 

Próbnej  Zajączkowskiej  Natalji.  do  )X>b.  w/g 
Xł  st.  sl.       od  1/VII  1921  r. 

Prakt.  kanc.  Anindtowi  ;\rturowi.  do  pob.  w/g 
Xl  st.  .sl.  -   od  1/VII  1921  r. 

Prakt.  kanc.  Millerowi  StanisL.  do  pob.  w/g  XI  st. 
si.  -    od  1/V1I  1921  r.  * 
Zwolnieni  zostali:  . 

Pom.  Sekr.  Kanc.,  CJarlińska  Margervta  z  dn. 
M  maja  1921  r. 

Referent.  Światecki  Tadeusz  —  z  dn.  M)  czerw* 
ea  1921  r.  . 

Sekret,  kanc,  Berdo  Mieczysław  —  z  dn.  .^O^go 

c/erwca  1921  r.  ̂  
Ma,szynistka,  Rembiclińska  Wanda  -  z  dn.  .30:-go 

e/erwca  1921  r. 

Maszynistka.  Kuez\-ńska  f,uc\  na  z  dn,  M)  czerws 

ca  1921  r.'  ■ 
Pom.  Sekr.  Kanc.  M  eiss  (  'ec\lja  /  dn.  .30^0 c/erwea  1921  r. 

Próbny.  Tarnowski  Stani.sł:i^v  z  dn.  .31  lipc^i 

1921  r.  
" 

Próbny,  Drueki  *  Lubecki  'Hohdan  /  dn.  SChgo 
czerwca  1921  r. 

Próbny,  Wiśniewski  Wacław  z  dn.  .30  czerws 

Cl  l'^2l  r, " Urzędnicy  nowoprzyjcci  tytułcip  próby: 

Laguna  Tadeusz       od  iln.  1  ezerwea  1921  r. 
Orłowska  Hanna  -  -  od  dn.  1  czerwca  1921  r. 
ł'ieńkow.ski  Tadeusz  —  od  dn.  2  czerwca  1921  r. 
Lechowski  Bronisław  - —  od  dn.  15  czerwca  1921  r. 
Podwójcia  Stefan  —  od  dn.  15  czerwca  1921  r. 
.Niewiadomski  Edward — od  .dn.  15  czerwca  1921  r. 

Marow.ska  Kazimiera  —  od  dn.  15  czrwca  1921  r. 
Kocent  Jerzy  —  od  dn.  15  czerwca  1921  r. 
Kinasicwicz  Jerzy  -    od  i\n.  1  lipca  1921  r. 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
« ciągnięto  dnia  25  maja  192t  roku  pod  Nr.  10  sf atut  stowa- 

rzyszenia pod  narwą: 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  „Izrael"  w  War- cie z  siedzibą  w  mieście  Warcie,  powiafu  Sieradzkie*Jo. 
Celem  spółdzielni  jesf  wszcęłłstronne  zaspakajanie  ma- 

tcrjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków'  przez I  dążenie  wspólnemi  siłami  do  zorgenizowania  produkcji 
t  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkóiw- 

I  ski  wynosi  300  marek,  podlegających  wpłacie  jednorazowo i  lub  czĘ^ściowo  w  rafach  kwartalnych  po  75  mk.  Zarząd 
;  stanowią:  1)  Szlama  Knop,  2)  Josek  Dawid  Sonabend  i  3) 
i   Fnjwe!  Sieradiki  i  4)  zastępca  Froim  Segal. 

Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony  Z.?rząd  składa 
się  z  trzech  członków  i  jednego  zastępcy. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądit  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  3  czerwca  J921  reku  pod  Nr.  11  statut  sto- 

warzyszenia pod  n&żwą: 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  .Jedność" 
%  siedzibą  w  Aieksandrji,  gminy  Ostrów-Kaliski,  povViatu 
Kaliskiego. 

Celem  spółdzielni'  jest  vv3zćch&tronhe  zaspakajanie  ma- 
terialnych i  kulturalnych    potrzeb   swoich    członków  przez 

:'r)'.enie   wspólnemi   siłami    do    zorganizowania  produkcji 
wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.    Udział  członkow- 

i^Ri  wy)\osi  500  marek,  ptatfiych  w  ilości  750  marek  przy 
I,  zapisaniu  się  do  spółdzielni,  a  reszta  w  ciągu  dwuch  lat. 
I   Zarząd  stanowią:  1)  Paweł  Krzywda,  2>  iMaksymiljan  Molkę, 

3)  Józef  Olczak  i  4)  Józef  Kępski.  ; 
Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 

'ię  z  trzech  cztonkóvi/  i  jednego  zastępcy. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  4  czerwca  1921  roku  pod  Nr.  12  statut  sto- 

I   warzyszenin  pod-nazwą: 
Spółdzielcze  Stowarzy.szenie  Spożywców  „Rychłoczan- 

^<^"  z  siedzibą  wc  wsi  Rychłocice,  gminy  Konopnica,  po- 
ifu  Wieluńskiego.  -  ̂   ̂   ̂       .  r  ^, 
Celem  spłódzielni  jest  lyszechstronne  zaspakajanie  ma- 

łerjalnych   i   kulturalnych    potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie   wspóineini   siłami   do   zorganizowania  produkcił 
1  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.    Udział  członkow- 

ski wynosi  500  marek,  płatnych  w  ciągu  dwuch  lat.  Zarząd 
:  stanowią:  i)  Feliks  Zaremba,  2)  Wacław  Olkrzycki  i  3),Jaił 
I  Swirkowski.  ^  . 

Czas  trwania  Spółdzielni  nieokre^ióny.  Zarząd  składa 
się  z  trzech  członltów. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  4  czerwca  1921  roku  pod  Nr.  15  statut  sto- 

warzyszenia pod  nazwą:       4  • 
'         Spółdzielcze  Stowarzyszcyni.e  Spożywców  „Młot"  z  sie- 

dzibą w  Zduńskiej-Woli. 
I         Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspai^anic  ma- 

li' terjalnych   i  kulturalnych   potrzeb  swoich  człomtow  prze:? 
■  dążenie   wspólnemi   siłami   do   zorganizowania  produkcji 
1  i  wymiany  w  myśl  interesów  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  100  marek,  płatnych  w  ilości  20  marek  przy  za- 
pisaniu się  do  spółdzńćlni,  a  reszta  w  ciągu  divuch  lat. 

|f  Zarząd  stanowią:  1)  Abram  Rozenberg,  2)  Szyja  Wołkowicz 
i  i  3)  Abrarn  Feldman.  ' 
\  Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 

I "  się  z  trzech  członków. ,       "    I     -       '  ■  ■  III.      ,  I  .     I    „ ,  . 
Obwieszczenie. 

I  ,      Do  rejestru  handlowego,  dział  spółdzielni,  sądu  Okrę- 
r  gowego  w  Radomiu  w  d.  22  kwietnia  1921  roku  wciągnięto 

następujące  firijoy;  ' 
Pod  Nr.  1  „Bank  Ludowy  w  Końskich,  Spółdzielnia 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością",  z  siedzibą  w  m.  Koń- 
skich, w  województwie  Kieleckim,  Odpowied^alność  pięć- 

dziesięciokrotna w  stosunku   do  w  płaconych  i  zadeklaro- 

wanych udziałów.  Przedmiot:  przyjmowanie  wkładów,  udzie- 
lanie pożyczek  i  kredytu,  organizowanie  instytucji  i  urzą- 
dzeń mających  na  celu  polepszenie  bytu  gospodarczego 

członków  i  popieranie  inicjatywy  w  zakresie  rolnictwa, 
przemysłu  i  handlu.  Spółdzielnia  umowy  2  nieczlonkami 
zawiera  przy  zabezpieczeniu  rzeczowem.  Pojedynczy  udział 
50(f  mk.,  płatny  przy  zadeklaro'vaniu.  Zarząd:  D-r  Adam 
Sarnecki,  Teofil  Andrusicwicz  i  Mikołaj  Firkowski,  wszyscy 
zamieszkali  w  Końskich.  Nieobecnego  członka  Zarządu 
zastępuje  członek  Rady  Nadzorczej  wydelegowany  w  tym 
celu  przez  tąż  Radę,  a)  czas  trwania  spółdzielni  nieogra- 

niczony, b)  organ  do  ogłoszeń:  „Kurjer  Warszawski",  lub 
pismo  wyznaczone  przez  Radę  VVspółdziciczą,  c)  rok  obra- 

chunkowy— kalendarzowy,  d)  Członków  Zarządu  trzech, 
podpisy  dwóch  członków  wyrażają  wolę  spółdzielni,  e)  ogra- 

niczeń uprawnień  Zarządu  poza  ustawowych  niema,  f)  za- 
stępców, (pel^jomocników)  ustanawia  zarząd  wspólnie  z  Ra- 

dą Nadzorczą.  Przepisy  o  likwidacji  według  arf.  76  -84 
ustawy  o  spółdzielniach. 

Wpis  Stowarzyszenia. 
Dnia  dzisiejszego  wpisano  do  rejestru  stowarzyszeń. 
Siedziba  stowarzyszenia:  Bystra,  Sąd  Powiatowy  Biała. 

Brzmienie  firmy:  Konsum  chrześcijańskich  pracowników 
rolnych  i  fabrycznych  w  Bysłrej,  Spółdzielnia  z  odpowie- 
działnością  ograniczoną. 

Przedmiot  przedsiębiorstwa:  jest  dostarczanie  sw^im 
członkom  artykułów  spożywczych  i  domowego  użytku  w  do- 

brym gatunku  i  po  cenach  targowych  ęiajniższych,  oraz 
przyjmowanie  od  członków  wkładek  na  procent. 

Umowa  stowarzyszenia:  (statut)  z  6  lutego  1921  r. 
Udział  wynosi  50  mk.  i  jest  płatny  przy  wstąpieniu, 

wzijlędnie  tpoże  być  spłacany  ratami  według  decyzji  zarządu. 
Każdy  członek  odpowiada  za  zobowiązania  Spółdzielni 

deklarowanymi  udziałami  i  nadto  dalszą  kwotą  równą  wy- 
^  sckości  deklarowanych  udziałów. 

Ogłoszenia  następują  przez  przybycie  w  lokalach  kon- 
sumu,  oraz  przez  ogłoszenie  w  Gazecie  w  Białej  „Tygodnik 
Bielsko — Bialski".  Zarząd  składa  się  z  3  członków.  Człon- 
k^i  zarządu  są:  Szymon  Laszczak  gospodarz,  Józef  Gockn 
i^an  Żukowski,  urzędnicy  ̂ wszyscy  w  Bystrej  zamieszkali. 

Uprawnieni  do  zastępstwa:  dwaj  członkowie  zarządu 
wspólnie.  Podpis  firmy:  Brzmienie  firmy  podpisywać  będą 
wspólnie  dwaj  członkowie  zarządu. 

Rok  obrachunkowy  pokrywa  się  z  rokiem  kalendarzo- 
wym.   Przepisy  o  likwidacji  są  zf?odne  z  ustawą. 

Dnia  13  maja  1921  r. 
Sąd  okręgowy  jako  handlowy  w  Wadowicach  O.  11. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  dla  spółdzielni  Nr.  37  zapisano 
d?.iś  przy  Spółce  Szewskiej, ,  Spółce  zapisanej  z  ogr.  odp. 
w  Ostrowie. 

Mistrz  szewski  Makary  Nędzewicz  i  mistrz  szew.ski 
Tomasz  Cilarski  wystąpili  z  Zarządu.  > 

Uchwałą  rady  nadzorczej  z  dnia  .^0  czerwca  1921  r. 
wybrano  na  nowych  członków  zarządm  , 

I.    Mistrza  szewskiego Sł3nisłaiva  Gilarskicgo  z,Ostrow  ij. 
1.    Mistrza  szewskiego  Maksymiliana  Polskiego  z  Ostro- y  .3 . 

Ostrów,  dnia  5  lipca  1921  r. 

Sąd  powiatowy. 
Obwieszczenie. 

w  rejestrze  spółdzielczym  pod  Nr.  74  przy  spółdzielni 
„li.inkaufsgcnosscnschaff  selbsłaudiger  Backer  und  Kondi- 
toren  zu  Bydgoszcz  spoika  zapisana  z  ograniczoną  odpo- 
wiedzialno.^cią"  zostało  wpisanem,  że  w  miejsce  ustępują- 

cego Karola  Kteftkego  wybrano  Jo  zarządu  ł^azimierza 
Michalińskiego  i  że  statut  kilkakrotnie  został  zmienio- 

ny, a  w  szczególności,  że  wysokość  jedacgo  udziału  pod- 
wyższono na  500  mk.,  a  najwyższą  liczbę  udziałów  z  10 

ua  20,  oraz  że  zarząd  sidada  się  z  4  członków,  że  liczbę 
członków  rady  nadzorczej  podwyższono  z  6  na  8  i  że  ogło 
szenia  spółki  umiesyzone  będą  vv  pismach  „Deutsche 
Rundschau"  i  „Dziennik  Bydgoski". 

Bydgoszcz,  dnia,  9  czerwca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 
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Ogłoszenia. Jyfe  30—31. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  JśpóJdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięfo  dnia  2  kwietnia  7921  roku  pod  Nr.  1  statut 
stowarzyszenia  pod  nazwa: 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  , Zgoda"  z  sie- 
dzibą we  wsi  Bugaj,  gminy  Osfrów-Kaliski,  powiatu  Kali- 

skiego. 
Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie  ma- 

f  irjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
ilijżenie  wspólnemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
)  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  500  nrvarek,  płatnych  w  ilości  125  marek  przy 
napisaniu  się  do  spółdzielni,  a  reszta  w  ciągu  dwuch  lat 

/'arząd  stanowią:  Franciszek  Skalski,  Walenty  Starecki 
i  Walentyna  Klekocink.  Czas*  trwania  spółdzielni  nieogra- 

niczony.   2arząd  składa  się  z  trzech  członków. 

Obwieszczenie. 

Po  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kalisz" 
wciągnięto  dnia  12  kwietnia  1921  roku  pod^Nr.  2  sfatu^ 
stowarzyszenia  pod  nazwą: 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  ,Godzieszan- 
ka"  z  siedzibą  we  wsi  Godziesze  Wielkie,  gminy  Godzie- 

sze, powiatu  ><aliskiego. 
Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie  ma- 

ferjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie  wspóinemi  sitami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  300  marek,  płatnych  w  ilości  100  marek  przy 
zapisaniu  się  do  spółdzielni,  a  /eszta  w  ciągu  dwuch  lat. 
Zarząd  stanowią:  Antoni  Wałęcki.  Franciszek  Włodarz, 
.Józef  Macczak  i  zastępca  Adam  Garncarek.  Czas  trwania 
spółdzielni  nieograniczony.  Zarząd  składa  się  z  3  członków 
i  1  zastępcy.  ,  ,  . 

Obwieszczeń  i.e. 

\')(y  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu wciągnięto  dnia  12  kwietnia  1921  roku  pod  Nr>  3  statut 
^stowarzyszenia  pod  nazwą; 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  .Jedność" 
£  siedzibą  we  wsi  Wąsosze,  gminy  Piotrkowice,  starostwa 
Kolskiego. 

Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie  niadk 
terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  prze^ 
dążenie .  wspóinemi  sitami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  1000  marek,  płatnych  w  ilości  250  marek  przy 
zapisaniu  się  do  spółdzielni,  a  reszta  w  ciągu  dwuch  lat. 
Zarząd  stanowią:  Ks.  Jan  Mikołajczyk,  2)  Mieczysław  Ja- 

kubowski, 3)  Józef  Sosnowski,  4)  Józef  Kowalski  i  5)  Syl- 
wester Lisiecki. 

Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 
się  z  pięciu  członków. 

Obwieszczenie. 

'^o  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  28  kwietnia  1921  roku  pod  Ni.  4  statut 
.stowarzyszenia  pod  nazwą; 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  , Zgoda"  z  sie- 
dzibą w  Kawnicach,  gminy  Golina,  powiatu  Konińskiego. 

Celem  spółdzielni  jest  wszchstronne  zaspakajanie  ma- 
terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie  wspóinemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  200  marek,  p'łatnych  w  ilości  100  marek  przy napisaniu  się  do  spółdzielni,  a  reszta  w  ciągu  dwuch  lat. 
Zarząd  stanowią:  1)  Józef  Przybylski,  2)  Wincenty  Kola- 
siński,  3)  Józef  Walerjańczyk,  i  zastępcy:  1)  Kazimierz  No- 

wacki, 2)  Franciszek  Powaga. 
Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 

Się  z  trzech  członków  i  dwuch  zastępców. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru .  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  29  kwietnia  1921  roku  pod  Nr.  5  statut 
stowarzyszenia  pod  nazwą:  ^ 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  ,Sienczanka" 
z  siedzibą  we  wsi  Sienice,  gminy  Starzenice,  powiatu  Wie- 
luńskiego. 

Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie 
materialnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dąienie  wspóinemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
)  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 
.sk:  wynosi  500  marek,  płatnych  przy  zapisaniu  się  do  sto- 

warzyszenia. Zarząd «'Stanowią:  1)  Szczepan  Mazura,  2)  Jó- 
zef Włodarczyk,  3)  Wojciech  Jasnowski  i  4)  zastępca  Woj- ciech Kubacki. 
Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 

się  2  3  członków  i  1  zastępcy. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  6  maja  1921  roku  pod  Nr.  6  statut  stowa- 

rzyszenia pod  nazwą: 
Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  ,Małyiyanka* 

z  siedzibą  we  wsi  Małyń,  gminy  Krokocice  powiatu  Sie- radzkiego. 

Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie  ma- 
terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie  wspóinemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  500  marek,  płatnych  przy  zapisaniu  się  do  spół- 
dzielni. Zarząd  stanowią:  1)  Wojciech  Filiński,  2)  Walenty 

Wojtaszczyk,  3)  Andrzej  Majewski  i  4)  Nikonor  Jaruga. 
Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 

się  z  3  członków  i  1  Zastępcy. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  6  maja  1921  roku  pod  Nr.  7  statut  stowa- 

rzyszenia pod  nazwą: 

Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  „Pomoc"  w  Go- 
linie z  siedzibą  w -mieście  Golinie,  powiatu  Konińskiego. 

Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie  ma- 
terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie  wspóinemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow- 

ski wynosi  200  marek,  płatnych  przy  zapisywaniu  się  do 
spółdzielni.  Zarząd  stanowią:  1)  Piotr  Wróblewski,  2)  He- 

lena Łęcka,  3)  Bartłomiej  Korzeniowski,  4)  Zofja  Gadzi- 
nowska i  5)  Józefa  Szumińska. 

Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 
się  z  3  członków  i  2  zastępców. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  8  maja  1921  roku  pod  Nr.  3  statut  stowa- 

rzyszenia pod  nazwą:  ^ 
Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  ,Łagiewni- 

czanka*  z  siedzibą  we  wsi  Łagiewniki,  gminy  Wydrzyn, 
starostwa  Wieluńskiego. 

Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zasoakajanie  ma- 
terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie  wspóinemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członków 
ski  wynosi  500  marek,  płatnych  w  iloścf  250  marek  przy 
zapisaniu  się  do  spółdzielni,  a  reszta  w  ciągu  dwuch  lat. 
Zarząd  stanowią:  1)  Leon  Maciński,  2)  Tomasz  Golański,  « 
3)  Jan  Cienka  i  4)  zastępca  Jai^  Cichecki. 

Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.    Zarząd  składa 
się  z  trzech  członków  i  jednego  zastępcy.  , 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu 
wciągnięto  dnia  24  maja  1921  roku  pod  Nr.  9  statut  stowa- 

rzyszenia pod  nązwą: 
Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  „Rzemieślni- 
ków Żydów*  w  Błaszkach  z  siedzibą  w  mieście  Błaszkach, 

powiatu  Kaliskiego. 
Celem  spółdzielni  jest  wszechstronne  zaspakajanie  ma- 

terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków  przez 
dążenie  wspóinemi  siłami  do  zorganizowania  produkcji 
i  wymiany  w  myśl  interesu  spożywców.  Udział  członkow' 
ski  wynosi  500  marek,  płatnych  w  ilości  125  marek  przy 
zapisaniu  «ię  do  spółdzielni,  a  reszta  w  ciągu  dwuch  lat. 
Zarząd  stanowią:  1)  Icek  Szwarcbart,  2)  Hersz  Herszliko- 
wicz  i  3)  Majlech  Brodziak  i  zastępca  4)  Chiel.  Majer  Kopel. 

Czas  trwania  spółdzielni  nieokreślony.  Zarząd  składa 
się  z  trzech  członków  i  jednego  zastępcy. 
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Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
w^dniu  30  czerwca  1921  roku. 

AKTYWA:  / 
1.  2apas  kruszcu:  a)  Złoto  ... 

b)  Srebro  ... 
c)  Bilon  _zagranic2ny 

2.  Waluty  zagraniczne  .  .      '  . 
3.  Rachunki  Zagr.  „Nostro"  ... Banki  Niemieckie  ..... 
4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki;  term.,  łow.,  Ołw.  Kr.  i  ulgowe 
6.  Dług  Skarbu  Państwa  ..... 

7.  Papiery  własne  .  .     '  . fik    Inne  Aktywa 

P  A  S  y  W  A:  * 
1.  Fundusz  rezerwowy  ..... 
2.  Obieg  banknotów 
3.  Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobo\Vtą2«inia 
4.  Inne  pasywa  ...... 

14.259.098,66 

3%742.959.41 1:249.992.49 

496.274.350.75 

403.611.288.61  * 

Marek  pol. Zmiany  od  ostatniego  wykazu 

55.252.050.56 
39.218.101.80 

899.885.639.36 
1.557.268.036.85 
5.306.492.217.54 

.  130.625.000.000.— 
4.673.395.59 

10.336.544.058.82 
Razem  Marek:  148.824.333.500.52 

+ 

928.062.41 

70.479.12 

21.761,707.84 
36.730.890.10 

135.216.605.71 

7,000.000.000.— 134.974.60 
153.619.755.66 

68.912.361.57 102.697.302.484. 
33.969.039.068.11 
12.089.079.586.84 

Razem  Marek:  148.824.333.500.52 

bez  zmiany 

i  2.678.073.336.50 
-  4  520.548.296,72 
-  201,192.033.98 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212.41. 

Naczelny  Dyrekforj^  ( — )  Bigo.  Vice»Dyrektor  Centralnej  Księgowości;  (— )  Gau^ioński, 

Stopa  procentowa  od  weksli  6^ 
.  „  „  lombardu 7, V  9 
„  „  „   pożyczek  Państwowych  5|  %.  ^ 

*)  w/g  parytetu. 

Stan  Rochunkóitf  Banku  Zachodnieso  w  Uarszauile  ul.  Fredry  (Kołzebue)  6 

^    Oddział  Hiejski;  ul.  Marszałkowska  98  (róg  Al.  Jerozolimskich).  Filja  w  łodzi:  ul.  Piotrkowska  32. 

STAN  CZyNNY: 

Gotowizna  w  kasie  
Pozostałość  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej . 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i^  weksle  zagraniczne  .... 
Papiery.  %  własne:  a)  papiery  %  kapitału  zapasowego  . 

b)  papiery  %  państwowe  pokkie 
c)  papiery  %  hipoteczne,  komunalne  i  akcje 

Weksle  zdyskontowane  .       .  .  . 
R-ki  otwartego  kredytu  zabezp.  hipotecznie  i  róźnemi  wart. 
Pożyczki  terminowe  zabezp.  różnemi  wartościami 
Rachunki  Korespondentów  (Loro) 
Rachunki  nasze  u  Korespondentów  (Nostro) 
Nieruchomości  . 
Koszty  Handlowe  1920  r. 
„  „  bieżące 

Inkaso  weksli  . 
Rachunki  z  oddziałamf  . 
Różne  Rachunki 

STAN     B  1  E  R  N 

Kapitał  Zakładowy  . 
Kapitał  Zapasowy  Ustawowy 
Inne  Rezerwy  . 
Wkłady:  a)  terminowe 

b)  r-ki  czekowe 
Redyskonto  weksli  . 
Rachunki  Korespondentów  (LoroJ 
Rachunki  nasze  u  Korespondentów  ^Nostfo) 
Procenty  i  prowizje  .  \  . 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  Oddziałami  
Różne  Rachunki   

Na  dzień Na  dzień Na  dzień 
1-go  lutego  1921 1-go  marca  1921 l-gokwiefnia1921 
Marki fen. Marki 

fen. 
Marki fen. 

19377151 77 48251230 

28 

57179946 97 
110781855 41 116105259 45 334589211 04 

1652155 

60 

2511474 

08 
1834484.- 

42 

43951 788356 86 210793 

53 

1232344 13 1232344 

13 

1232344 

13 

30435366 

46 

30285413 21 30272932 30 
38066530 92 40599502 

17 

84295495 

57 

112622040 

'  06 

160646976 

31 

219131075 35 
135030116 87 179515863 49 219609S96 

75 
24047646 

83 

20463028 17 23534414 

62 

393554646 

27 

318273277 

25 

488595647 

31 

73864457 74 76876172 26 98289791 

46 

■  36881289 

,46 

61320412 

98 

61830147 

89 

16351523 

75 '  16505209 
72 

16510467 
97 

2551733 72 7027746 

98 

12192043 

72 

30584700 82 40298831 

68 

40609613 55 
52812243 23 49562928 

75 

69229667 38 
12804730 

36 

20748035 27 31623931 09 

1092694484 

40 

1191012063 04 1790771905 05 

48600000 48600000 

 — 

97200000 

1  ■ 

17217667 91 17217667 91 47217667 91 1222684 37 1222684 37 1222684 

37 

5328864 

05 

24946463 

75 

28697191 17 
198671100 99 242075973 62 357740754 

77 

12540242 10 19283921 10 19283921 

10 

546036109 

75 

515283043 

66 

857716403 13 
81597782 

96 

107927858 17 115335990 96 
31506562 64 34742306 36 39942494 
52837575 22 61804439 29 68983120 94 
57627128 94 57742383 32 66338215 

61 

39508765 47 60163321 49 91093461 09 

1092694484 40 1191012063 

04 

1790771905 05 



516 
Ogłoszenia Ne  .^0  —31. 

Stan  Czynny, 
Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne 

a)  papiery  parisfwowe 
b)  papiery  hipotecznej  komunalne c)  akcje 

Weksle  zdyskontowane  - 
R8cł\unki  otwartego  kredytu 

a)  zabezpieczone  papierami  publ b)  zabezpieczone  wekslami 
c)  zabezp.  innemi  wartościami 

Pożyczki  terminowe 
a)  zabezpieczone  papierami  pub! c)  zabezp.  innemi  wartościami 

Pacliunki  korespondentów  (Loro) a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  ^graniczni 

Hachunki  nasze  u  koresp.  (Nosfro a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych Nieruchomości 

Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli  . 
Hachunki  z  Oddziałami 
Róine  rachunki 

na  dzień  31  Maja  1921  r. 
Marki  i  fenigi 

7961962.63 
272458.35 

26687460.91 

69686222.25 
25123323.78 
11907143.05 

522992.15, 
74047.50 

27614505.84 
14739462.92 

22942391.13 
2090987.35 
116742.22 

15875652.15 
1069142.42 

34921881,89 
18752966,50 

106'?  16688,08 

597039.65 

9176378.45 

42353968.76 

1619300.— 10757925.51 
2949145.80 

18355427.64 
24323337.57 

312618975.12 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  .       .       .  . Kapitał  zapasowy  ustawowy  . Inne  rezerwy  . 
Wkłady 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe. 

Redyskonto  weksli 
Rachunki  korespondentów.  (Loro) 

a)  korespondenci  Wrajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni Rachunki  nasze  u  Koresp.  (Nostro) 
ę)  w  bankach  krajowych  . 
b)  w   bankach  zagranicznych Procenty  i  prowizje 

Rożni  za  .inkaso     .  . 
Rachunki  z  Oddziałami 
Rdine  rachunki 

4^ 

.  Marki 

i  fenigi 

.  1  ■  ' 

24000000.- 4372296.1(1 

32C0000.- 

461577. - 

156917976.88 157379553.88 
3890026.50 

2025526.29 
8077452.23 

10102978.52 

9993048.76 
1990346.69 11985395.45 

14848087.46 
4380453.32 

18401877.20 
60058306.69 

312618975.12 

Kasa  . 
Towary 
Dłużnicy 
InwentaPi: 

Bllons  ZMqzl(u  ChmWjklego  Htinillottiego  w  Ostrogu  zl6inMlii)«   na  1.90  jfiiiiiiTi^ 
P  A  S  y  w  ,A. 

Mk.  209.10 
„  120789.98 

1582.50  » 
Bilflns  Mk.  122581.58 

,  Wierzyciele  . 
Udziały Wpisy 

Straty  i  zyski 

D  ̂;  B  E  T. 

Opłata  za  lokal 
Pensja  pracownikom  '  , 
Książki- i  druki 
Opał  i  światło 
Patent,  stemplowe  i  inne  rozchody 
V'.  za  wypożyczone  pieniądze  . .^rabowano  bolszewikami  towarów 
r,   ,  "  >'  inwentarza  . 
Drak  towarów  na  1  stycznia  1921  r  y Kursowa  różnica  między  carskiemi  a  markem JNiepewne  długi     .  .  _ 
Wynagrodzenie  pracown.  leooperaty wy  ! Amortyzacja  inwentarza  . 
Czysty  zysk  ,  .  ,  ' 

R-k  Strat  i  Zysków  za  1919    1920  r. r-       CR  IŚ  3:y  ̂ 3P. 
Kóżnica  ceny  na  towarach 

Romisowe    .'        -^^  , 

Mk. 

5466.-^ 31765.— 3766.20 
2883.86 

'  3016. 

1152- 
44589.84 

508.  - 

•3094.13 

6000.— 
9000.— 
9300.- 

83.50 

27018.58 

Mk.  65458. 

„  28665.- 

1440.- 

 _27018.58 

Bilans  Mk.  122581.58 ■y  ■ii_L   .„ , 

Mk.-  46104,11 

1539  — V 

Bilans  Mk  147643.11 Bilans  Mk.  147643.11 

Bilans  Towarzystwa  Pożyczkpwo-Os^czędnoiciowego  „CZĘSTOCHÓWKA". 
olAN  C/yNNy.  laon   STAN  czyNNy 

Pożyczki  wydane  . 
Czasowa  lokata  gotowizny Papiery  procentowe  , 
Ruchomości  . 
Gotówka  w  kasie 

ML.  «i^o„/!  ̂ ^^^  ^'^^^^  EJIERNY 
Mk.  817225,66  Udziały  członków. Wnioski  oszczędnościowe Kapitał  zapasowy  . 

Kapitał  rezerwowy 

Na  operacje  pośr'ednictwa 
Długi  Towarzystwa* Sumy  przechodnie 

—  pokrycie  wątpi,  poźyc? Mk.  946696.52 

555.18 
70852,10 
1128.95 

56934.63 

Mk. 
188228.89 
627707.10 

8761.85 
12702.91 

1296.- 

656t)1.60 
51354.99 
10843,20 

Mk.  946696.52 
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Bilans  Banku  Narodowego  dla  Rozwoju  Polskiego  Przemysłu,  Rzemiost  i  Handlu. 
Stan  Czynny. na  1  Czerwca  1921  r. 

StHH  Bierny. 

1.  Kasa  
2/    R-k  bieżący  w  Polslciej  Krajowej  Hasie 
Pożyczkowej  

3.  R-k  bieżący  w  Pocztowej  Kasie  Oszczę 
dności 

4.  Papiery  publiczne  własne 
5.  Pieniądze  zagraniczne 
d.    Skup  weksli  .... 
7.  Otwarte  Kredyty  „(on  cal)'  zabezpie 

czone  papierami  publicznemi 
8.  Pożyczki  terminowe  zabezpieczone  pa 

pierami  publicznemi 
9.  Koresposdenci:  pozostałość  na  icł\  r-ku 
(loro)  .  . 
Korespondenci:  pozostałość  na  rachun 
ku  Banku  (nostro) 

10.  Nieructiomości 
11.  Koszty  łiandlowe 
12.  Inkaso  weksli  . 
13.  Różne  aktywa  . 

Marki  i  fen. 

4431232.93 

15431276.03 

1^65939.93 
7505267.45 
126309. 

53490000. 

7496670.70 

35000. 

82920833.48 

27288038.99 
6842936.72 
4917002.99 

30036162. 
11325204  70 

233111874.92 

Kapita!  Zakładowy    . '  
Kapitały  na  lokacji  i  racliunki  czekowe' Weksle  redyskontowane  
Korespondenci:  pozostnłoi3ć  na  icli  rach.  /loroi 
^  ,    rach.  Banku  (nostro) 

Procenty  i  prowizje  r.  b. 
Różni  za  inkaso   
Różne  pasywa  .   

Marki  i  fert. 

50000000.— 83124399.36 

23810000. " 18282725.— 1742704.34 
15685409.75 

30036162.  - 10430474  47 

233111874.92 

I Bilans  11  Lubelskiego  Towarzystwa  Wzajemnego  Kredytu  na  31  grudnia  1920 
STAN  BlERNy 

roku. 
STAN  czyNNy 

Gotowizna  w  kasie  i  bankacli 
Skup  wjeksli 
Papiery  %  własne 
R-ki  specjalne  i  zaliczenia 
Sumy  przechodnie  . 
Korespondenci  . 
Koszty  sądowe  do  zwrotu 
Zalegle  procenty 
Likwidacja  b.  T-wa  Poż.  Oszcz. 
Strata  1920  r  

ł 

42942.56 
556720.08 
10811.32 
57015.53 
7182.82 

24741.78 
2111.77 

11999.62 
2853.95 
6748.29 

723127.72 

Kapitał  obrotowy  —  10^  wnioski 
„      zakładowy  ̂  . 
,      Zapasowy  i  rezerwow  \ 
Wkłady  
Redyskonto  i  zastaw  pap.  %  . 
Inkaso  .    «  . 
Podatki  Skarbowe  .... 

Nie  odebrane  procenty' i  dywidi-iid.^ Udziały  do  zwrotu  . 

174636. 
2749.68 
3106.85 

58475.67 
459471.70 1302.71 

299.80 20601.31 

2484.— 

723127.72 

ZAWIERCIE 

9» 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  roku 

zatwierdzony  na  Ogólnem  Zebraniu  Akcjonarjuszów 
w  dniu  25  czerwca  1921  roku. 

Stan  czynny; 
Grunta  i  place  . 
Budowle  i  maszyny 
Sprzęty  i  utensylja 
Papiery  procentowe 
Gotowizna  w  kasach  . 
Remanenty  w  maferjałach  i  towarach 
Dłuźrnicy  .  . 
Obligacje  niezrealizowane 
jNależności  za  rekwizycje   .  Mk.  6817003.18 

Wpłacone  przea  okupantów  „  3757545J5 

Mk, 479399.02 

92324093.- 1628666.97 
984258.37 

3988232.34 
562706060.22 
85692919.56 

1428840.— 
3059457.63 

Stan  bierny; 
Kapitał  zakładowy 
«  obligacyjny 
,  amortyzacyjny 

zasobowy 
Różf\i  wierzyciele 
Bony  własne  w  obiegu 
Niepodniesione  dywidendy 
R-k  rekwizycji  . 
Z  pozostałych  zysków  wyznaczono: 

Mk.  752291927.11 

Mk.  81000000.  - 
,  2292840.  - „  17964657.51 
,  '  812591.20 
,  599955796.32 

2064.96 
7700.40 

,  6vS17003.18 

na  amortyzację        .  Mk, 
na  kapitał  zasobowy 
na  wynagrodzenie  Zarządu 
fta  20%  dywid.  dla  akcjonarj. 
na  podatki  i  przen.  na  r,  1921 

9395269.54 

3404400.— 
3866940.- 
16200000.— 
10572664.— 43439273.54 

Biłans  na  dz.  1  stycznia  1921  r. 
Fabryhi  Obuwia  mechanicznego  Majstrdw  Fabrycznych 

„  D  O  L  B  U  T  ' Spółka  z  ogran.  odpowiedz. 
Stan  Czynny.  Stan  Bierny. 

134476 35 

172 
30 

378984 

85 

1317804 50 
584050 
860321 

50 
818901 40 
146158 

280 

35 

4241149 25 

Winien 

686357 19 
83680 75 
76924 75 

437600 
124957 

67 
8OII43 

05 

2211163 

41 

Kasa.       .       .  ... 
Bank  Przemysłowców  Polskich 
Maszyny  i  Urządzenia  .  . 
Maferjaty  surowe  . 
Obuwie  gotowe Półfabrykaty 
R-k  Różnych  r 

Sumy  Przechodnie 
Oddział  Kamasz niciły 
Kapitał  .... 
Zyski  i  Straty 

Rachunek  Zysków  i  Strat 
Zysk  na  produkcji  . 
Koszty  handlowe 
Wydatki  techniczne 
Amortyzacja    .  . 
Dzierżawa  maszyn  . 
Wydatki  oddz  Kamaszmc/ega 
Czysty  zysk  .... 

Mk.  752291927.11 

Podział  Zyskii!  Fundusz  specjalny 
Kapitał  rezerwowy 
Rezerwa  na  podatki 
przeniesiono  na  rok  nast.jpny 

1391013145 458492  1  75 

1590000  I  - 801643  I  05 

4241149  25 

I^a 
2211 163  H\ 

2211165^41 

4U0500.- 

80100.— 3204C0.- 

643.05 

801643,05 



518  Ogłoszenia.  JS*  30-  31. 

Bilans  Towarzystwa  Wzajemnego  Kredytu  w  Mławie  na  1  stycznia  1920  r. 

A  K  T  y  w  A. 
markach 

redyskonta 

pierółv  %  i  war' 

13627 

24 

218691 
51680 
26962 

648 
70316 

Kasa  (gotowizna) 
lach  k  216  . 

Rach.  bieżący  warunk.  w  Kasie  Skaf 
bowej  

Rach.  bieżący  w  Kasie  Oszczędność 
Papiery  %  kapitału   zapas,   w  Kasie 
Skarbowej  

Akcje  Banku  T-w  Spółdzielczych 
Udziały  Mławskich  Kooperatyw  . 
Weksle  skupione: 
w  portfelu  .      .  , 
w  redyskoncie  . 
morator.  niezwróc.  z 
u  Korespondentów 
protestowane 

Otwarte  Kredyty  . 

'Nożyczki  pod  zastaw  pa tość 

Korespondenci .' 
Depozyt,  r-ek  nostro  (Rb.  682.50) 

conto  nostro 
contro  loro 

Nieruchomość 
Ruchomości  . 
Koszty  zwrotne 
Koszty  handlowe 
Procenty  i  prowizje  wypłacorfe 
Straty   

Dokumenty  inkasowe    •  . 
Zabezpieczenia  otwart.  kredytdw 
Depozyty  .  .. 

Mk.    i  f. 

1474 
39227 
12201 

Mk. 

42568  81 

13651 

8640 
6480 
1080 

368298 
33043 

6132 

52902 

59400 

1369 1333 

65 

S94899  32 

P  A  S  y  W  A. 

Kapitał  udziałowy  (10^  wnioski  człon- ków) . 

Kapitał  zapasowy  .  .  . 
Wkłady: 

terminowe  od  członków  T-wa  | 
,       "  od  osób  postron-  ! 
nyćh  ) 

na  rach.  bieżący  od  członków  | T-wa  \ 
na  rhch.  bieżący  od  osób  po-  | 
stronnych  .  ■     .  I 

Redyskonto  weksli  .  .  .  . 
Rach.  bieżący  bezprocentowy  (depoz.) 
Otwarty   łiredyt  w  Mławsk.  Oddz B-ku  H-dl.  w  Warszawie 
Korespondenci: 
tonto  nostro    ^      .      .  . 
conto  loro 

10^  wnioski  członków  do  zwrotu 
Nieodebrana  dywidenda 
Obciążenie  nieruchomości . 
Procenty  i  prowizje  pobrane 
Procenty 'pobrane  na  1920  r. 
Procenty  nieodebrane  od  wkład,  term 
Eksploatacja  domu  T-wa 
Odzyskane  straty  ... 
Podatki  skarbowe 
Różni  wierzyciele 
Niewypłacone  przekazy 
Sumy  przechodnie 
Czysty  zysk  za  191^-ły  rok 

MJk. 

f. 

Mk. 

.f 

126889 13293 

20 

203200 

06 

46406 

46 
> 

249606 
51680 

52 

4000 

• 

16 
778 

87 

14 

795 01 
18569 

4688 
8221 

50 
73 

uU  J 

13240 

1752 
80325 

13795 

89 75 
41 

50 

1890 
19 

594899 32 

Mk.  34.99 

J    Mk.  130304.— 
Bilans  Towarzystwa  Wzajemnego  Kredytu  w  Mławie  na  1  stycznia  1921  r. 

Mk. 

f. 

Mk. 

107946 12 

Rb.  6309 

01 
13627 46 

11 

20 
24 19 

4000 
8640 

89390 1080 885 
80 

1437087 

40 

400000 
26314 

38 
648 

86388 
69 

1950438 47 
76435 

25 

10132 

24120 

17398 
37 

28 85 17427 22 
Rb.27500 59400 

1419 51 1219 28 

270 
04 

Rb.  144 

^56 

5691 90 
32993 26 

2401496 50 

A  K  T  y  W  A.  . 

Kasa  (gotowizna)  w  markach  polskich 
Rach.  bieżący  warunk.  w  Kasie 
Skarbowej 

Rach.  bieżący  w  Kasie  Oszczę 
dności  .... 

Papiery  %  kapitału  zapas,  w  Ka 
Sie  Skarbowej  . 

Papiery  %  własne  ... 
Udziały  Mławskich  Kooperatyw  . 
Stemple  skarbowe 
Weksle  skupione: 

w  portfelu  .  . 
w  redyskoncie  .... 
morator.  niezwróc.  z  redyskonta 
u  Korespondentów 
protestowane  .... 

Otwarte  Kredyty  . 
Pożyczki  pod  zastaw  papierów  % 
Lombard  pożyczki  państw.*  . 
Korespondenci: 

conto  nostro  r-ek  depozytowy 
dOnto  loro  .... 

Nieruchomość 
Ruchomości  
Koszty  zwrotne 
Dłużnicy  
Kupno  i  sprzedaż  Zagrań,  pieniędz 
Sumy  przechodnie 
Straty  za  1920  r.  . 

/ 

Obroty  od  1/1  do  31/Xlł  1920  roku. 

Ze  wszystkich  operacji  w/g  dziennika 
Kasowy  w/g  strony  W.  Księgi  Głównej 

Mk,  38078632.41 
Mk.  3325757,65 

P  A  s  y  W  A. 

Kapitał  udziałowy  (10^  wnioski  człon- 
ków) .  .  . 

Ifapitał  zapasowy  przedwojenny Wkłady: 

terminowe  od  członków  T-wa  \ 
„        od  osób  postron-  J 
nych  I 

na  rach.  bieżący  od  członków  | 
T-wa  I 

na  rach.  bieżący  od  osób  po-  | 
stronnych     .  »  .  ' 

Redyskonto  weksli '  Rach.  bieżący  bezprocentowy  (depoz.) 
Korespondenci: 

conto  nostro    .      .      ".  . conto  loro 

W%  wnioski  członków  do  zwrotu 
Nieodebrana  dywidenda 
Obciążenie  nieruchomości . 
Procenty  i  prowizje  pobrane 
Procenty  nieodebrane  od  wkład,  term 
Eksploatacja  domu  T-wa  . Odzyskane  straty 
Podatki  skarBowe 
Różni  wierzyciele 
R-ek  otwart.  Kred.  w  B-ku  HandI 

w  Warszawie  oraz  w  Mławie  . 
R-ek  Urzędu  Pożyczek  Państw 
Zysk  za  1919  r.  . 

Dokumenty  inkasowe 

Za.be2pieczenie  otwart.  kredytów 
Depozyty  .         .         .  . 

Mk.  f. 

Rb.61S4  33 

81336141 

208429  50 

Mk,  If. 

324783  60 
13293:35 

1021790,91 

400000 

186378 13 55828 13 242206 

26 

18407 

40 

4688 

50 

8221 73 
18048 

35 

19795 

79 1754 
70239 03 

246335 

10042 
1890 19 

2401 4!l6 

50 

Mk. 
414f),56 Mk. 1246804 

Mk. 113960 
Mk. 

27o:o Mk.  1391933,56 



>fe  30—31. Ogłoszenie. 

51^ 

Bilans  Banku  Zlemianskie^o  ̂   mtmm  m  dzień  1  mmm  1911  roku. 

STAN   C  Z  y  N  N  y. 

-  Gotowizna  w  kasie       .             .       .  Mk.  27,665,482.96 
r  Pozostałość  w  Polsk.  krajów,  kasie  poż.  „  7,564,206.74 

„  Pocztów,  kasie  oszczęd.  „  19,782,178.65 
Pieniądze  zagraniczne  .       ...  „  137,616.88 
Papiery  proc.  własne    ....  „  23,116,491.72 
Poż.  Hypoteczne  ......  „  28,105,180.— 
Weksle  zdyskontowane.       ...  „  175,305,975.— 
Racłiunki  otwartego  kredytu  „  105,919,212.25 
Pożyczki  terminowe                         •  „  818,850.32 
Raciiunki  Korespondentów  (Loro)  „  27,859,422  95 
Racłiunki  nasze  u  korespond.  Nostro)  „  44,966,952.31 
Koszty  Handlowe  .....  „  10,667,865.71 
Inkaso  Weksli   „  782,376.— 
Rachunki  z  Oddziałami.     -.       .       .  „  36,679,128.21 
Różne  racłiunki   „  1,074,181.54 

STAN    B  I  E  R  M  y. 

Kapitał  zakładowy. 
,,       zapasowy  rezerwowy 

Obligacje  Banku   .       .  . 
Wkłady  
Redyskonto  weksli. 
Rachunki  korespondentc5w  (Loro) 

Rachunki  nasze  U  kd'resp.  (No.sfro) Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso  .... 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki    .  .  . 

Mk.  511,445,123.24 

Mk.  25,000,000.— 
378,617.04 

16,586,524.— „  216,117,221.16 
„  40,310,000. 
„  100,877,706.34 

40,440,06365 
15,695,290.93 

782,376.- 
41,855,953.94 
13,401,370.18 

Mk.  511,445,123.24 

Bilans  SpóMzielcze§o  Stowarzyszenia  Spożywców 
S  T  A  N    C  2  y  N  N  y. 

rKasa     .  ...                                  Mk.     8658.62  i 
Towary.  ......  107031.40  j 
Ruchomoici  ......  11226. —  i 

i  Różni   .  .          .          .          .          .        „  10724.60  jj 

Mk.  137640.62  li 

Poronek"  w  Warszawie  w  d.  31  grudnia  1919  r. STAN  BlERNy. 

Kapitał  udziałowy     ....  Mk.  40809.20 
),      rezerwowy    .          .          .          •  tt 15448  99 
„       zapasowy  163.11 
Różni   .,•  5532.39 
Nadwyżka  za  1919  r.           .          .          .  75686.93 

Mk.  137640.62 

Bilnns  Spółdzielczego  Stowarzyszenia  Spożywców  „Poranek"  w  Warszawie  w  d.  31  grudnia  1920  r. 
S  T  'A  N    C  2  y  N  N  y.  I    '  S  T  A  N    B  I  E  R  N  y. 

Kasa 
Towary. 
Ruchomości 
Różni  . 

Mk.  13230.65 

„  448677.— 
„     158Ó0. - 95084.55 

Mk.  572842.20 

Kapitał  udziałowy 
„  zapasowy 
„  rezerwowy 

Różni  . 
Nadwyżka  za  r.  1920. 

Mk.  201288.80 

„  73601.30 20603.40 

„  40024.50 „  237524.20 Mk.  572842.20 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  spożywców  w  Janisławicach 

za  czas  od  d.  1-go  marca  1919  r.  do  d.  31  grudnia  1919  r. 

^  Bilans  na  dzień  1  stycznia  1920  r. 
STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie   Mk.  13111.55 
Ruchómości  ,,  738.02 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skle- 

pach i  magazynach   ,,  11182.74 

Ogółem.  .  Mk.  25032,31 

STAN  BlERNy. 

Udziały  .  .  
Fundusz  społeczny  

Różnił 

pożyczki   . 
Czysta  nadwyżka 

Ogółem 

Mk.  14689.82 

396.— „  5150.— 
„  4796.49 Mk.  25032.31 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  „Świaf^  w  Warszawie  za  rok  1920. 
STAN  BlERNy. STAN  czyNNy. 

.  Kasa 
,  Ruchomości 

Dłużnicy 
[  Zaliczenia 

Papiery  procentowe 
1  Magazyn 
L  Kaucje  . 
i  "'Depozyty 
: '  Wydawnictwa  . 
fi  Straty  . 

Mk.  47704.47 
7550.84 

„  822980.27 33964.70 

60550.— „  224714.88 21865.72 

1200,— 
„  274320.— „  100309.38 

Mk.  1595160.26 

Kapitał  Zakładowy  . 
„  Amortyzacyjny 

„  Zapasowy 
Wierzyciele  . 
Sumy  przechodnie 
Akcepty 

Dywidenda  niewypłacona 

Mk. 

900000.— 

■  2121.38 

23762.22 

'595224.42 

3973,20 

63720.— 

6359.04 

Mk.  1595160.26 



Ogłoszenia. >ft  30  31. 

Bi!ans  Spółki  Akcyjnej  Przemysłu  Leśnejto  w  Lublinse  w  dnia  'ó\  czerwca  1920  r. 

STAN  CZYNNy. 

1.  Majątek  Spółki. 
Nieruchomy  
Ruchomy.  

2.  Do  dyspozycji  i  zrealizowa- 
nia. 
Gotowizna  w  Bankach     .  . 
Sumy  Przechodnie  .    .    .  . 
Dłużnicy 

5.  Zapasy  drzewa. 
Warto-ść    ziemi  nieparcelo- 
wanej  

4.  Zabezpieczenia. 
Depozyty  i  zabezpieczenia  . 

Mk 

f. 

Mk. 

f. 

Mk.  f 

327620 
346575 

674195  — 

25681 
85 

1  : 

109927 31 
194105 82 329714,98 

1 462099  ;65 

744617 

1  ■ 

2206715,65 .536431  63 

350000  - 3560626  63 

STAN  BIERNY. 

N  i  c  p  o  d  1  e  ;4  a  j  ą  c  y  wypłacie: 
Kapitał  zakładowy  .... 
Do  zapłacenia: 
D!u{>i  łiipoteczne  .... 
Sumy  przechodnie     .    .  . 
Wierzyciele    .    .    .    ,    .  . 
Zabezpieczenia; 
Depozyty  i  zabezpieci^enia 
Kaucja  

Zyski: Zy.sk  .za  czas   od  29  maja 
1919  roku  do  30  rzer vca 
1920  rokti  ....... 

Rachunek  Zysków  i  Strat  do  30  czerwca  1920  v. 

WINIEN. 
Koszty  handlowe  i  administracja 
w  Lublinie  
Procenty   
Koszty  handlowe  tartaku  w  Or- 
łowie   
Koszty  handlowe  w  Świerżach  . 
Czysty  zysk  za  czas  od  29  maja 
1919  r.  do  30' czerwca  1920  r.  . 

Mk. 

f. 

i-lk. 

f.. 

202689 
92745 

05 
52 

241 235 
~ 

123670 
14 

39 
660340 11 

736115 67 
1396455^ 

MA. 

Uzyskano  zysku  brutto: 
z  Eksploatacji  Orlov,'a  .    .  . 
z    Eksploatacji    i  Parcelacji 
Świerża  

Mk  , 

f. Mk. 

f. 

1400000 

-  - 

514347 
66f50O 

t 

456563 96 1057510 

96 

350000 

70'J0 
357000 

736115 67 

J560626_ 

63 

Mk.     1  f. Mk. 
1'  42804 

79 

353650 99 1396455 78 

•|'396455 

7H 

prawozflanig  ToiDdrzystoin  Mwm  FcSrykl  PortlniiS-Ceieiitii  MIT-  19Z0  r. Zarząd  w  Warszawie,  Fabryka  we  wsi  Łazy,  Ziemi  Piotrkowskiej,  pow.  Będzińskiego. 

Przychód  . 
Rozchód  . 

Zv.sk  bnifto 

Mk.  16684515.41 

^,  14334925^4 

'm.  23495S9.57 

Podział  ZyskóW. Winien 

Zysk  brutto  w  1920  r.  .  .  . 
Na  kapitał  zapasowy  .... 
Na  amortyzację  ruchomości  i  nieruchomości 
Na  podatek  rządowy  . 
lOo  dywidendy  .  .  ... 
Na  fantjemy  dla  Zarządu  i  Dyrektorów 
Na  fundusz  zarezerwowany  do  dysp.  Akcjonarju 

Ma 

Mk.  2349589.57 

Mk. 

80000.— 

768492.26 
284597.50 

880000.— 
112982.— 
153517.81 

Mk.  2349589.57 Mk.  2349589.57 

BILANS  w  dniu  1  stycznia  1921  t. 
STAN  CfyNNY STAN  BIERNY. 

Kasa  .  .  .  . 
Majątek  nieruchomy  i  ruchomy 
Materjały  i  zapasy 
Papiery  procentowe 
Papiery  dywidendowe  . 
Dlużni..y  . 
Wydatki  na  nowe  urządzenia 
Wydatki  na  1921  r. 

Mk 360180.08 
9914632.48 
6692360.80 

7800.— .  3066250.-Ł 3298205.82 
1710742.22 

23711.10 

Mk.  25073882.50 

Kapitał  zakładowy 
„  zapasowy amortyzacyjny 

„  .  dywidendowy Fundusz  zarezerwowan 

juszów  . Fundusz  z  kar  , 

Sumy  przechodnie Wierzyciele 
Depozyty  . 
Akcepty 

Zysk  brutto  w  1920  r. 

y  do  dysp.  akcjonar- 

Mk. 
8800000.— 
131115.60 

1231503.17 

27432.— 
138184.54 

2121.37 631444.06 
7383242.19 

3066250.— 
1313000.— 
2349589.57 

Mk.  25073882.50 

Sprawozdanie  i  bilans  za  1920  rok  operacyjny  zostały  zatwierdzone  przez  Ogólne  Zebranie  akcjonarjuszów  w  dniu 
15  czerwca  1921  roku.    Postanowiono  wypłacić  10^  dywidendy,  t.  j.  po  Mk.  275. — na  każdą  akcję. 

Prezes  Zarządu:  Adam  Piędzicki.  Członkowie  Zarządu:  Marjan  Sokołowski,  Leonard  Tallen  Wilczewski,  Konstanty 
Tymieniecki.    Dyrektor  Zarządzający:  Konsfany  Tymieniecki.    Buchalter:  Adolf  Nast.  , 
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BILANS 
Brzezińskiego  T-wa  Poiyczkovvo-Oszczędnościov/ego 

na  dz.  1  stycznia  1920  roku. 

Kasa  .  . 
Pożyczki 
Akcje  Banku  Towa 

rzysfw  Spółdzielcz 
4%  renta  Państwa  Ros 
Pożyczka  Państwow 
W  Brzezińskiej  Kasi 
Skarbowej 

W  towarach  i  inwenf 
Udziały  członków 
Kapitał  zapasowy 

„  zakładowy 
„     na  pośrednie 

two  liandiu  skórami 
Kapitał   na  pokrycie 

wątpliwych  pożycz. 
Kapitał  na  kupno  wła- 

snego domu  . 
Dług  Bankowi  Rosyjs. 

,  Towa- rzystw Spółdzielcz. 
Wkłady 
Sumy  przechodnie 
Czysty  zysk 

Niedobór  bil-u  rublo- 
wego pokryto  nadw. 

bil-u  markowego  . 
Bilans 

STAN  czyNNy 
RUBLE 

57791 

90 115030 57 

5500 
935 

37 

32000 
204 

1647 54 

21310948 

2073140 

215182188 

MARKI 

SrPiV  BIERNy 
RUBLE   r  MARKI 

5143342 
25834960 

309783!02 

309783!02 

57823 
2343 
210 

3410 

50 
3009 

5000 

119686 

76 

19 
1363638 
10013 33 

26427 27 

65213  — 
! 

2091 741 2 
2113I32 
2375176 

21518288  30530447 

447855 

215182|88|309783|02 

BILANS  1920  r. 

Stowarzyszenia  Rolniczo- Harndlowego 
przy  Okręgowym  Związku  Kółek  Rolniczyci^  w  Łukowie. 

Stan  bierny 
Nazwa  rachunku 

1)  r.  Kasy . 

2)  ' Towary'. 3)  Sklep  detaliczny  . 
4)  Sumy  przechodnie 
5)  Dłużnicy  i  Wierzyciel 
6)  Udziały. 
7)  Ruchomości  (nadwyżka) 
a)  Różne Papiery  - 

Depozyt  w  Banku Akcepty  . 
Koszty  Handl.  Okres  Przeszły 

Kapitał  zasobowy 
Kapitał  rezerwowy Dom  własny 

Towary  komisowe 
Należytość  za  towary  komisowe 

rachunek  Lasu 
Zysk  czysty . 

Stan  czynny 

16287.28 
466238.95 
657364.80 

13489.- 

504423.28 

2.1267.50 
3552.50 

150000.— 

541000. 

169000.-- 14000.- 

11421.62 1632757.95 
97128  95 

150000.— 

206866.10 
8999.85 1398.33 

1^9000.— 281050.51 

2558623.31 OGiscsMEnflmaBnB 2558623  31 

STRATY 

Koszty  handlowe Rachunek  %% 
Konie  i  wozy. 
Dom  własny  . 

Zysk  czysty  . 

596730.76 
2559.94 

4925.— 

12455.02 
281050.51 

897721. 

ZYSKI 
Towary  .  .  822544.35 
Sklep  detaliczny  .  18009.28 
Ruchomości  .  .  6835.40 
r-k'  zboża  .  14453.40 

Papiery  %  %  .  ■  219.03 
Straty  i  Zyski  .  29959.77 
Towary  komisowe  .     2700. — 

897721.23 

TOWARZYSTWO  AKCYJNE  CUKROWNI  I  RAFJNERJI 

Bilans  za  1919/20  rok. 

!!LEJOW" 
Stan  czynny 

Grunt  ,  budowle  i  maszyny 
Materjały,  ruchomości  i  inwentarz 
Produkty 
Cukier 
Kasa  fabryczna 
Dłużnicy 
Sumy  przechodnie . 

9213555.52 
1641059.39 
300951.12 

1382080.— 165099.68 
2810750.23 

23521.82 

j  Stan  bierny Kapitał  akcy  ny 
Kapitał  amortyzacyjny 
Kapitał  zasobowy  . 
Wierzyciele  . 
Pozostałość  zysków  1918'19  r. 
Zysk  1919/20  r. 

15537017.76 

9000000.— 
949299.35 
100022.60 

5322712.36 
69068.87 

2095914.58 

15537017.76 

Wypłacone  procenty 

Kasa  przezorności  .' Dopisano  do  kap.  akcyjn. 
Zysk  1919/20  r. 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
93955.44  Zysk  na  sprzedanych  koniach  i  workach  .  40077.54 
24075.72  Dochód  ze  spredaźy  cukru  41155.71 
156676.54  Różnica  kursu  walut         ....  2289389.03 

.    2095914.58  _______ 
2370622.28  .  *  2370622.28 

Chrześcijańśkie  Towarzystwo  Pożyczkowo-'Oszczędnościowe  w  Bolesławcu 

STAN  BIERNY 
Kapitał  zakładowy,  zapasowy 
Wkłady 
Sumy  przechodnie 
Zyski  .... 

Kapitał  zakładowy,  zapasowy 
Wkłady 
Sumy  przechodnie 
Procenty  i  ayski  , 

BILA 

specjalny . 

Razem 

specjalny 

48988.91 
388478.26 1400.T 

3209.10 

442076.27 

za     19  19  r. 

Lokaty  . 

Papiery  procentowe 
Pożyczki 
Wartość  nieruchomości 
Gotówka 

STAN  CZYNNY .  97292.70 
.  38112.14 
.  275281  39 
.  29431.40 
.  1958.64 

Razem    .  442076.27 

BILANS     za  1920 

Razem 

49566.89 
597639.48 

5101.51 
957.48 

653265.36 

Lokaty  . 

Papiery  procentowe 
Pożyczki Wartość  majątku 
Gotówka 

Razem 

53787.74 15840.14 
513441.19 
57643.80 
12552.49 

653265.36 
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Wag  ze  sprawozdania  Syndykatu  Rolniczego  \l/arsza\usi(iego  Centrali  u;  Warszawie  z  15-toma  mlncjo- 
nalnymi  Filiami  za  rok  operacyjny  1920. 

■   BILANS  na  dzień  31  grudnia  1921  r. 
Mk. 

f. j  ouuuz / o 01 
1 1 071 1 

00 

01  (\fi'K^Q ^  JuOO  j  7 fil 
U/ 

1070^104 
j  u  yyo  ]  y*ł J  o 

an uu 
432573 84 

1783171 
10T72688 

52 4138685 51 
358207505 24 
56484497 

263733 

16 

1271436 61 
793254 

1490541 35 
91867652 

39 

680773512 16 

STAN  CZYNNy. 
Kasa 
Weksle  . 
Odbiorcy 
Dostawcy 
Różni 
Ruchomości 
Nioruchomości 
Awanse  pracowników  i  robotnikó 
Kasa  Przezorności 
Kaucje  ..... 
Banki  
Sumy  Przejściowe . 
Zboża  (kamj)anja  1920/1921  r.) 
Towary  wymienione 
Straty  wojenne 
Akcje  i  udziały 
Inwentarz  żywy 
Papiery  procentgwe 
Towary  

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zapasowy  ..... 
Kapitał  obrotowy  ..... 
Odbiorcy  ....... 
Dostawcy  .       .  ... 
Różni  
Akcepty   
Kapitał  amortyzacyjny 
Awanse  pracowników  .... 
Kasa  przezorności  ..... 
Kaucje  ,.  . 
Banki  .      .       .       .  .  •  . 
Sumy  przejściowe  
Zboża  (kampanja  1920/1921  r.) 
Towary  wymienne  
Rezerwa  na  straty  wojenne  . 
Rezerwa  na  należytości  wątpliwe  . 
Rezerwa  na  podatki  .... 
Fundusz  na  budowę  mieszkań  dla  pracow 
Fundusz  asekuracyjny  .... 
Niepodniesione  dywidenda  i  repartycja 
Zysk  za  rok  1920   

Rachunek  gtrat  i  Zysków  za  czas  od  1  stycznia  do  51  grudnia  1920  r. 

Mir 
rlK. 

I.' 

1205225 89 
16412585 42 
23531635 02 
33254195 74 
52178616 

21 

51299702 

20 

2496621 58 
1111172 16 
2564778 77 

62170 

/U 

652662 

60 

369547508 89 88661678 

52 

263733 

16 

80404 

80 

1070000 
1000000 
211190 24344 87 

14240826 

63 

680773512 16 

Wydatki  

• 
52169487 

45 
Zysk  brutro  ze  sprzedaży  Jowarów f 661 42700 02 

Zysk  za  rok  1920  .       .       .       .       .  . 14240826 63 267614 

06 

66410314 08 66410314 

08 

Bilans  i  sprawozdanie  zostały  przez  Ogólne  Zebranie  Członków  Syndykatu  Rolnic/ego  Warszawskiego  zatwierdzone 
w  dniu  4  maja  1921  r.;  osiągnięty  zysk  w  sumie  Mk.  14240826,63  rozdzielony  został  w  następujący  sposób: 

Na  kapitał  zapasowy  .  .  .  ...  .  .  .  3560206.63 
dywidendę  od  udziałów  członków  Syndykatu  .... 

„    dodatkowe  wynagrodzenie  Zarządu  i  pracowników  .... 
„    |uperdywidendę  od  udziałów  członków  Syndykatu  .... 
„    rabat  od  zakupionych  przez  członków  w  roku  sprawozdawczym  towarów 
Zarezerwowano  na  podatki  ........ 

„  do  dyspozycji  Ogólnego  Zebrania  .... 

313437.73 

3528513.— 
188010.0:2 

2500000.- 
3000000.— 
1050659.25 

14240826.63 

STAN  CZYNNY.   Bilons  Stoworzyszenio  Immim  „POMOC"  w  „Kamienicy  Polskiej"  za  M  rok.    stan  bierny. Gotowizna  w  kasie  Mk.  1909.77  Udziały   Mki  7001.12 
Ruchomości                                                 .     „  556.27  Fundusze:  zapasowy  i  społeczny       .       .  ,  10286.74 
Remanent  towarów       .                    .       .         „  5716.91  Różni   „  1827.63 
Różni  „  16678.49  Czysta  nadwyżka   5745,95 

Mk.  24861.44  Mk.  24861,44 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 
Koszty  handlowe'  .       .       .       .       ̂        .       Mk,    8791,83  Nadwyżka  brutto  na  towarach           .  Mk.  13820.69 
Amortyzacja  ruchomości       ....         „        66.25  'i  od  udziału  i  zwroty  od  za  kup.  w  Zw.  .  „  354.05 
Straty  na  dłużnikach    ,                                    „         11.78          Inne  dochody  i    „  441.07 
Czysta  nadwyżka  „  5745.95   

Mk.  14615.81  Mk.  1461581 

Bilans  zś  rok  1920. 
STAN  CZYNNY.  STAN  BIERNY, 

Gotowizna  w  kasie  Mk.    5856.87          Udziały   Mk.  20089.74 
Ruchomości  „     1536. —  Funcftisze:  zapasowy  i  społeczny  „  17255.36 
Remanent  towarów  „   41908.75          Różni   „  5444.78 
Różni       .  „    18628  38          Czysta  nadwyżka.   „  25140.12 

Mk,  67930.^.  ■  Mk.  67930.— 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 
Czysta  nadwyżka  Mk.  25140.12  Nadwyżka  brutto  na  towarach     .       .       .       Mk.  90264.21 
Koszty  handlowe  „  64588.49 
Amortyzacja  ruchomości      ....         ,  170.27 
Inne  ,  365,35   

Mk.  90264,21 Mk,  90264.21 
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Stowarzyszenie  SpożfWijZS  „HOLNIK"  w  Szelkowie,  pow.  flakwslii.  ziemia  tomżynska. Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy; 
Koszty  handlowe  Mk.    4909.57          Nadwyżka  brutto  na  towarach  .    Mk.  19573.60 
Czysta  nadwyżka  „  14664.03 

Ogółem  Mk.  19573.60  Ogółem  Mk.  19573.60 

^■r-.-.,  Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  roku. 
STAN  CZYNNY  ^  STAN  BIERNY 

Gotwizna  w  kasie       .•  Mk.  5838.08  Udziały       .  .     •  . 
Ruchomości  .     .  .      j  „    5323. —  Fundusze:  a)  społeczny 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu  w  skle-  b)  specjalne 

pach  i  magazynach   21084.20  Różni:  a)  kaucje 
Różni:  udział  w  Związku  ,    1900.—  inne  zobowiązania 

Mk.  17655.- Mk.  546. 

80.25      „  626.25' Mk.  1000.- „     200.        .  i200.~ 
Czysta  nadwyżka  '.      »  14fi64.03 

Ogółem  Mk.  34145.28  Ogółem  Mk.  54145.28 

27-e  roczne  sprawozdanie  Zarządu  l\m.  Spoż.  Urzędnihói^  w  Radomsku  i  pow.  Radomskowskim 

za  ręk  1919  20.  ' 
'  Rachunek  Zysków  i  Strat. 

WINIEN MA 

1.  Koszty  handlowe  pensje,  ko 
morne,  ubezp.  etct. 

2.  Dłuąyiicy  wątpliwi 
3.  Procenty  różne  . 
4.  Amortyzacja  10;^  ruchomości  ■ 
"5.    Czysty  zysk 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ruble k. Marki 

J. 

28719 
52 

62034 16 28 
88 62 

38 

2357 

86 

5092 

98 

123 
24 

266 
20 

18371 07 39681 51 
49600 57 

107137 
23 

1.    Towary  — osiągnięty  zysk  przy 
sprzedaży  .... 

R^le 

49600. 

'A 

49600  57 

Marki  [  f. 

107137  23 

107137  123 

AKTYWA B  I L A N  S. PASYWA ■ 
Ruble k. Marki 

Ruble 

k. 

Marki 

f. 

Kasa  —  gotowizna  w  kasie 3512 
18 

7586 

32 

1. 
• 

Kapitał    udziałowy  udziały 
Towary  p/g  inwentarza 25540 77 55168 

05 
stowarzyszonych 9425 20358 

Dłużnicy  p/g  inwentarza 12367 52 26713 
85 

2. 

Kapitał  zapasowy 13452 67 29057 

77 

Ruchomości  urządzenie  sklepu 1109 
13 

2395 72 

•  3. 

Wierzyciele  p/g  wykazu 
1331 

26 
2815 

52 

Sumy  przechodnie  —  wydatki 4. Czysty  zysk  .... 
18371 07 39681 

51 

okresu  przyszłego  . 
50 40 

108 

86 
42580  1  — 

91972 

80 

43580 91972 

80 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „Rolnik"  w  Rozprzy  za  1920  rok. 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Strata  na  dłużnikach 
Czysta  nadwyżka 

Rachunek  strat*  i  zysków. 
Mk.    4550647  Nadwyżka  brutto  na  towarach  w  1920  r.      .    Mk.  124248.52 148.06 

18.44 
78575.55   

Mk.  124248.52  Mk.  124248.52 

Stan  Czynny. 
Gotowizna  w  kasie  ...... 
Ruchomości  ....... 
Remanent    towarów    w    sklepie    po  cenie 

kosztu     .       .       .  ... 
Dłużnicy  (za  towary)  
Różni:  a")  udział  w  Związku    .    Mk.  3913. 

b)  inne  należności  „  85.- 

Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  r^ku. Stan  Bierny. 
Udziały  Mk. Mk.  52680.74 

1332.58 

„  56701.61 
52.46 

3998.- 

Fundusze:  a)  zapasowy 
b)  społeczny  . 
c)  specjalny  . 

Różni:  a)  naleźn.  dostawców 

b)  pożyczki  . c)  kaucje 
Czysta  nadwyżka 

Mk.  2355.44 

„  3138.22 

_^  2417.34 

Mk.  2151.84 

„  4200- 
„  •  8200.- 

13727.- 7911. 

14551.84 
78575.55 

Razem    Mk.  11476539 Razem    Mk.  114765.39 

BHons  CHrzgfcllofisHlego  Sfowtirzyszenla  Spółdzielczego  „Zlednoczenis"  \y  Biołumstoku 
STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  
Remanent  towarów  w  skle  pach  i  magaz. 
Ruchomości    .       .  . 
Papiery  procentowe 
Dłużnicy   
•Sumy  przedftodnie  

na 

Mk. 

dzień  31  grudnia  1920  roku. 
STAN  BIERNY. 

71263.20  Udziały  
947631.21  Fundi.-szc:  a)  rezerwowy 
61947.34  b)  wpisowy  . 

206000. —  c)  na  budowę  domu 
452311.93         Wierzyciele  .... 
86107.22          Sumy  przechodnie  . 

  Czysta  nadwyżka  . Mk.  1825260.90 

Mk.  339182.— 22654.14 

10440.— 

22654.14 

171922-— 

36276.15 

„  1222132.47 
Mk.  1825260.90 
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Sprawozdanie  Spółki  Akcyjnej  Zakładów  Arłystyczno-Ceramic^nych  „ZJiOTOGLIN* 
za  czas  od  d.  26  czerwca  do  d.  31  grudnia  1920  r. 

Bilans  STAN  BIERNY STAN  CZYNNY 

Place  . 
Budynki 
Maszyny 
Ruchomości  i  narzędzia 
Kasa  Zarządu 
„  Fabryczna 

Banki  . 
Papiery  wartościowe 
Dłużnicy 
Maferjaly  surowe 
Wyroby  gotowe 
Depozyt  Ziiiz^du. 
Wydatki  organizacyjne 

350,000.-- 
294,000.— fi  C£  t\{\t\ 
^150,001). — 

3,10,000  — 1,410,000.  ■ 

2,692.— 26,521.50 » 29,213.50 
1,337,533.09 

n 
500,000.— 157,641.49 
515,300.25 

1,566,470.— 
350,000.— 546,340. 

m. 
6,412,498.33 

Kapitał  akcyjny 
Wierzyciele 
Zarząd  za  depoi;yt 

Zysk 

Mk.  5,000,000.-  - 620,642.64 

350,000.— 
441,855.69 

Mk.  6,412.498.33 

Winien. 

Podatki    .skarL'Owo,    ̂ 'minnc,  przemysłowe 
i  patenty  .  .  .  . 

Pensje  ...... 
Koszty  iiandlo".  e         .  .  .  . 
Zvsk  

Rachunek  Zysków  i  Strat. 
Ma. 

Mk.  41,150.83 

.     ,  193,500.-- 
23,092  04 

•  1- 

Mk.  699,598.56 

O    d    z    i  a 

Zysk  na  wyrobach Procenty 

y  s 

u 

z  zysku        .  .  .        '  . 
5'a  amort.  wydatków  organizacyjnych 
Amortyzacjo,  budynków      .  .  .  * .  „  maszyn 

Podatki         .  .    '  . 

5o  na  kapitał  zapasowy  (za  \  roku) 

Tantjemy  ..... 

dywidenda  za  '.  roku  od  5,000  .szt.  akcji  a  50 
Do  zysków  roku  następnego 

27,317.— 

7,350.— 22,800.— 

Mk. 687,196.60 
12,401.96 

• 

Mk. 699,598.56 

Mk. 441,855,69 

57,467.- 
Mk. 

384,388.69 » 
45,000. 

Mk. 

339,388.69 
• 11,046.39 

Mk. 328,342.30 
n 65.668.46 

Mk. 
262,673.84 

Ił 

250,000.  - 
12,673.84 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  spożywców  „ZAGON"  w  Samicach 
za  czas  od  d.  1  lipca  19J9  r.  do  d.  31  grudnia  1919  r. 

Bilans  na  dn.  1  stocznia  1921  r. 
STAN  CZYNNY 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 

Remanent  towarów  po  cenie  kosztu--  w  skle- 
pach i  magazynach 

Ogółem 

Mk.  6,882.83 

261.20 

,.  2,846.15 

„  9,990.18 

Udziały 

Wpisowe  . 
Czysta  nadwyżka 

STAN  BIERNY 

Ogółem 

Mk.    5,552.  - 

63.- 

4,345.18 

9,990.18 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  spożywców  „Jutrzenka"  w  Miedźnie 
Za  czas  do  l-I  1920  r.  ę!o  d.  1-J  1921  r. 

Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  r. 
Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie  ....  Mk.  16,523.57 
Ruchomości  .  .     ,  787.74 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skle- 

pach i  magazynach  .  .  56,381.32 
Remanent  w  dziale  wytwórczym        .  .    Mk.  56,381.32 
n  ■  ■  :    f  a)  udział  w  Związku    .  374.50 

'  I  b)  inne  należności       .  341.06      ,  715.56 

Stan  BtVrny. 

Udziały  .  . (  a)  zapasowy 

Fundusze:  j  ̂)  społeczny 
'  c)  specjalne 

Różni: 
a)  kaucje 
b)  inne  zobowiązania  . 
Czysta  nadwyżka 

2,474',48 
6,183.59 

1,000.- 

656.53 

Ogółem Mk.  74,408.19 

Ogółern 

Mk.  22,371.5  5 

n  8,6.-?8.07 

,  1,666,53 
,  41,712.05 Mk.  74,408.19 
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Towarzystwo  Akcyjne  Wyrobćw  Bawełniarsycli  „WOLA"  w  Warszawie 
Bilans  na  Sl-go  grudnia  1917  roku. 

STAN  BIERNY. STAN  czyNNy. 

Majątek  nieruchomy:  P"«.ce  .  Rb.  31417.50- H  ^76262.67  Rb 

Maszyny,  aparaty,  ruchoinuści  „ 
Bocznica  kolejowa  —  budu- 

jąca się   ...  . 
Remanent  towarów  gotowych 

na  3J/XII  1917  r. 
Remanent  maferjałów 

■i  Gotowizna 
Weksle  . 
Papiery  Procenfotte 
!\'iiżniov  . 

Rb. 371979.71 
14490.29 

707680.17 

1402822.07 

6524.20 

386470.— 3112.06 
60228.16 
171167.92 

1859810.10 
Rb.  4597814.68 

Kapitały:  Akcyjny 

„        Amortyzacyjny  . 
Długi  wątpliwe 
Wierzyciele  .... 
Zysk  czysty  za  1915;  1916  i  1917 

Rb.  2000000.- 413071.56 
19919.78 

„  1215274.19 949549.15 

Rb.  4597814.68 

Rachunek  zysków  i  strat. 

Zysk  brutto 
Wydatki  . 

>k  czysty  za  1915,  li^lfi  i  1917  r. 

Rb.  1574827.36 
625278.21 

Rb.  94954915 

STAN  czyNNy 
i. 
[UPająfek  nieruchomy:  Place  . 
»  »  Budynki 

^!aszyny,  aparaty,  ruchomości 
Bocznica  kolejowa — budująca  się 

:  Remanent  materjałów  na  31X11— 19 
i   Gotowizna  ..... 
L  Weksle  

Papiery  procentowe 
'  Dłużnicy  

Projekt  rozdziału  zysków  za  1915,  1916  i  1&17  r. 

Amortyzacja  budynków,  maszyn  i  ruchomości  Rb.  522285.98' Odliczenie  na  kapitel  zapasowy  5%       .       .  „  21363.16 
Dywidenda  za  5  lata  po  6^,   .       .       .       ,  „  360005i:- 
Podatki   „        45900.—  - 

Rb.  949549.15 

Bilans  na  31'go  grudma  1919  roku. 

Mk.  67861.80 1460727.37 
3290892.27 

14092.27 

955325.- 20554.71 
51095.40 

377317.70 
9578061.90 

Mk.  15815928.42 

Rachunek  zysków  i  strat. 

Zy.sk  brutt.)  \  .       .  Mk.  3614927.05 

i  Wydatki  „  1188741.01 

Zysk  czysty  za  1918  i  1919  r. Mk.  2426186.04 

STAN  BIERNy. 
Kapitały:  Akcyjny  , 
„  Amortyzacyjny 
„  Zapasowy Fundusz  Zapomóg. 

Długi  Wątpliwe 
Wierzyciele 
Zysk  Czysty  za  1918  i  1919  r, 

Mk. 

4320000.- 
2020372.31 

46144.42- 

17.85 

43026.72 
6960181.08 
2426186.04 

Mk.  15S15928.42 

^  Projekt  rozdziału  zysków  za  1918  i  1919  r. 
Amortyzacja  budynków,  maszyn  i  ruchomości  Mk.  804251.17 
Odliczenie  na  kapitał  zapasowy  5*0      .       .    „  81096.74 
Spisuje  się  na  długi  wątpliwe  (straty  wojenna)    ,  ̂ 76^510.13 
Dywidenda  za  2  lata  po  8Z  .              .       ■    „  691200.— 
Podatki                                                 ■    „  88128.— 

Mk.  2426186.04 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywców  „JEDNOŚĆ"  w  Staszowie 
w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

STAN  czyNNy.  STAN  BIERNy. 

Gofc.-.izna  w  kasie  Mk.  43001.96 Towary  „  125531.50' 
R<^źni   24061.79 
Ruchomości  ,  6018. — 
Udziały  w  innych  Stowarż  „  1973.— 

fazem 

Różni 
Udziałowcy 

Kap.  zapasowy 
Kap.  społeczny 
Czysty  zysk 

Mk.  200586.25 Razem 

Mk. 

35820.— 

103411.70 
3444.28 
4603,06 

53307.21 

Mk.  200586.25 

Bilans  Robotniciego  Stowarzyszenia  Spożywców  „Praca"  w  Staszowie 
w  dniu  31  gru*^nia  1920  roku. STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie 
Towary 
fluchomo.ści 

Razem 

Mk. 

Mk. 

34716.89 
36268.90 

1320.— 
72305.79 

Udziałowcy 

Kap.  społeczny Różni 
Czysty  zysk 

STAN  BIERNy. 

Razem 

Mk. 

Mk. 

14400.70 921.74 

44340.40 
12642.95 

72305.79 
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Stow.  Spoż.  „Baczność"  w  Woli-Idzikowskiej 
Bilans  za  rok  1919. 

Stan  czynny  : 
Gotówka  w  kasie 
Remanent  towaróv. 
Inwentarz 

Stan  bierny: 
Razem 

Udziały  . 
Pożyczka         .  . 
Amortyzacja  inwentarza 
5'^  od  udziałów 
Gratyfikacja  zarządu  i  sklegewcgo 
Manco  . 
Zy.k  .... 

Razejn 

Wstawiono  towarów   |:odług  cen  zakupu 
Podług  cen  s przedażnycłi  .  . 
Targi  ..... 
Odpisy  ..... 
Manco  ..... 

Bilans  za  rok  1920. 

Wstawiono  towarów  podług  cen  zakupu 
Podług  cen  sprzedażnych 
Targi  przez  cały  rok  .. 
Odpisy  ..... 
Manco , .  .  .  .  . 

i  0741.52 

16034  — 
3257.70 

30013.22 

•  4»41.— 

3750. 
1618.85 247.05 

3500.- 
3215.16 

12741.16 
30013.22 

186223.95 
221229.54 
194222. 

1637.30 
3215.16 

Remanent  towarów 
Gotóka  w  kasie 
Kredyty  u  ludzi 
Inwentarz 

Stan  czynny: 

Stan  bierny: 
Udziały  . 
Pożyczka  , 
Amortyzacja  rucłiomosci 
Gratyfigacja  zarządu  i  skiepc  wego  . 

od  udziałów  .... 
Nadwyżka  .... 

.  781674.05 

.  922008.87 

.  729970.— .  27541.40 
8185.57 

.  119433.— 9062.75 

.  10662.35 
•.  3381.50 

Raz  m    .  142539.60 

.  13400.— 

.  57900.— 5381.50 

.  10000.— 

700.— 

.  57158.10 
Razem    .  142559.60 

Bilans  Stow.  Spoż.  .iKRniOfl"  za  rok  1919/20. s 
stan  czynny:    Kasa,  gotówka  4152.75,    Towary  91262.65  -= 

=  95415.58. 
Stan  bierny:    Udziały  21455.75,   Pożyczki  25884.00,  Czy.sty 

zysk  50097.63  95415.38. 
Racłtunek  strat  i  zysków.    Wpływy:  Na  towarach  125222.69, 

Inne  1840.20       127062.89.    Wydatki:  Koszta  łiandlo- 
.  we:  20854.06,    Straty  na  dłużnikacli  872.00,  Kradzież 
w  sklepie  55259.20,  Czysty  zysK  50097.63  ^=  127062.89. 

Bilans  na  31  grudnia  1920  r. 
CHRZEŚCIJfi^iSKIEOO  ZRZESZEtllB  KUPCÓU  w  BIRŁYnSTOKU. 

Kasa,  gotówka. 
Towary  . 
Utensylja  (inwentarz) 
Pożyczka  Odrodzenia 

Aktywa. 
.    mk.  14082.59 

„  758969.75 

5500.— ,  50000.- mk.  828552.34 
Pasywa. 

mk.  140770.21 

,     14215  — 8429.60 

11000. - „    574866.17    mk.  549278.98 

Udziały 
Kapitał  zapasowy 

I,  spec.  rezerwowy 
Wynagr.  członk.  Zarządu 
Bieżące  r-ki  . 

Czysty  zysl?  . 
Winien.  Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Koszta  handlowe  .  424224.64  Wpisowe 
Procenty  ,  204420.16  Utensylja 
Kapitałowy  r-k     .  279273.56     Towary  . 

mk.  907918.16 

mk.  279275.56 

M  a. 

760.— 

1300.70 
.  905957.46 

mk.  907918.16 

Sprawozdanie  Zarządu  2-yo  Stowarzyszenia  SD02y\s 
czego  m.  Siedlec  i  now.  Siedleckiego 

za  rok  1920. 

Pozostałość  z  zysków  r.  z. 
Koszty  handlowe 
Strata  w  towarach  z  powo- 

wodu  kradzieży  . 
Prowizja  ze  sprzedaży  chleba 
Dywidenda  z  Hurtowni  Kup- ców Polskich 
Dywidenda  z  Rozwoju 
Zysk  brutto  na  towarach  . 

„     czysty  .... 

Rachunek  Zysków  i  Strat 

Mk 
 " 

Mk, 588224.84 

187654.15 

285765.22 

688., 

176. 

380. 

400. 1059997. 

Mk.  1061642.21  Mk.  1061642. 

BILANS. 

STAN  CZYNNY. 
Rachunek  Kasy 

p  Towarów „  Nieruchomości 
n        Ruchomości  . 

.        Papierów  %  . 
„        Sumy  Przechodnie 

STAN  BifiRNy. 

Rachunek  Różnych 

„  Udziałów 
„        Kapitału  Zapasowego  . 
„  ,  Rezerwowego 
„  Banku  .... 

„        Kaucji  .... Weksli  .... 

„        Zysków  i  Strat 

Na  dywidendę  od  udziałów  w  stosunku 
6^0  od  pełnego  udziału  . 

„  dywidendę  od  zakupów  8; 
,  kapitał  zapasowy 
„        „      rezerwowy  . 
,  Tantjemę  .... 
„  opłacenie  podatków  50;?;  od  zysków 

Mk. 

60008.( 1478576. 

1513220. 
» 

1717. 

>• 

51)00 

44443.; h 26051. 
Mk. 5128795. 

Mk. 1213298. 
158010. 

n 20988. 
n 51975. 

618251. 

528.< 

n 800000. 

285765.; 
Mk. 

5128795. 

wydzielić: 

Mk. 

2610. H 98667. 
n 

28576.; n 10180. 
u 60000. 

85729. 
Mk.'  285763.! 

Sprawozdanie  Tow.  Potyai(owo-Qmzeiliioś»owego  w  Bełtliatowi 

Stan  Bierny. 
Kapitał  udziałowy 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  specjalny 

Wkłady 

Długi  ̂  
Sumy  przechodnio Procenty  i  zyski . 

Razem Stan  Czynny. 
Lokacje 

Papiery  procentowe 
Pożyczki Inwentarz 
Straty  . 

Razem 
Gotówka 
Bilans  . 

Za  1919  rok Za  1920  roi 

Marki 

f. 

Marki  1 

6990 65 5945  t 6765 69 
6763  e 8748 
8748 

86550 

06 

98221  4 16400 
51 

17399  2 7559 

70 

14918  / 
3258  C 

152792 

59 

153254  S 

540 
56 540  f 

16450 

55 

16450  3 
109605 

78 

154105  7 

453 

72 

408  2 1280 

01 

128510 

42 

151482  9 
4482 J2 1771  9 

152792 

59 

155254  8 
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ti99  ze  sprawozdaDia  Towarzystwa  Pożyczkowo-Osztziiilnościo- 
wego  w  Rfldnikatii  Halisk.  za  rok  1919. 

A.  Rachunek  zysków  i  str^f.  Kredyt:  Zyski  z  roku 
uprzedniego   4099   mk.  82  f.    W   roku  sprawozdawczym 

■  wp/ynęło  2847  mk.  92  fen.  Ogółem  «946  mk.  74  fen.  Kre- 
'  dyt:  wydatki  na  administrację  563  mk.  75  f.,  o/o  od  wktadów 
I  3203  mk.  18  f.,  wypłat  z  zysków  roku  ubieołego  1305  mk. 
r>47  f.  Ogółem  5012  mk.  40  f.  Czysty  zysk  mk.  1935  mk. 
I  34  fen. 

B.  Bilans  na  1  stycznia  192n  roku.  Paszwa:  kapitał 
zakładowy  11588  mk.  62  f.,  kapitał  zapasowy  133  mk.  92  f., 
wkłady  53601  mk,   81   f.,  długi  mk.  5400  mk„  sumy  prze- 

I  chodnic    mk.  4484    22    f.,   czysty   zysk    1935  )mh.   34  f 
'■ORÓłem  77143  mk.  91  f.    Aktywa:   pożycki   mk.  64738  mk. 
.  63  f.,  lokaty  mk.  2160,  różne  wydatki  7710  mk  65  L,  go- 

tówka w  kasie  2534  mk.  63  f.    Ogółem  77142  mk.  91  f. 
C.  Podział  zysk 'w  ogólnego  zebrania  z  dnia  IS  kwietnia 

1920  roku  uchwalono  spisać  na  kapitał  żapasowy  200  mk. 
750  mk.  wynagrodzenie  członków  Zarządu  i  Rady,  688  mk. 
19  f.  jako  6<Vo  dywidendy  członkom  na  udziaiy,  297  mk. 
15  f.  doMczyć  do  zysków  roku  bieżącego  i  920.  Razem 

1935  mk.  34  f.  "  1    T  '    '    '  ,  " 

■  ze  sprawozdaDia  Towarzystwa  Poiytzkowo-OszczudDOśtio- 
wego  w  Budnikatii  Kallsk.  za  rok  1920. 

A.  Rachunek  zysków  i  strat.  Kredyt:  zyski  z  roku 
poprzedniego  1935  m.  34  f.,  w  roku  sprawozdawczym 
wpłynęło  12688  mk.  47  f.  Ogółem  14623  mk.  81  f.  Kre- 

dyt: Wydatki  na  administrację  845  m.  40  f.,  O/o  od  wkładów 
i  długi  zapłacone  10043  mk.  24  f.,  wypłat  z  zysków  roku 
ubiegłego  1638  mk.  19  f.    Ogółem   18526  mk.  83  f.    Czys  y 

jjllfsk  2096  mk.  98  f. 
B.  Bilans  na  1  stycznia  1921  roku.  Pasywa:  Kapitał 

i^akładowy  10G16  mk.  62  f.,  kapitał  zapasowy  333  mk.  92  f., 
'  wkłady  34428  mk.  41  fen.,  sumy  przechodnie  5407  mk.  71  f. 

Czysty  zysk  2096  mk.  98  f.    Ogółem  52583  mk.  64  f.  Akty- 
wa: pożyczki  35524  mk.  3  f.,  różne  wydatki  8710  mk.  65  f. 

gotówka  w  kasie  8348  mk.  96.    Ogółeei  52583  mk.  64  f. 
i        C*  Podział  zysków   z   ogólnego   zebrania   z  dnia  10 
^  kwietnia  1921  roku  uchwalono   spisać  na  kapitał  zapasowy 
ę  210  mk,  640  mk.  jako  60/o  dywidendy   członkom  na  udziały 

i  1246  mk.  98  f.  wynagrodzenie   członkom  zarządu  za  rok 
ubiegły  razem  2096  mk.  98  f. 

Silans  Rosyjsko-Włoskiego  Tow.  Akt.  iyroiiów  Włókolstycii w  dniu  30/VI  1919  r. 

Stan  Czynny:  Fabryka  i  maszyny  mk.  4224785  f.  60, 
'j  dom  robotniczy  mk.  92161  f.  55,  ruchomości  mk.  10391  f.  40, 

towary  mk.  517328  f  90,  materjały  pomocnicze  mk.  22625 
f.  62,  dłużnicy  mk.  4398828  f.  38,  kasa  mk,  6670  f.  41, 
weksle  mk.  170677  f.  27,  depozyty  mk.  185300,  straty  za 

=  rok  1915'16  mk.  211407  f.  05,  straty  za  rok  1917  18  mk. 
120333  f.  17,  straty  za  rok  1918/19 .  mk.  327223  f.  45. 
Razem. mk.  10.388.732  f.  80. 

Stan  Bierny:  kapitał  zakładowy  mk.  3888000,  ka- 
pitał rezerwowy  mk.  318566  f.  55,  kapitał  rezerwowy  spe- 

cjalny mk.  216000,  kapitał  amortyzacyjny  mk.  2164783  f  60, 
wierzyciele  mk.  3514017  f.  66,  depozyty  mk.  186300,  pozo- 

stałość zysków  za  rok  1913/14  mk.  4002  f.  75,  zysk  za  rok 
operacyjrnł  1914/15  mk.  91296  f.  60,  zysk  za  rok  operacyjny 
1916/17  nTk.  5765  f.  64.    Razem  mk.  10.388.732  f,  80. 

Straty:  Koszty  sprzedaży  mk,  887  f.  92,  koszty 
przemysłowe  mk.  65027  f.  72,  koszty  handlowe  mk.  219998 
f.  89,  procenty  mk.  37469  fj  01.  ró'.nice  kursu  rtik.  433  f.  07, 
dom  robotniczy   mk.  3406  f.  85.    Ogółem  mk.  327223  f.  45. 

Bilails  iosyjsko-ioskiego  Tow.  Akc.  Wyrobów  Wióknistycii w  dniu  30/VI  1920  r. 

Stan  Czynny:  Fabryka  i  maszyny  mk.  4224785 
'f.  60,  ruchomości  mk.  10391  f.  40,  dom  robotniczy  mk. 
92151  f.  55,  materjały  pomocnicze  mk.  22233  f.  12,  towary 
mk.  1012378  f.  90,  kasa  mk.  64085  f.  20,  dłużnicy  mk. 
4629261  f.  71,  weksle  mk.  170677  f.  27,  straty  za  rok  1915/16 
mk.  211407  f.  05,  straty  za  rok  1917/18  mk.  120333  f.  17, 
straty  za  rok  1918/19  mk.  327223  f.  45,  straty  za  rok 
1919/20  mk.  714162  f.  48.    Razem  mk.  11.599.834  f.  70. 

Stan   Bierny:  Kapitał  Zakładowy    mk.  3888000.  ka- 
.i-^itai  rezerwowy  mk.  318556  f.  55,  kapitał  rezerwowy  spe- 

cjalny mk.  216000.—,  kapitał  amortyzacyjny  mk.  2164783 
f.  60,  wierzyciele  mk.  4724385  f.  76,  depozyty  mk.  186300.—, 
pozostałość  zysków  za  rok  1913/14  mk.  4002  f.  75,  zysk  za 
rok  1914/15  mk.  91296  f.  60,  zysk  za  rok  1910/17  mk.  5765 
f.  64.    Razem  mk.  11.599,834  f.  70.  « 

Straty:  Koszty  przemysłowe  mk.  199734  f.  64,  kosz-ty 
handlowe  mk.  237136  f.  73,  procenty  mk.  420100  f.  90,  dom 
robotniczy  mk.  14130  f.  73.  Razem  mk.  871103,  odlicza  się 
różnicę  kursu  mk.  156940  f.  52,  pozostaje  strata  mk. 
714,162  f,  48. 

Spółka  Mleczarska  „LISKÓW"  w  Liskowie,  gali.  Kaliskiej. 
Bilans:  Aktywa:  Kasa  mk.  2231.15,  nabiał  mk.  44539.—, 

budowa  domu  mk.  23959.60,  ruchomości  mk.  5,800. — ,  dłuż- 
nicy mk.  174397.05,  zapasv  z  r-ku  kosztów  administrac. 

mk,'  29634.—.  Ra;.em  mk.  280560.80.  Pasywa:  Udziały mk.  27247.85,  fundusz  rezerwowy  mk.  7001.15,  Wierzyciele 
mk.  211622.39,  fundusze  specjalne  mk.  5528.36,  Zysk 
mk.  29161.05.  Razem  mk.  280560.80.  Rachunek  Strat  i  Zy- 

sków: Zyski:  Dochód  brutto  z  nabiału  mk.  269703.26,  .Straty: 
Koszta  administracji  mk.  231374.47,  amortyzacja  mk.  7249.70, 
Inne  mk.  1918.04,  Zysk  mk.  2&161.05.  Razem  269703.26. 
Podział  zysku:  na  fundusz  rezerwowy  mk.  2998.85,  na  dy- 

widendę 10;^  od  udziałów  mk.  2717.55  na  dopłatę  członkom 
do  mleka  na  1920  r.  po  1%  mk.  14783.55  na  wynagr.  Zarzą- 

du mk.  3150,  gratyfikację  ekspedjence  mk.  600, —  na  fun- 
dusz ubezptftczenie  krów  mk.  4911.10.  Razem  mk.  29.161.05. 

Bilaos  w  dniu  31  grodnia  1920  r.  drugiego  Łóizkiego  Towarzystwa 

'  PoJyczkowo-Osztzsdno^tiowego  w  łodzi.  ul.  Św.  Andrzeja  ik  3. 
Stan  Czynny:  K.=jsa  mk,  59925.14  Papiery  %% 

i  akcje  mk.  761517.73,  pożyrzki  mk.  1178447.42,  lokaty  w  Ban- 
kach mk.  1240447.30,  ruchomości  mk.  520826.70,  pożyczki 

w  skardze  mk.  7585.11.  Niedobór  bilansowy  z  lat  po- 
przednich mk.  244971.26,  niedobór  bi  ansowy  z  1920  roku 

mk.  380885.72.    Ogółem  mk.  4394606.38. 
Stan  Bierny:  Udziały  mk,  669329.11,  fundusz  za- 

sobowy mk.  65644.47,  fundusz  umorzeniowy  mk.  7551.38, 
fundusz  na  pokrycie  pożyczek  wątpliwych  mk.  111264.47, 
wkłady  mk.  3518846.28,  długi  Bankowe  (w  Ros.  Banku 
Państwa)  mk.  16632. — ,  różni  wierzyciele  (Tow.  Kred.  m. 
Łodzi)  mk.  2018.09,  dywidenda  niepodjęta  mk.  3234.36, 

sumy  Przechodnie  mk.  '86.22.    Ogółem  mk.  4394606.38. 
Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  rok. 

Straty:  Odsetki  od  wkładów  mk.  42739.53  odsetki 
od  długów^  bankowych  i  redyskonta  mk.  7890.96,  koszty 
administra°cji  i  handlowe  mk.  438327.65,  wydatki  zwrotne 
(za  badania  i  egzekucje)  mk.  79474.33,  administracja  nie- 

ruchomości i  remont  mk.  71881.43,  wątpliwe  należności 
odpisane  na  straty  mk.  111264.47,  podatki  mk.  61017.30. 
Ogółem  mk.  812595.69. 

Zyski:  Odsetki  od  pożyczek  mk,  242665.52,  odsetki 
od  papierów  %%  i  lokat  w  bankach  mk.  80350.60,  dochód 
z  nieruchomości  mk.  44361.45,  wydatki  zwrotne  (za  bada- 

nia i  koszty  egzekucyjne)  mk.  60,433.43.  Różne  drobne 
zyski  mk.  3898  97,  strata  za  rok  1920  mk.  380835.72.  Ogó- 

łem mk.  812595/69. 

Towarzystwo  Akcyjne  Budowy  i  Eksploatacji  Teatrów. 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1919/20. 

Stan  Czynny:  Nieruchomość  mk.  1^51120.  Rucho- 
mości mk.  535880.  Kasa  mk.  260407.20.  Dłużrticy  mk.  108390. 

Rachunki  depozytowe  mk.  54000.—.  Razem  mk.  2109797.20. 
Stan  Bierny  kapitał  akcyjny  mk.  756000. — ,  zapasowy 
mk.  18540.-  ,  amortyzacyjny  mk.  252628.77,  rezerwa  na  wąt- 

pliwe długi  mk.  9410. — ,  'wierzyciele  mk.  919788. — ,  sumy 
przechodnie  mk.  22549.70,  rachunki  depozytowe  mk.  54.000. — , 
zysk  mk.  76,880.73,  razem  mk.  2109197.20. 

Rachunek  zysków  strat:  Wydatki.  Raty  T-wa  kredyt 
i  podatki  mk.  71651.85,  ubezpieczenia  mk.  18763.15,  remont 
mk.  112661.05,  koszty  prawne  mk.  5080. — ,  subwencja 
mk.  25000. — ,  procenty  mk.  5247.80,  wynagrodzenie  Zarządu 
i  Komór  Rem.  mk.  12000.-  ,  Biuro  Zarządu  mk.  8326.—. 
przeniesiono  na  kapitał  zapasowy  5%  mk.  8675. — ,  amorty- 

zacja mk.  87938,  zysk  mk.  76880.93,  razem  mk.  432223.58. 
Przychód.  Pozostałość  z  roku  ubiegłego  mk.  6086.13,  w(>tyw 
z  dzierżawy  mk.  426136.65,  razem  mk.  432223.58. 
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Ogłoszenia. 

Stowarzyszenie  Spółdzielcze  „SPÓŁKA  CHODECKA"  w  Chodczu. 
Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  roku. 

STAN  CZyNNY. 
Gotowizna  w  ka^ie  
Ruchomości  
Nieruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skle- 

pach i  magazynach  .... 
Remanent  w  dziale  wytwórczym.  Rzeźnia 
Róini: 

a)  udziai  w  Związku    .       .  Mk.  1874.10 
b)  inne  należności  .    „  5536.32 

Mk. 85661.83 

17724." 
174404.92 

422515  59 
194528.77 

7410.42 

STAN  BlERNy. 
Udziały  Mk. 
Fundusze:  • 

a)  zapasowy  .  Mk.  7921.88 
b)  społeczny  .    „  23272.50 
c)  specjalne       ....  —  , 

Różni: 
^  a)  należn.  dostawo.  Mk.  6835.69 
b)  pożyczki .       .       .       .    „  653845.41 
c)  kaucje   129.60 
d)  inne  zobowiązań.  .  ,  9720.60  , 

Czysta  nadwyżka  ^ 

1120836! 

31194.3i 

670531.3( 88436.2; 

Ogółem 
Mk.  902245.53 

Ogółem 

Mk.  902245.5; 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „SKLEP  PODLASKI**  w  Zbuczynie,  pow.  Siedlecki. Bilans  na  dz.  1  stycznia  1921  roku. 
STAN 

Gotówka  w  kasie  ) 
Ruchomości 
Nieruchomości . 
Towary 
Udziały  w  Instytucjach 
Pożyczka  odrodzenia 
Inne  należności 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Towar  rozgrabiony  . 
Inne  straty 
Czysty  zysk 

C  Z  y  N  N  y. 
S  T 

N  BIERNY. 

Razem 

Mk. 6869.11 

286.— 8100  - 33862. - 
1129.60 

3000.— 

1184.30 

Udziały 

Kap.  zapasowy . 
,  rezerwowy 

Pożyczki  , Kaucja 

Czysty  zysk 

Mk. 

20422.2 
1900.0 
3759.2< 

9500. 

432.- 

18417.S( 

Mk.  54431.01 

Rachunek  zysków  i  strat  za  okres  sprawozdawczy. 
Mk.    33413.99  Zyk  brutto 

31.-- 

12234.- 
4171.86 

18417.50
 

Razem 

Mk.  54431.0: 

Mk.  68268.3; 

Mk.  68268.35 

Bilans  Stowarzyszenia  Współdziel  czego  „ROZWÓJ"  w  Kołbiel! 
za  czas  od  1  stycznia  1920  roku  do  31  grudnia  1920  roku. 

Bilans  na  dzień  1  stycznia  1921  r. 
STAN  CZYNNY. 

1.  Gotowizna  w  kasie  .... 
2.  Ruchomości  
3.  Remanent  towarów  po  cenie  k<(sztu 
4.  Papiery  procentowe  .  .  . 
5.  Inne  należności .  . 
6.  Sumy  przechodnie  .... 
7.  Straty  spowodowane^przez  inwazję  boi 
szewicką  

Ogółem 

Mk. 3399.74 
1462  50 

1321 16.— 
7100.  - 

2)892.71 

5000.— 
15991.15 

STAN 
1.  Udziały 
2.  Fundusze: 

a)  zapasowy 
b)  społeczny  .  , 

3.  inne  zobowiązania  . 

BIERNY. 
Mk.  57939.6) 

Mk. 3274.02 
49175.63 52449.6i 

76572.7: 

Mk.  186962.10 

Ogółem 

1.  Koszty  handlowe 
2.  Amortyzacja  ruchomości  . 
3.  Zabrane  towary  przez  bolszewików 

Rachunek  zysków  i  strat  za  okres  sprawozdawczy. 
.    Mk.    60277.98          1.    Nadwyżka  brutto  na  towarach        .  . 

162.50          2.    Inne  dochody    .  ... 
,      57242.86          3.    Straty  spowodowane  przez  inwazję  boi 

szewicką  

Ogółem    .       .    Mk.  117683.34 '  '     Ogółem  . 

Mk.  186962.11 

Mk.  100352.« 

1339.5* 

^  15991. Ii Mit.  117683.3* 

Bilans  Spółki  Akcyjnej  „Warszawskie  Przedsiębiorstwo  Budowlane" 
za  rok  1920-ty. PASYWA AKTYWA. 

Kasa  . 

Papiery  %-we Ruchomości .  . 
Nieruchomości 
Kaucja 
Dłużnicy  . 
Koszta  organiz. 
Straty 

Mk. 
3448.31 

2376.— 

1043.43 
283549.68 

54000  — 
61701.32 
48216.82 

331991.20 

Kapitał  zakładowy  . 

„  zapasowy 
„  amortyzacyjny 

Depozyt 

Wierzyciele 

Mk.  786326.76 

Mk.  648000.- 1605.7* 
11329.01 

54000.- 

71391.9: 

Mk  786326.7( 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Ns  20,  M6  14866.  29-VIlI  1921. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  namera  40  mh.  (z  przesyłką  pocztową  42  mh.).  Prenumerata  kwarieine  400  inh.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  150  mh.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 

przepisów  obowiązcijących  podlegafą  opublikowaniu  w  ,, Dziennika  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 
do  Redakcii/  Leszno  5,  lei.  red.  >^  512-64,  łel.  aclmin.  512-71. 

THESC::    FOSfanOUłiSnia  OgilinB:  328.  Ustawa  w  przedmiocie  amnestji. 
Podatki  bCZpOŚrEdnlE:  3S9.  Okólnik  w  sprawie  nakładania  grzywien  w  postępov/aniu  wymiarowem  i  odwolawczem 

do  podatku  dochodowego  i  majątkowego.  400.  Obwieszczenie  z  d.  1/VI1I — 1921  r.  w  sprawie  sprostowania 
omyłek  druku  w  ustawie  z  d.  7/VI — 1921  r.  o  opłacaniu  nadzwyczajnych  kar  za  zwłokę  od  wymierzonych, 
a  nie  zapłaconych  w  terminie  podatków  i  opłat  stemplowych. 

Fodafek  spsdhowy  i  podafek  M  darouffzn:  901.  Rozporzt^dzenie  Rady  Ministrów  z  d.  9/VlII — 1921  r.  w  sprawie 
rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  przepisów  o  opodatkon  aniu  spadków  i  darowizn  z  d.  2/ VI — 1920  r.  na 
województwa;  nowogródzkie,  poleskie  i  wołyńskie  oraz  powiaty:  białowieski,  grodzieński  i  wołkowyski  woje- 

wództwa białostockiego.  '  • 
Opłaty  StSinplaUłB:  402.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  t).  1/1X — 1921  r.  w  przedmiocie  zmiany  obowiązującej 

w  b.  dzielnicy  austrjackiej  „Instrukcji  dla  sprzedawców  znaczków  stemplowych"  wprowadzonej  rozporzą- 
dzeniem austrj.  Minłistra  Skarbu  ?  d.  3  grudnia  1910  r. 

FfZepiSy  celnB:  403.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przerr.ysiu  i  Handlu  z  d.  18/VI11— 1921  r.  w  przed- 
miocie ulg  celnych.  905.  Obwieszczenie  Ministra  Przemyślu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  Dz. 

Pruskiej  z  d.  24  sierpnia  1921  r.  V.'  sprawie  wykazu  towarów,  przywóz  których  jest  zabroniony.  405.  Okólnik 
w  sprawie  odszkodowania  monopolowego  od  cukru.  ̂ Q%.  Okólnik  w  sprawie  upowaźnisnia  Dyrekcji  Ceł 
w  Poznaniu  do  udzielania  pozwoleń  na  przyvvóz,  wywóz  i  przewóz  tranzytowy  surowca  i  wyrobów  tytonio- 

wych. 407.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  o  uruchomieniu  na  st.  kolejowej  „Stołbce"  ekspozytury  urzędu celnego. 

PrZBpisy  rashUHkOWB  i  ItasOWe:  408.  Rozporządzenie  w  przedmiocie  zmiany  §  18  Tymczasowych  przepisów  o  spo- 
sobie pobierania  przychodów  i  dokonywania  wydatków  przez  władze  i  urzędy  państwowe.  409.  Rozporzą- 

dzenie w  przedmiocie  zmiany  §§  52  i  141  Instrukcji  dla  Kas  skarbowych. 
Sprawy  WalUfOUiB:  410.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  o  wycofaniu  z  obiegu  banknotów  20-markowych,  5-o  markowych 

i  1-markowyc'n  niektórych  emisji. 
PrifBpisy  o  instyfUCjSCłl  bankOWyctl:  411.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  9/VlII— 1921  r.  w  przedmiocie  roz- 

ciągnięcia na  województwa:  nowogródzkie,  poleskie  i  wołyńskie,  oraz  powiaty:  grodzieński,  wcłkowyski 
i  białowieski  województwa  białostockiego  mocy  obowiązującej  ustawy  z  d.  23  marca  1921  r.  o  nadzorze 
nad  przedsiębiorstwami  bankowemi  i  kantorami  wymiany. 

FoŻyCZha  prz^snUSaUfa:  4IZ.  Sprostowanie  w  sprawie  nieprawidłowego  umieszczenia  w  dziale  „podatki  bezpo- 
średnie" okólnika  pod  poz.  353  w  Nr.  29  „Dz.  Ur^ęd.  Min.  Skarbu". 

PoiytSZka  premiauie:  453.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  30/VllI— 1921  r.  w  przedmiocie  zmiany  art.  5  roz- 
porządzenia Ministra  Skarbu  z  d.  9  września  1920  r.  o  przeprowadzeniu  4%  państwowej  pożyczki 

premjowej. 
Praepsjy  &  SłutbIB  (sanstUfOUlBj:  41?.  Obwieszczenie  z  d.  16/V!I— 1921  r.  w  sprawie  sprostowania^myłek  w  rozp. 

z  d.  21  IV — 1S21  r.  o  podziale  miejscowośsi  w  Państwie  Polskiem  na  klasy  dla  oznaczenia  mnożnika  dro- 
żyźnianego. 

Ruch  SłUibOUfy:  41S.  Ruch  służbowy  za  m.  lipiec  1921  r.  %1B.  Nominacja  Jozefa  Gregera  Dyrektorem  Departa- 
mentu w  Min.  Skarbu. 

OD  A08VimiS^RACJS. 

Celem  uniknięcia  przerwy  w  dostarczaniu  „Dz. 

Urzęd.",  Administracja  przypomina  iż  czas  odno- 
wić prenumeratę  na  kwartał  IV — 1921  r.,  która 

wynosi  400  mk.  osobne  przypomnienia  rozsy- 
łane nie  będą. 

OD  REDAKCJI.  ^ 

CZASOPISMO  „SPRAWY  PODATKOWfi^'. 
Pod  redakcją  adwokata  Dr.  Riidolta  Lan{<rodn, 

7.  udzuifcm  fachowców  oraz  prawników  zawodów 

praktycznych,  wyszły  pierwsze  dwa  zeszyty  miesiecz; 

nika  „Sprawy  Podatkowe"  poświęconego  populary= 
zacji  skarbowóści  publicznej  w  Polsce. 

Do  programu  redakcyjnego  należą:  informacje 
o  znaczeniu  i  zastosowaniu  praktycznem  ustaw  skar* 
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buwych,  o  różnych  ich  zmianach,  objawach  i  skut; 
kach,  pouczanie  o  obowiązkach  i  prawach  podatnika 
1  wyjaśnienie  wyłaniaj ącwh  się  w  tym  kierunku  za 
gadnień  ze  stanowiska  praktyki  i  teorji. 

Treść  zeszytu  I. 

Podatek  przemysłowy,  dodatkowy  —  od  dekla- 
racji  do  nakazu  płatniczego. 

Zbliża  się  wymiar  podatku  dochodowego  (kilka 
zasadniczych  wskazówek). 

Obecny  stan  skarbowości  związków  samorządu 
nych,  gminnych  i  powiatowych. 

Wykładnia  ustaw  i  rozporządzeń  skarbowych: 
Podatek  zarobkowy  od  przedsiębiorstw  w  Mało* 

polsce  prowadzonych  przez  tow.  sprawozdawcze  w 
b.  zaborze  ros. 

Świadectwa  przemysłowe  od  drobnej  sprzedaży 
oraz  handlu  obnośnego  i  rozwozowego. 

Zasadniczy  podatek  przemysłowy,  a.  klasy  miejs 
scowości. 

Zasadniczy  podatek  przemysłowy,  a  wywóz  to' 
warów  zagranicę. 

Podatek  przemysłowy  od  szpitali. 
Podatek  przemysłowy  od  sadownictwa,  ogrods 

nictwa,  hodowli  ryb. 
Zakłady  naukowe,  a  wolnośę  podatkowa. 
Podatek  dochodowy  od  uposażeń  służbowych, 

a  potrącenia  przez  służbodawców.  ^ 
Z  orzecznictwa  Sądu  Najwyższego  w  Warszawie, 

jako  Sądu  spraw  prawa  publicznego.  (Sprawy  podat= 
ku  od  zysku  wojennego). 

Opłaty  stemplowe  (należy tości)  w  Polsce: 
Wstęp. 

Treść  zeszytu  II: 
Jak  złożyć  zeznanie  do  podatku  dochodowego? 

.  Z  posiadłości  gruntowej   
Z  gospodarstwa  rolnego  we  własn>nn  zarządzie. 
Obowiązek  wpłacania  zaliczek  na  rachunek  po;  . 

datku  dochodowego. 
Wykładnia  ustaw  i  rozporządzeń  skarbowych: 
Duplikaty  świadectw  przemysłowych. 
a)  Zasadniczy  podatek  przemysłowy  od  przed- 

siębiorstw ziemnych, 

b)  Od  przedsiębiorstw    fonograficznych,  szklar= 
skich  i  t.  p.  / 

Świadectwa  przemysłowe  od  kollektur  loteryj? 
nych. 

Świadectwa  przemysłowe  od  sal  odnajmowanych 
na  tańce,  przedstawienia,  wesela  i  t.  p. 

Sprzedaż  kart  do  gry. 
Zasadniczy  podatek  przemysłowy  od  handlu 

książkami,  gazetami  i  utworami  druku. 
O  przekroczeniach  podatku  przemysłowego  i  kas 

rach.  (przekroczenia  podatku  zasadniczego). 
Główne  zasady  podatku  od  kapitału  i  rent. 

Opłaty  stemplowe  (należy tości)  w  Polsce:  * 
1.  Umowy  o  przejście  własności  nieruchomości, 
2,.  Spółki  akcyjne; 
3.  Spółki  innego  rodzaju.  Spółdzielnie: 
4.  Wkłady  rzeczowe  do  majątku  spółek. 
Z  orzecznictwa  Sądu  Najwyższego  dla  spraw 

prawa  publicznego. 
Uwagi  w  kwestji  oszacowania  wartości  przed- 

miotów  ruchomych  służących  do  osobistego  użytku 
podatnika. 

W  dalszych  zeszytach  znajdować  się  będą  artys 
kuły  i  monografje  dotyczące  innych  działów  skarbo 
wości  publicznej,  a  to  monopolów,  ceł  i  waluty. 

Redakcja  stawia  organ  swój  do  dyspozycji 
wszystkich  warstw  P5)datników,  oraz  urzędników 
skarbowych.    Dla  prowadzenia    dyskusji,  polemiki 

i  umieszczania  zapytań  oraz  odpowiedzi  w  kwestjach 
z  praktyki  codziennej. 

Cena  zeszytu  czasopisma  „Sprawy  Podatkowe" 
wynosi  100  marek. 
Dla  władz,  urz-ędników  zniżka  25%  (zeszyt:  75  mk.). 

Adres  Redakcji:  Warszawa,  ul*  Hoża  Nr.  .)7. 

Tcl.  Nr.  270*25.  • 
.\dres  administracji:  Księgarnia  Ferdynanda  Hoc- 

sieka,  Warszawa,  ul.  Senałorska  Nr.  22,  Tel.  10-68. 

Czasopismo  „Sprawy  Podatkowe"  jest  do  naby- 
cia we  wszystkich  księgarniach  Państwa. 

Postanowienia  ogólne. 

398. 

USTAWA 

z  dnia  10  marca  1921  r. 

w  przedmiocie  amnestji. 

Art.  1.  Osobom,  pochodzącym  z  plebiscytowego 
obszaru  na  Górnym  Śląsku  lub  tam  stale  mieszkają^ 
cym.  winnym  przestępstw,  należących  do  właściwości 
sądów  jakoteż  władz  administracyjnych  (skarbo^ 
wych),  które  to  przestępstwa  popełnione  został> 
przed  dniem  ogłoszenia  ninieszej  u.stawy,  udziela  sic 
amnestji  w  granicach  następujących: 

Art.  2.  Odnośnie  do  przestęp.st%v  wojskowych, 
które  nie  ulegają  karze  w  myśl  przepisów  prawa  kar^ 
nego  powszechnego  (przestępstw^a  ściśle  wojskowe), 
darowuje  się  kary  {Ti-aworiocnie  orzeczone;  postępo 
wanie  karne  z  powodu  takich  przestępstw  nie  będ.iic 
wdrażane,  a  wdrożone  —  będzie  umorzone. 

Art.  3.  Odnośnie  do  innych  przestępstw,  prze 
widzianych  w  ustawach  karnych  wojskowych  i  w 
ustawach  powszechnych: 

a)  umarza  się  postępowanie  karne  z  powodu  przc^ 
Srtęp&tw,  zagrożonych  niezależnie  od  kar  dodatkowych 
grzywną  i  pozbawieniem  wolności,  nie  przenosząceni 

roku,  lub  jedną  z  tych  kar;  jeżeli  postępoA^ania  do- 
tychczas nie  wdrożono,  nic  należy  go  już  wdrażać, 

b)  darowuje  się  grzywny  oraz  kary  pozbawienia 
wolności,  prawomocnie  orzeczone  w  rozmiarze ,  nie 
przenoszącym  roku,  choćby  wymierzone  łącznic,  albo 
w  połączeniu  z  karami  dodatkowemi; 

c)  darowuje  się  połowę  kary  pozbawienia  wolno 
ści,  lub  niewykonaną  część  połowy  tej,  gdy  kara  zo 
stała  orzeczona  w  rozmiarze,  nieprzenoszącvm  dwócli 
lat; 

d)  darowuje  się  trzecią  tJięść  kary,  pozbawienia 
wolności  lub  niewykonaaiy  okres  tej  trzeciej  części, 
gdy  została  orzeczona  w  rozmiarze,  przenoszącym dwa  lata; 

e)  ogranicza  się  do  piętnastu  lat  kary  dożywotnit? 
pozbawienie  wolności;  • 

f)  zamienia  się  karę  śmierci  na  karę  dożywotnieg<> 
ciężkiego  więzienia  (domu  karnego). 

Postanowienia  niniejsze  nie  dotyczą  przekupstwa, 
sprzeniewierzenia  w  urzędach,  tudzież  lichwiarskiego 
wyzysku.  {j| 

Postanowienia,  wymienione  pod  b),  c),  d),  e),  f), 
stosują  się  w  granicach  art.  1  lakże  do  kar,  które  będii 
orzeczone  po  wejściu  w  życie  niniejszej  ustawy. 

Art.  4.  Odnośnie  do  przestępstw,  popełnionych 

wyłącznie  lub  w  przeważającej  mierze  z  pobudek  po* 
litycznych,  społecznych  lub  religijnych,  darowuje  się 
kary  prawomocnie  orzeczone,  bez  względu  ńa  ich  ro* 
dzaj  i  wymiar;  postępowanie  karne  z  powodu  tych 
przestępstw  nie  będzie  wdrażane,  a  wdrożone  —  bęs dzie  umorzone. 

Nie  dotyczy  to  jednak  szpiegostwa  i  zdrady  przes 
ciw  Polsce,  tudzież  przestępstw,  polegających  na  po/= 
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bawieniu  życia  lub  na  trwałem  citjżkiem  okaleczeniu 
człowieka,  albo  takiemżo  uszkodzeniu  zdrowia  ludz* 
kiego  lub  złośliwem  zniszczeniu  obcej  własności  w 
większym  rozmiarze. 

Art.  5.  Przepisy  ustawy  niniejszej,  dotyczące 
umorzenia,  względnie  niewdraźania  postępowania 
karnego  nie  stosują  się  do  przestępstw,  ściganych  je* 
dynie  z  oskarżenia  prywatnego,  na  wniosek  lub  z  upo=« 
ważnienia;  stosują  się  natomiast  ulgi  odnośnie  do  kar 
za  te  przestępstwa  orzeczone. 

Art.  6.  Równocześnie  z  karą  umarza  się  przy 
przestępstwach,  wymienionych  w  art.  2,  3  ust.  a)  i  b), 
dalej  w  art.  4  skutki  karno^sądowego  skazania  i  kary, 
pozbawiające  czci,  w  szczególności  pozbawienie  oby; 
watelskich  praw  honorowych. 

Kary  za  przestępst^^a,  wymienione  w  art.  4,  na? 
kiy  wykteślić  z  wszelkich  rejestrów  władz,  posiada- 
jących  dane  o  ukaraniu,  z  tym  skutkiem,  że  osoby 
.viune  wspomnianych  przestępstw  nie  będą  obowią= 
?ane  na  zapytania  sądu  lub  innej  władzy,  do  wyja= 
tviania  skazania. 

Art.  7.  W  sprawach  o  przestępstwa,  wymienione 

f,-  art.  4,  zakończonych  prawomocnym  wyrokiem, 

)rzeknie  sąd,  czy' kara  jest  umorzona,  a.  przy  zbiegu 
przestępstw  p>ostanowi,  czy  kara  ma  być  złagodzona, 

ub  ze  względu  na  małą  wagę  zbiegającego  się  prze- 
itępstwa,  zupełnie  darowana.  * 

Orzeczenie  nastąpi  z  urzędu,  lub  na  wniosek  ska^ 
;fanego  lub  prokuratora. 
i     Właściwym  będzie  sąd  okręgowy,  który  i/  spra; 
}nt  w^yrokował,  lub  sąd  okręgowy  miejsca  zamiesz= 
;aniajub  pobytu  skazanego,  a  gdy  wyrokował  polski 
ąd  wojskowy  —  odpowiedni  sąd  okręgu  generalnego. 

Do  postępowania  stosuje  się  odpowiednio  art.  10 
istawy  z  dnia  4  maja  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  39,  poz.  230) 

Ii  prz>'wróceniu   praw,   utraconych  wskutek"  przes 
tępstw  politycznych  i  wojskowych,  w  sądownictwie 

wojskowem  —  przepis  ust.  2  i  3  tegoż  artykułu. 
Art.  8.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 

i.i  ogłoszenia. 
Wykonanie  niniejszej  ustawy  porucza  się  Minis 

Uorn:  Sprawiedliwości,  Spraw  Wojskowych,  Spraw 
Yewnętrznych  i  Skarbu,  a  w  b.  dzielnicy  pruskiej - 
linistrowi   b.  bzielnicy  Pruskiej    w  porozumieniu 
właściwymi  Ministrami. 

Marszałek: 

(■—)  Trąrfipczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  Sł.  Nowodworski, 
Minister  Spraw  Wojskowych: 

( — )  Sosnkowski. 
Minister  Spraw  Wewnęti*znych: 

(— )  L.  Skulski. 
Minister  Skarbu  i 

( — )  Steczkowski, 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharski. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  31/III  r.  1921  Nr.  29,  po'z.  163). 

Podatki  bezpośrednie. 

399. 
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akładanie  grzywien  w  postępowaniu  wyniiarowem 
odwoławczera  do  podatku    dochodowego  i  majątc 

kowego. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych. 
Na  zasadzie  art.  168  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 

państwowym  podatku  dochodowym  i  majątkowym 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550),  oraz  odnośnie  do 
rozporządzenia  wykonawczego  z  dnia  14  maja  1921  r. 
do  tejże  ustawy  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  48,  poz.  298), 
a  mianowicie  odnośnie  do  §§  170,  171,  172  i  173,  doty= 
c/ących  państwowego  podatku  dochodowego  oraz 
§  268,  dotyczącego  państwowego  podatku  majątko= 
wego  upoważniam  urzędy  skarbowe  podatków  i  opłat 
skarbowych  (administracje  podatków,  inspektoraty 
skarbowe)  oraz  izby  skarbowe  do  nakładania  po  my? 
śH  art.  102,  względnie  153  leg.  cyt.  grzywien,  wymię* 
nionych  w  art.  94  do  97  ustawy,  względnie  w  art.  150, 

151  i  152  ustaw:>'",  jednak  z  tern  ograniczeniem,  że  wła^ 
uzom  skarbowym  przysługuje  prawo  nakładania  grzy= 
wien  jedynie  do  polowy  granic  najwyższych  w  od= 
nośnych  artykułach  ustawy  przewidzianych,  oraz,  że 
grzywny  za  przekroczenia  tego  samego  rodzaju,  do> 

'  tyczące  tego  samego  roku  podatkovtego  na  jednego 
1  tego  samego  podatnika  przez  władze  skarbowe  na^ 
łożone  nie  mogą  przekraczać  łącznie  ustawowej  gra? 
nicy  najwyższej  za  odnośne  przekroczenia  ustanowio? 
nej.  O  ileby  zatem  w  poszczególnym  wypadku  za= 
chodziła  konieczność  przekroczenia  tej  granicy  przez 
dalsze  nakładanie  grzywien  lub  przekroczenie  połowy 

kwoty  najwyższej  w  pojedyńcz\'m  wĄ  padku,  do  orze? 
kania  powołane  będą  komisje. 

Kompetencja  władz  skarbftwych  do  nakładania 
grzywien  odnośnie  do  osób  fizycznych  (do  osób  praw* 
nych  postanowienia  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
jeszcze  nie  mają  zastosowania)  ogranicza  się  narazie 
do  lat  podatkowych  1920  i  1921. 

Inne  przepisy  formalne  rozporządzenia  wykonaw 
cze  stosują  się  także  do  wypadków,  w  których  grzyW* 
ny  nałożone  będą  przez  urzędy  skarbowe. 

Od  orzeczenia  władzy  skarbowej  pierwszej  in= 
stancji  (Urząd  Skarbowy  lub  Izba  Skarbowa)  tok  in? 
stancji  idzie  od  władzy  skarbowej  drugiej  instancji 
(Izba  Skarbowa  lub  Ministerstwo  Skarbu). 

Ministerstwo  Skarbu  oczekuje  z  Jednej  strony 
stosowania  postanowień  porządkowych  ustawy  do 
tych  wszystkich  podatników,  którzy  dopuścili  się 
uchybień  formalnych  grzywnami  zagrożonych.  Wła? 
dze  nie  mają  pwawa  do  darowania  grzywien,  o  ile  nie 
zachodzą  warunki  z  art.  109  z  postanowień  porządkom 
wych  należy  korzystać  także  i  dlatego,  aby  cel  usta? 
wy  —  zapewnienie  jaknajwydatniejszej  współpracy 

podatników  i  czynnika  obywatelskiego  w  akcji  wy= 
miarowej,  w  jaknajszerszej  mierze  zabezpieczyć. 

Z  drugiej  jednak  strony  władzom,  nakładającym 
grzywny  nie  wolno  spuszczać  z  oka  postanowień 
§  174;  grzywny  bowiem  mają  być  jedynie  środkiem 
porządkowym,  nigdy  zaś  środkiem  karnym.  Przez 
zbytnią  surowość,  nie  stosującą  w  odpowiednim  sto? 
sunku  do  naruszenia  przepisów  formalnych,  łatwo 

można  chybić  celu,  naruszając  zaufanie  szerszego  ogó' 
łu  płatników  do  sprawiedliwości  władzy. 

Aż  do  dalszego  zarządzenia  należy,  począwszy  od 
1  października  przedkładać  Ministerstwu  wykaz 
kwartalny  grzywien  przez  władze  skarbowe  nalożo? 

nych.  W  wykazie  tym  ugrupować  należy  grzywny  we- 
dle rodzaju  uchybień  formalnych,  wykazując  odnośs 

nie  do  każdej  grupy  sumaryczną  ilość  wypadków  i  su? 
my  nałożonych  grzywien,  wreszcie  ilość  zgłoszonych 
środków  prawnych  z  podaniem  sposobu  załatwienia 
(np.  15  odwołań  przeciw  grzywnom  za  nieprzedłoże* 
nis  zeznań;  z  tych  załatwień  odmownych  5,  w  6  wy? 
padkach  zniżono  grzywnę  z  ogólnej  sumy  3.000  mk. 
na  2.500  mk.  a  4  odwołania  nie  załatwione). 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 
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OBWIESZCZENIE 

z  dnia  I  sierpnia  1021  teku 

w  sprawie  sprostov/aiiia  omyłek  druku  w  ustawie  z 
dnia  7  czerwca  1921  r.,  o  opłacaniu  nadz»vyczajnych  kar 
za  zwlokę  od  wymierzonych,  a  nie  zapłaconych  w  ter- 
u;inie  podatków  i  opłat  stemplowych  (należytości 
stemplowych  j  bezpośrednich),  tudzież  taks,,  oraz  c 
kosztaclf  przynnisowego  ściągania  tychże  należnośti 
skasbOY/ych  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  1921  r.  Nr.  57,  poz.  357). 

W,  wierszu  di-ugim  art.  1  powoianej  wyżej  ustawy 
zamiast  wyrazu  .,kar"  ma  być  „taks". 

W  wierszu  piątj;m  art.  8  wyraz  „odpowiednio"  ma 
brzmieć  „odpowiednie". 

W  wierszu  pierwszym  ustępu  2  art.  O  zamiast  wy- 
razu ,. miejsca"  ma  być  „miejscu". 

Marszalek: 

( — )  Trąmpczyński. 
-Frezy dent  Ministrów: 

.      (- )  Witos. 

*    .Minister  Skarbu: 

w  z.  (    )  Weinfeki 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(  - )  Dr,  J.  Trzciński. 

.   (D/.  Ust  Nr.  71  ■    102!  r..  poz.  4')7). 

Podatek  spadhowy  i  ód 

darowizn. 

401. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  9  sierpnia  1921  r. 

w  sprav.óe  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  przepis 
sów  o  opodatkowaniu  spadków  i  daro\vizn  s  dnia  25go 
czerwca  1920  r.  na  v/ojewództwa:  nowogródzkie,  pos 
leskie  i  woJyńskie  oraz  powiaty:  białowieski,  grodzleńs 

ski  i  v/olkowyski  województw  białastockiego. 

Na  mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r. 

o  unormowaniu  stanu  prawno  =  politycznego  na  zic* 
miach,  przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej 
na  podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  ro- 
zejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  października 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  16  poz.  93),  Rada 
Ministrów  zarządza  co  następuje:  « 

§  1.  Moc  obowiązującą  art.  1  —  40  przepisów 
o  opodatkowaniu  spadków  ł  darowizn,  ogłoszonych 
rozporządzeniem  Ministra  Skarbu  z  dnia  2  czenwca 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  49,  poz.  300),  rozciąga  się 
na  województwa:  nowogródzkie,  poleskie  i  wołyńskie, 
oraz  powiaty:  białowieski,  grodzieński  i  wolkowyski 
województwa  białostockiego. 

§  2.  Termin  jednomiesięczny,  przewidziany  w 
art.  22  powołanych  przepisów,  przedłuża  się  tymcza« 
sowo  do  miesięcy  trzech. 

§  3.   Art.  2  rozporządzenia  Kumisarja  Cłencralm 
go  Ziem  Wschodnich  z  dnia  23  października  1919  r 
(Dz.  Urz.  Nr.  26  poz;  273),  w  przedmiocie  podatku 
stemplowego,  nic  stosuje  się  do  darowizn. 

§  4.  W  sprawach,  w  których  wymiar  podatku 
ma4iastąpić  według  przepisów  o  opodatkowaniu  spad 
ków  i  darowizn  z  dnia  2  czerwca  1920  r.  (art.  1  i  6  roz. 
porządzenia  niniejszego),  nie  stosuje  się  do  rozporza 
dzeń  Komisarza  Generalnego  Ziem  Wschodnici 
z  dnia  20  listopada  1919  r.  (Dz.  Uvz.  Nr.  35,  poz.  -JO.V 
oraz  z  dnia  10  czerwca  1920  r.  (Dz.  Urz.^r.  54.  ]i<)/ 
1531),  dotyczących  prawnego  oszacowania  majątków 

przy  ustalaniu  opłat  skarbowych.  Minister  Skarbku  mo 
że  wydać  nowe  przepisy  w  tym  przedmiocie. 

§  5.  Wykonanie  rozporządzenia  niniejszego  mu 
leży  do  Mini.stra  .Skarbu  w  porozumieniu  z  \Vłaściwy. 
mi  ministrami. 

§  6.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życic 
w  miesiąc  po  ogłoszeniu. 

i\zepisy  o  opodatkowaniu  spadków  i  darowizi 
z  dnia  12  czerwca  1920  r.  (art.  1)  będą  stosowane,  > 
wyjątkiem  art.  31   33,  również  i  wówczas,  jeżei 
.spadkodawca  zmarł  w  cza.sie  od.  dnia  1  styczni; 
1916  r..  a  do  dnia  ogłoszenia  rozporządzen^ia  ninicj 
szego  nie  zapadła  decyzja  o  należności  podatku  spaO 

kowego,  pow:^ęta  bądź  przez  władzę  skarbową,  bąd, 
pizez  sąd  przy  zatwiertl:/eniu  testamentu  lub  spadku 
biania  z  prawa. 

Prezydent  Ministrów: 

(—)  Wilos. 
Minister  Skarbu: 

.  w  z.  ( — )  Weinfeld. 

iOy.  Ust.  R.  1'.  z  li.  31  sierpnia  1921  r.  Nr.  71,  poz.  476) 

Opłaty  stemplowe. 

402. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISIRA  SKARBU 

z  dnia  1  YtTześ.aia  1021  r., 

w  przedmiocie  zmiany  obowiązującej    w  b.  dzielnic 
ausłrjackiej     Instrukcji    dla    sprzedawców  zaaczkćv 

stemplowych",  wprowadzonej  rozporzadieniem  ausii 
Ministra  Skarbu  z  dnia  3  grudnia  1930  r.,  L.  86585. 

§  6  tejże  instrukcji  otrzymuje  nastepująci 

brzmienie:  •  ' 

§6. 

Prowizja  sprzedawców. 

„Osoby,  upow-ażnione  do  sprzedaży  znaczkóv 
stemplowych,  otrzymuJii  jn-owi^zję  w  wysoko.ści  3/, 
wartości  nabytych  przez  nife  znaczków  stemplowych 

l'rowizję  potrąca  się  od  kwoty,  należnej  za  nabyt' 
znaczki".  . 

Minister  Skarbu: 

(  -  )  Sieczkowski. # 
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Przepisy  celne. 

403. 

R0ZP0RZi^L5ZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  18  sierpnia  1921  r. 

w  przedmiocie  ulg  celnych. 

Xa  mocy  uchwały  Sejmu  Ustawodawczego^z  daia 1  sierpnia  1919  r.  i  uchwały  Rady  iMinistrów  z  dniu 
26  maja  1919  r.  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.   Następujące  towary  opłacają  cło  normalne 
btz  dopłaty  walutowej  (agia): 
Pozycja  taryfy 

celnej : 
^  p.  1,  i  Ryż. 
Uwaga. 

EfiP-  1.  2,  J  i 

146  p 
130  p 

1. 

2  a. 

-■  Uwaga. 
P.P-  1  h- 

4  b. 
1. 

2. 
2. 
J. 

p.  ! 

o  p.  I  a. 

L'wagd. 

Mąka  (oprócz  ziemniaczanej),  kasza 
1  słód. 

Warzywa  i  okopowe  świeże,  oddziel= 
nie  niewymienione. 

Warzywa  i  okopowe  solone,  mocze 

.pe,  kwaszone  w  opakowaniu  nieher= 
metycznem. 

Ziemniaki  suszone,  płatki,  krajanka 
mielona  i  niemielona. 

Mleko  zgęs?czone,   mączka  mleczna 
z  cukrem  lub  bez. 

Mięso  gotowane,   suszone,  wed/om; 
i  marynowane. 

Ryby   solone,    wędzone   i  suszoi.c, 
oprócz  oddzielnie  wymienionyeh. 

Śledzie  wędzone. 
Artykuły  spożweze,  oddzielnie  nic 
wymienione. 

Kości"  poddane  działaniu  kwasu  5iar= 
kowego;  użyźniające  komposty  i 
pudrety.  ^ 

Kości  palone,  popiół  i  węgiel  z  kości. 
Superfosfaty  mineralne. 

Sadło  odsączone,  przetopione  i  prze- 
robione. 

Margaryna  i  szt\ic/nc  masia  jadalne. 
Odpadki  skór  twardych   do  wyroliu 

pasów   stawowych,    za  każdorazo- wem   zaświadczeniem  iMinisterstwa 

Przemysłu  i  Handlu,  że  przeznaczo 
ne  są  do  wyrobu  pasów  staw owyeh. 

Grafit  mielony. 
Antymon  metaliczny. 
Azotan  amonu. 
Siarczan  amonu. 

Sól  glauberska. 

Kwas  •  siarkowy'   niedymiący,  wszel' 
kici  koncentracji. 

Kwas  azotov.y,  nitroza. 
Kwas  solny. 
Ziemie  farhiarskie  k;'sselsk,'j  i  wero" 
neńska. 

Miedź  w  gąskach. 

Wióry,  opiłki  i  zloniki  z  mosiądzu, 
i  innych  stopów  metalov/ych,  oprócz 
oddzielnie  wymienionych. 

1(»7  C 

p.  2. 

p.  3. 

p,  4. 

Ołów  w  gąskach  i  ziomkach. 
Walce  z  żelaza  lanego  nieobrobione, 
utwardzane. 

J.52  p.  2.  Rury  proste,  żelazne   i   stalowe  bez 

szwu,  niełączone,  o  średnicy  zc= 
wnętrznej  powyżej-  100  m/i».,  zao= 
patrzone  z  jednego  końca  w  gwint 
wewnętrzny  i  z  drugiego  końca  w 

.  gwint  zewnętrzny,  nacięty  na  dłu= 
gości,  nic  mniejszej,  niż  pół  zc= 
wnętrznej  średnicy  rury. 

Maszyny  i  narzędzia  rolnicze  n-astę= 

pujące: Prasy  do  siomy  i  siana;  silniki  łań^ 
cuchowe  do  nawozów  sztucznych; 
szufle  konne  do  kopania  rowóvv; 
śrutowniki  kombinowane  z  gniotów nłkami; 

bukowniki  przewoźne  do  koniczyn 

i  traw-,  maszyny  żniwne,  kosiarki, 
żniwiarki,  wiązałki,  aparaty  do  ko- 
siarek;  siewniki  kombinowane  do 

równoczesnego  wysiewu  zboża  i  na= 
wozów  sztucznych;  maszyny  do 
czyszczenia  nasion  buraczanych  i 

koniczyny  na  sitach  lub  płótnie; 

grabie  konne  kombinowane  z  prze= trząsaczem; 

tryjery  o  bębnach  z  blachy  frezowa= 
nej  do  czyszczenia  nasion;  opryski= 
wacze  do  dezynfekcji  drzew  i  bu= 
dynków;  wirówki  do  mlćka,  pastc 

ryzatory  i  t.  p.  maszyny  mleczar= 
skie,  oprócz  masielnic  i  v/yaniata= 
rek  do  masła;  isikubatory  i  aparaty 
do  hodowli  ptactwa; 

części  maszyn  wyżej  wymienionych, 
sprowadzane  razem  z  maszynami 
lub  oddzielnie,  za  każdorazowem 

zaświadczeniem  Ministerstw*.  Prze^ 
raysłu  i  Ilandlu,  że  dane  części  nie 

są  wyrabiane  w  kraju. 
174  p.  1  a.  Wozy  kolejowe  (wagony)  dla  kolei 

normal-nych  następujące:  pomosto=^ 
we,  platformy  i  węglarki. 

Cysterny  kolejowe. 
Statki  żelazne,  parowe  i  nieparowc, 
rzeczne  (do  óOU  fon  pojemności). 

Statki  drewniane. 
Błonnik  roślinny  (celuloza)  suchy 
i  wil'gotiiy. 

2  b.  1,  II.  I-'apier  drukarski  niesatynówany  i 
nieklejony,  z  zawartością  nie  mniej 
60%  masy  drzewnej,  wagi  nie 

mniej,  niż  48  gr.  w  metrze  kw.:  ro' 
tacyjny  w  rolach  o  średnicy  nie= 
mniej,  niż  70  cm.  i  w  arkuszach. 

2  A  I.  Przędza  z  szerści  wielbłądziej  do 

a  I.  Nr.  37  włącznie,  pojedyńcza  i  nit= 
kowana.  niebarv/iona. 

1.  S>:pagat  z  konopi  Manilla  do  włąza= 
łek. 

2.  Sieci  rybackie  wszelkie,  nawet  baweł= 
piane. 

waga  I.  Kożuchy  zwykłej  nicpokryte  tkaniną. 

2.    Następujące  towary  opłacają  cło-  normal-  - 

p.  6. 

174  p, 
1 75  p, 

173  p, 
';  7o  p. 

177  p. 

1  b. 

2. 3. 

4  a,  b. 

i8>'i  p. 

p.  3 
190  p. 

m  p. 

209  U 
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5  p.  3 

5  p.  4 

21  p. 

45  p 
50 
51  p 

52  p. 

55 

57  p. 

64  p. 

1. 

3. 
2,  p.  5. 

ne  z  dopłatą  walutową  (agio)  900%    (czvli  mnoż= 
nik  10). 

Pozycja  taryfy 
celnej. 

Warzywa  i  okopowe  suszone,  oprócz 
oddzielnie  wymienionych. 

Korzenie  cykor ji  suszone,  niepalonc 
i  nieprzyrządzone. 

1.  Tytoń  w  liściach  i  wiązkach  z  łody^ 
garai  lub  bez;  łodygi  tytoniowe,  od 
padki  i  mial. 

Włosy  ludzkie. 

Gąbki. Oleina. 
Woski  roślinne  techniczne:  carnauba, 

japoński.  Wosk  bitumiczny  z  wę= 

gla. Skóra  na  zgrzebła  (gremple),  na  rze= 
myczki,  na  cholewy  do  masz\-n  wfó 
kłennłczych,  za  każdorazowem  za= 
świadczeniem  Ministerstwa  Prze* 
mysłu  i  Handlu. 

4  a.         Bicze  tkackie. 

3.,  Taśmy   plecione   ze   słomy,  wiórów 
drzewnych,  łodyg,  chociażby  z  do 
datkiem  włosia,  bawełny,  lnu  i  ko= 
nopi,  niefarbowanc  i  nieblichowane. 

Azbest  w  arkuszach,  przędza  i  w\  = 
roby  wszelkie. 
Wyroby  prasowane  ?.  węgla  dla  elek= 
trotechniki,  o  wadze  sztuki  powy= 
żej  3  klg. 

Ogły  i  płyty  z  gliny  szamotowej. 
Cegły  i  płyty  z  kwarcu  i  d>masu. 
Cegły  i  płyty  z  magnezytu. 
Retorty  dla  zakładów  gazowych. 
Cement  szamotowy,  zaprawa  szarno 
towa. 

Wyroby  porcelanowe,  nicmontow-ine 
dla  celów  elektrotechnicznych. 

77  p.  2.  Balony,  rurki  i  bagietki  szklane  do 
wyrobu  lampek  elektrycznych. 

88  p.  1.  Pasy  napędne  kauczukowe  wszelkie: 
węże  kauczukowe  z  tkaniną  lub  bez. 
ze  spiralą  wewnątrz  lub  bez,  lecz 
bez  oplecenia  metalowego;  gumcła 
styka  do  uszczelniania;  artykuły 
techniczne  z  guraelastyki  bez  tka= 
nin.  jak  bufory  kauczukowe  do  pras 
i  kuchni  polowych;  kule  do  wen  , 
tyli  i  t.  p. 

105  p.  7  b.  c.    Siarczek  sodu,  wodo.siarczek  !*odu. 

112  p.  9.  Azotany  toru,  ceru,    berylu,  aluini- 
njum  i  magnezu  do  wyrobu  koszu 
lek  żarowych,  za  ka/dorazoweni  i& 
.świadczeniem  iMinistcrstwa  Prze 
mvslu  i  Handlu. 

112  p.  ó,  7,  9.  Naftole  i  sulfopochodne;  nitro  i  ami 
dopoehodne  szeregu  aromatycznego. 

112  p.  9.  Wodoro.siarczek  v'apnia. 
115.  Eter  siarczany. 

124p.  2a,  b.  c  Ekstrakty    garbnikowe,    suche,  cia= 
stowate  i  płynne. 

149 p.  I  a,  1,11.  Rury  miedziane  i  ze  stopów  miedzi, 

wyłącznie  bez  szwu,  gołe,  niepole- 
rowane. 

69  p.  3,  4. 

71  p.  5  b. 

72  p. -3  a. 
72  p.  3  b. 
72  p.  3  c. 
72  p.  3  d. 
72  p.  3  f. 

76  p.  4  a.  b. 

153  p.  5  a. 
153  p.  5  b. 
155  p.2a,b,c. 

d,  e,  f. 
156  p.  1  e. 

156  p.  2  a. 

149  p.  2  b.       Oprawki  (czopy,  cokle)  mosiężne  . 
łebkiem  porcelanowym,  szklanyn 
lub  witrytowym. 

153  p.  1  b.  Żerdzie  (sztangi)  wiertnicze,  grubo 
ści  22  -  30  mm.  włącznie,  żerdzu 
instrumentacyjne  i  ratunkowe  gru 
bości  40-  80  mm.  włącznie;  wszyst 
ko  za  każdorazowem  zaświadczę 
uicm  Ministerstwa  Przemysłu 
Handlu. 

Łańcuchy   na   potrzeby  wiertnictwa 
Łańcuchy  stawowe  (Galla). 
Drut  miedziany  i  ze  stopów  miedzi 

Pasy  napędne  druciane. 
Kable  n^iedziane  i  ze  stopów  mied/,i 

1.56  p.  2  b.  I,  II., Tkaniny  druciane  z  miedzi,  bronzi 
fosforowego  i  innych  stopów  mit 
dzi  (sita). 

ł56p.  2c.  p.3.  .Przewodniki  elektryczne,  iifolowam 
niepokryte  ołowiem  i  kable  elek 
tryczne,  obłożone  ołowiem. 

161  p.  2.  Narzędzia  oddzielnie  niewymienion 
z  żelaza  i  stali  zwyczajnej  (świdr 
ciesielskie  i"  t.  p.).^ 

!ól  p.3,  a,  b,  c.  Narzędzia  stalowe  hartowane  do  ot 
rabiania,  a  mianowicie:  świdry  sp- 
ralne,  piłki  okrągłe,  noże  do  noży( 
sztance,  stemple,  kroidta;  numerl< 
i  alfabety. 

162  p.  1,  2,  3.  Przvborv  zecerskie  i  drukarskie. 

4.  5. 
167  K.  p.  1,2.  Maszyny  i  aparaty  do  celów  wiertn 

czych  i  ijafinerji  nafty,  na  moc 
faktur  i  rysunków,  oraz  zaświac 
czenia  Ministerstwa  Przemysłu 
Handlu,  że  dape  maszyny  i  aparat 

nie  s^.  wyrabiane  w  kraju. 

167  A.  p.  1.  b.  Paro  i  elektrowozy;  wagony  ""pairt 
we,  .spalinowe  i  elektryczne;  trakt( 
ry;  mechanizmy  dźwigów  (wind) 
podnośników  (bez  elektromotorów 

167  A.  p.  \.  e.  Maszyny  parowe  żeglugowe  za  ka; 
dorazoweni  zaświadczeniem  Min 
sterstwa  Przemysłu  i  Handlu:  siln 
ki  spalinowe  następujące:  ż  ;glug< 
we,  samochodowe  i  lotnicze  (nicz: 
leżnie  od  mocy),  za  każdorazowe! 
zaświadczeniem  Ministerstwa  Prz< 
myslu  i  Handlu;  silniki  spalinow 
systemu  Diesla,  leżące*  i  stojąc 
niezależnie  od  mocy. 

167  A.  p.  l.c.  Maszyny  do  wyrobu  lodu. 
167  A.  p.  l.  d.  Łokomobile  parowe  (rolnicze). 
167  A.  p.  1.  c.  Turbiny  parowe.      ,  j 

\<~i  .\.  p.  1.  g.  Obrabiarki  do  metali,  z  wyjątkiei 
tokarek  o  wysokości  centrów  2f 
m/ra  i  mniej,  za  każdorazowem  i\ 

świadczeniem '  Ministerstwa  PrZ' 
myshł  i  I|Tandlu,  że  dane  obrabiarl 
do  metali  nie  są  wyrabiane  w  kraj 

167  A.  p.  1.  h.  Maszyny  włókiennicze  na  mocy  fali 
tur   i   rysunków,   oraz  zaświadcz 
nia  M=stwa  Przemysłu  i  Handlu, 
dane   maszyny    nie   są  wyrabiar 
w  kraju. 
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i  167  A.  p-  I-  a  Maszyny  papiernicze  za  każdorazo= 
f       h.  VI.  wem  zaświadozenietn  M  stwa  Prze= 
^  mysłu  i  Handlu. 

]  167  A.  p.  4.  a.  Części  maszyn,  podlegających  .  opła' 
j.  cie  cJa  za  zniżoną  dopłatą  (90%), 

'  sprowadzane  oddzielnie  kib  razem 
z  maszynami. 

r67  B.  p.  I.       Maszyny   elektryczne,  prądnice,  siP 

I  niki  i  przetwornice  wszelkie,  trans= 
formatory,    wentylatory  elektrycz= 
ne;  części  maszyn  powyżej  WNTnie= 
nionych.  x 

167  B.  p.  2.  Akumulatory. 

167  C.  Maszyny  i  narzędzia  rolnicze  nastę= 

pujące 
p.  2.  siewniki  rzutowe  do  zbóż   i  nasion; 

zęby  sprężynowe  do  kultywatorów, 
śt-utowniki   o   tarczach  met  iłowych: 
gnioto-wrniki   do   zboża;  siec/karrrie 
tarczowe  (nożowe)  o  szerokości  gar= 

♦  dla  powyżej  310  mm.:'  znaczniki  .Jor= 
dana;  elewatory  do  torfu;  karczowni= 
ki  linowe  i  maneżowe; 

p.  3-  pługi  parowe;  siewniki  rzędowe  ra= 
delkowe  do  zboża  i  nasion;  aparaty 
do  ostrzenia  noży  do  maszyn  żniw 
nych; 

p.  4.  pługi  motorowe:  siewniki  ręczne  do 
warzyw;  noże  do  sieczkarni;  masieh 
nice  i  wygniatarTci  do  masJa; 

p  6.  zęby  sprężjTiowe  do   bron   i  grabi; 
części  maszyn  w>'żej  wymienionych, 
sprowadzane  razem  z  maszynami  lub 
oddzielnie,  za  kaźdorazowem  za= 
świadczeniem  Męstwa  Przemysłu  i 

Handlu,  że  dan^.części  nie  są  wyra= 
•  biaiie  w  kraju. 

[1  169  p.  1.  a.       Wodo=,  paro--  i  gazomierze. 
'''169  p  3.  c.       Liczniki  energji  elektrycznej. 

!73  p.  8.  p.  2.  Samochody  ciężarowe  i  wozy  przy- 
czepne do  nich,  oraz  części  zapaso= 

we,  przywożone  razem  z  niemi. 
177  p  2.  c.  I.    Papier  drukarski  i  zeszytowy,  oprócz 

-oddzielnie  wymienionego,  biały,  bez 
ozdób    i    znaków  wodnych;  papier 
linjowany    z    jednostajną  linjaturą 

niebieską  lub  szarą;  bibuły  atramen= 
towe  białe  i  kolorowane;  wszystkie 
tylko  z  zawartością  masy  drzewnej. 

^  183  p.  4.  Przędza  bawełniana  pojedyncza  po^ 
i  wyżej  Nr.  80- 

j  18^  i  Uwaga.    Przędza  z  włókien    ramji,  nienitko= 
*  wana  i  nitkowana,  za  kaźdorazowem 

I  zaświadczeniem   Męstwa  Przemysłu 
i  Handlu. 

187  p.  3,  Tkanina  bawełniana  cambric  do  wy= 
188  p.  3.         robu  haftu,    za    kaźdorazowem  za= 

świadczeniem     M  stwa  Przemysłu 

^  i  Handlu.  ■  . 
194.  Płótno  żaglowe    do    wyrobu  pasów 

transmisyjnych. 

214  p.  1.  i  2.  Sieczka  szklana  i  paciorki;  perły  nie= 

prawdziwe;  imitacje  korali  z  róż=  * 
nych  pospolitych  materjałów  nie 
nanizane  i  nanizane  na  nitki,  połą' 
czone  w  sznury  i  motki,  o  ile  są 
jednego  kształtu,  wielkości  i  barwy. 

§  3.  Z  ważnych  powodów  gospouarczych  Mini= 
ster  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministerstwem  Prze^ 
mysłu  i  Handlu  może  zniżać  dopłatę  walutową 

(agi©)  na  poszczególne  partje  innych  towarów,  jako= 
też  zupełnie  zwalniać  je  od  cła. 

§  4.  Uwalnia  się  od  cła  wszelkie  .towary,  po= 
chodzące  z  obszaru  plebiscytowego  na  Górnym  Ślą= 
sku,  o  ile  zaopatrzone  są  w  świadectwo  pochodzenia, 
wystawione  przez  generalny  konsulat  polski  na  G6r= 
nyni  Śląsku. 

Zarządzenie  zawarte  w  niniejszym  paragrafie 

posiada  moc  obowiązującą  aż  do  zdecydowania  przy= 
należności  państwowej  Górnego  Śląska  i  aż  do  no= 
wego  zarządzenia. 

§  5.  Do  towarów,  wymienionych  w  §§  1  i  2  roz' 
porządzenia  z  dnia  30  marca  1921  r.,  w  przedmiocie 
ulg  celnych  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  33,  poz.  200), 

stosuje  się  wdlność  celną  (§  1  powołanego  rozporzą= ' 

dzenia),  względnie  dopłatę'  walutową  400%  (§  2  te= goż  rozporządzenia),  jeżeli  towary  te: 

a)  zostały  nadane  do  przewozu  koleją  lub  stat= 
kłem  najpóźniej  w  dniu,  poprzedzającym  dzień  ogło= 
szenia  niniejszego  rozporządzenia; 

b.)  zalegały  w  dniu  ogłoszenia  niniejszego  roz= 
porządzenia  w  celnych  składach  urzędowych,  kole= 
jowych  oraz  poza  urzędowych  publicznych  lub  pfy= 
watnych. 

Ulgi,  wskazane  w  niniejszym  paragrafie,  tracą 

moc  po  upłynie  miesiąca  od  dnia  wejścia  niniejsze= 
go  rozporządzenia  w  życie. 

§  6.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie 

siódmego  dnia  po  ogłoszeniu,  uważaj ąć  dzień  następ= 
ny  po  ogłoszeniu  za  pierwszy  w  tej  rachubie,  i  bę= 
dzie  obowiązywało  do  dnia  30  listopada  1921  roku 
włącznie. 

Termin  ważności  ulg  cehiyeh,  przyznanych  na 
zasadzie  §§  3  lub  4  rozporządzenia  z  dnia  30  marca 
I'>21  r.,  w  przedmiocie  ulg  celnych  (Dz.  Ust.  R.  P. 
/-  1921  r.  Nr.  33,  poz.  200),  upływa  z  dniem  30  łisto= 
pada  1921  r, 

Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporzą^ 
dzenia  traci  moc  obowiązującą:  rozporządzenie  z  dn. 
30  marca  1921  r..  w  przedmiocie  ulg  celnych  (Dz. 

Ust.  R.  P.  z  1921  r.,  Nr.  33,  poz.  200).  oraz  rozporzą^ 
dzenie  z  dn.  8  lipca  1921  j;..  w  sprawie  przedłużenia 
mocy  obowiązującej  rozporządzenia  z  dnia  30  marca 
1921  r  ,  w  przedmiocie  ulg  celnych  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1921  r.,  Nr.  60,  poz.  380). 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

w  z.  ( — )  Henryk  Strasburger.  > 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  70,  z  dn.  30  sierpnia  1921  r.,  p.  471) 
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404. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra  Przemyślu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  i  Mł= 
^nistra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dnia  24  sierpnia  1921  r. 

w  sprawie  wykazu  towarów,  przywóz  których  jest 
zabroniony. 

Na  podstawie  art.  10  pun.  1,  art.  13  pun.  3  ora^ 
art.  29  Ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  o  obrocie  to= 
warowym  z  zagranicą  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1920  Nr. 
79,  poz.  527)  i  na  zasadzie  opinji  Głównego  Ursędu 

Przywozu  i  Wywozu' —  ogłasza  się,  źo  przewóz  przez 
!inję  celną  Rzeczypospolitej  Folskie.i  towarów,  obję- 

tych następującemi  pozycjar^i  taryfy  celnej,  po-- 
cząwszy  od  dnia  ogłoszenia  niniejszego  w  ,,Monito= 

rze  Polskim  "  jest  zabroniony. 
Poz.  tar.  cel.  Nazwa  towaru. 

5  p.  5  a,  b.    Karczochy,  szpłyagi,   kalafiory,  kapir 
sta  brukselska,  sałata  i  szpinak  świeże 
i  suszone,  dynie  i  arbuzy  świeże. 

()  p  1.    Owoce  i  jagody  świeże,  solone -i  moczone. 
2  b.    Pomarańcze,  pomarańczki  .śv,ieże. 
4.    Winogrona  świeże. 

7  p.  ).    Śliwki  bez  opakowania  lub  w  opakowaniu. 
7  p.  2.    Figi,  daktyle,  rodzynki,  koryntki. 
y.    Kapary,  oliwki  zielone  lub  czarne,  suche,  w  sło- 

nej wodzie  lub  oliwie. 
10.    Chleb  świętojański. 
11  p.  1.    Orzechy  wszelkie,  kokosy,  chińskie  orze 

chy  ziemne 
II  p.  2.    Migdały  w  łupinkach  i  bez. 
li  p.  3  Pistacje. 

13.  Pasztety  i  przyprawy  ekstrakt^  i  preparaty 
mięsne  z  wyjątkiem  ekstraktu  Liebiga. 
Konserwy  wszelkie  z  wyjątkiem  kon= 
serwów  mięsnych  Cornedbecf  i  Roast= 
beef. 

Trufle  świeże  i  suszone  oraz  grzyby  w  oc= 
cie,  oliwie  i  słonej  wodzie. 

Cygara  i  cygaretki. 
Papierosy. 

1  i  2.    Cukier  wszelki. 
23.    Miód   w  plastrach  i  patoka  miodowa,  syrop 

ziemniaczany,  cukier  krochmalowy,  czyli 
winogronowy,  karmel,  maltoza,  ekstrakt 
z  maltozy  i  słodu. 

Cukierki,  konfitury,  serki  owocowe,  gala= 
retki  owocowe,  proszki  i  pastylki  z  cu= 
krem.  owoce  w  likierach,  araku  i  konia= 
ku,  czekolada  i  kakao  z  cukrem. 

Kompoty,  soki  z  owoców  i  jagód,  syropy 
i  patoka  cukrowa  rafinowana. 

Marmolady  i  powidła  z  owoców  i  .iagód. 

Pierniki  i  ciasta  cukiernicze,  opłatki  >:  mą= 
ki.    Tureckie  łakocie  (rahatłukum),  ha{= 
wa,  czurezela. 

1  a,  b.    Arak,  rum.  koniak,  śliwowica  i  inne 
wódki,  likiery  i  nSłewki. 

1  a,  b.  p.  2  a,  b-    Wina   winogronowe,  owo= 
eowe  i  jagodowe. 

29  p.  1,  2.    Miód,  porter  i  piwo. 

32.  Wody  mineralne  sztuczne  i  naturalne,  z  wyjąt= 
kiem  następujących   wód  ntituralnych: 

14  p.  2. 

21  p.  4. 
21  p.  6. 22  p 

24  p. 

3. 

24  p.  4. 
24  p.  5. 

!?  p. 

Ib  p. 

Kissingen,  Apenta,  Franz  Joseph,  Hu- 
niady,  -LcYico,  Contrexeville,  Vicljy, 
Yittel.  Karlsbad.  Maricnbad. 

35  p.  1.  Sery  v,'ykwintne  w  opakowaniu  detalicz 
nem,  drewniancm,  ołowianem,  blasza^ 
nem  i  t.  p. 

37  p.  1  a.  Ryby  świeże  (żywe  i  śnięte)  następują- 
ce: pstrągi,  łososie,  turboty,  sole,  jesio 

try,  bielugi,  sieje  (siv;i),  również  solone, 
wędzone  i  suszone. 

37  p.  5.  Ka^v^or. 
38.  Ostrygi,  raki,  homary,  krewetki,  ślimaki  i  t-  p 

świeże,  solone,  maryno\vane  również 
w  opakowaniu  hermetycznem. 

62  p.  3.  Kwiaty  cięte,  liście  świeże,  suszone,  bar- 
wione i  niebarwione,  bukiety  i  wieńce 

z  kwiatów,  liści  i  innych  częfści  roślin 
67  p.  1.    Kamienie  s/lachetne  (brylanty,  djamenty. 

rubiny,  szafiry,  szmaragdy),  perły  praw 
dziwę,  z  wyjątkiem  przeznaczonych  do 
celów  technicznych. 

67.  Uwaga.  Kamienie  szlachetne  (brylanty,  djamen- 
ty, rubiny,  szafiry,  szmaragdy),  perły 

prawdziwe  i  inne  kamienie  do  ozdoby 
w  oprawie  ze  szlachetnych  metali. 

70    Wyroby  z  gipsu  i  aiabastru. 
74  p.  3.  Ozdoby  terrakotowe,  karjatydy,  medalio- 

ny, biusty,  posągi  i  t.  p.  przedmioty  do 
ozdoby  budynków  i  mie.s/kań.  również 
malowane,  lakierowane  i  złocone. 

73  {'.  3.  Wyroby  fajansowe  z  malowidłami,  złocc' 
niami  i  wielobarwnicmi  wzorami. 

76  p.  3.    \A'yroby  z  porcelany  i  biskwitu  dla  ozdo^ 
by  mieszkań,  jako  to:  wazy,  statuetki 
i  t.  p.  przedmioty  z  malowidłami,  zloce 
niami  i  ozdobami  z  miedzianych  stopów 

!  miedJP  kwiaty  sztuczne,  porcelanowe. 

lówniCż  fajansowe  i  t.  p.,  naśladowni' 
ctwa  roślin  i"  ich  części  lub  wyroby  z 
nich,  jako  to:  wianki,  bukiety  i  t.  p, 

również  z  dodulksuni  z" innych  materja łów. 

17  p.  4  a.  b.  W\yi'oby  ze  szkła,  oprócz  oddzielnie 
wymienionych,  ze  szkła  butelkowego, 
barwnego  (w  masie  zabarwionego)  dwu 
warstwowego,  mlecznego  i  matowanego 
(wszelkiemi  sposobami),  karbowanego, 

z  masą  spękaną  (craąuele)  lub  lodowa^ 

tą  (Eisglas),  nicszłifowanc,  niepolerowa= 
ne,  nierżnięfe.  również  /  os/iifowaneiT! 

lub  wyrównanemi  dnanji.  br'':cgami,  kor' 
kami,  pokrywkami,  z  od!<memi  lub  wy 
ciskanemi  napisami,  herharni  i  ̂ 7.'>r:im, 
lecz  bez  innych  ozdób,  szlifowane,  po- 

lerowane, rżnięte. 

77  p.  5.    Wyroby  ze  szkła,  oprócz  oddzielnie  wy= 
mieniońych,  ze  szkła  wszelkiego  gatun= 
ku,  ozdobne,  jako  to:  /  wytrawionemi 
łub  małovv?anemi  wzorami,  z  mało  widła- 

mi, emal  ją,  złoceniem,  srebrzeniem,  ozdo= 
bami  z  miedzi  lub  miedzianych  sto- 

pów i  innych  materjałów.  jak  również 
wyroby  wymienione  w  punkcie  2.  3  i  4 
niniejszej  pozycji  z  douatkami  innych 

materjałów,  chociażby  nie  stanowią= 
cych  ozdoby,  oczy  szklane,  wata,  wełna, 
przędza,  tkaniny  szklane  i  wyroby  z 

nich. 
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77  p.  7  a.  Szkło  taflowe,  ozdobne  grubości  do  -5 
mm.  włącznie,  ozdobne  i  z  upiększenia' 
mi  lub  malowidłami 

77  p.  3.    Szyby    lustrzane   z   zaprawą  lustrzaną, 
wszelkie  szkła  taflowe  grubości  powy 
żej  5  mm,  ozdobne,  z  upiększeniami  »L- 
malowidłami. 

87  p.  3.  Kadzidła. 

119  p.  1,  2.    Kosmetyki  i  pachnidła:   bielidło,  róż. 
puder,  środki  do  farbowania  włosów, 
trociczki,  pomady  kosmetyczne  i  kij 
smetyki  oddzielnie  niewymienione,  bez 

•  alkoholu  łącznie  z  wagą  bezpośredniego, 
opakowania,  wyroby  perfumeryjne  i  ko 
smetyczne,  zawierające  alkohol:  perfu 
my,  wody  puchnące  (kwiatowe),  woda 
kolońska,  eliksiry  łącznie  z  wagą  bez= 
pośredniego  opakowaniaj. 

148  p.  2  a,  b  p.  3  a,  b.  Wyroby  ze  złota,  oprócz 
oddzielnie  wymienionych,  wyroby 
złota  lub  platyny,  z  prawdziwemi  lub 
sztucznemi  kamieniami,  perłami  i  t.  p., 
wyroby  ze  srebra,  również  pozłacane 

oprócz  oddzielnie  wymienionych,  wyro"^ 
by  ze  srebra,  również  pozłacane 
z  prawdziwemi  lub  sztucznemi  kamic 
niami,  perłami  i  t.  p. 

148  p.  7.'^  Wyroby  z  platyny  oprócz  oddzielnie  wy= mienionych. 

171  p  2  a,  b,  c.    Zegarki  kieszonkowe  w  kopertach 
złotych  z  ozdobami  z  drogich  kamieni, 
w  kopertach  srebrnych,  chociażby  po= 
złacanych  lub  z  pozłacćuiemi  częściami, 
albo  ozdobami:  w  kopertach  z  innych 
metali  pozłacanych,  posrebrzanych  lub 
też  z  takiemi  ozdobami. 

172  p.  3  b.    Pcjzytywki,  arfy  i  gramofony. 
172  p.  5-  Uwaga  2    Dziecinne    harmonijki,  trąbki, 

bębenki  i  t.  p. 

173  p.        Samochody  osobowe  z  karoseriami  i  ka' - 
rosetie. 

177  p.  3  c.    Karty  do  gry. 

177  p.  5.  d.  Wyroby  z  przędzy  i  .  tkaniny  papiero^ 
wej. 

195  p.  1.  Jedwabne:  tkaniny,  chustki  tkane,  fulary 

(oprócz  wymienionych  w  poz.  1%,  ■ 
wstążki, ^taśmy,  tiul,  tkaniny  wschodnie, 
aksamit,  plusz  i  szenila. 

1'96-  Fulary  jedwabne  drukowane  po  utkaniu  i 
chustki. 

197.  Półjedwabne:  chustki  tkane,  tkaniny,  wstążki, 
taśmy,  aksamity  i  plusze,  woszczanka 
i  cerata  jedwabna. 

201.  Tkaniny,  chustki  i  szarfy  w  rodzaju'  kaszmiro^ 
wych,  z  osnową  wełnianą  i  wątkiem 
różnobarwnym,  wełnianym  albo  różno=  , 

barwnym  jedwabnym  i  wełnianym,  rów- 
nież z  domieszką  bawełny;  kaszmiry 

prawdziwe  i  francuskie.  ^ 
201.    Kobierce  wełniane  wszelkie. 

2Q5  p.  1  a.  b.    Wyroby  dziane:   jedwabne,  póljed= 'wabne. 

205  p.  2  A.  Wyroby  .szmuklerskie  (slfnury,  taśmy, 
trendzie,  chwasty  i  t.  p.),  wyroby  ple 
cionc:  jedwabne  i  pó?jedwab:ic. 

207  p.  1  a,  b.  Koronki  i  haft>  oraz  wyroby  koron= 
kowe  jedwabne,  z  szychu,  złota  i  src 
bra,  wyszywane  jedwabiem,  szychem, 
złotem  i  srebrem. 

207  p.  2  a,  b.  Tkaniny  i  tiul  nic  węższe  od  70  cm., 

haftowane  z  jednego  brzegu,  o  szero' 
kości  haftu  najwyżej  do  4  cm.,  hafto^ 
wane  jedwabiem,  złotem  i  srebrem,  haf^ 
towane  inncmi  materjałami. 

209  p.  2.  Uwaga  1 — 2.  Damskie  kapelusze,  czapecz= 
ki  i  innfe  ubrania  na  głowę,  przybrane 

wstążkami,  koronkami,  piórami,  kwiata=' 
mi  i  t.  p. 

Futra,  ubiory  futrzane  i  okrycia  z.jzyte 
lecz  niepokryte  tkaniną. 
Ubiory  i  okrycia  podbite  futrem. 

Uwagi  ogólne 

do  poz.  183  -209 
p.  Y.  Chustki  i  serwetki,  obrusy,  kołdry,  firan' 

ki,  zasłony  i  t.  p.  wyroby  przybrane 

(lecz  niehaftowane)  jedwabiem,  szy- 
chem (także  złotem,  srebrem),  koronka= 

mi,  tiulem  i  wszelkicmi  innemi  materja= 
łami. 

2!1  p.  1  a.  Parasole,  parasolki  i  laski  z  parasolami, 
kryte  tkaniną  jedwabną  i  ptJłjedwabną, 
z  pokryciem  przybranem  (koronkami, 
wstążkami,  haftami  i  t.  p.). 

211  p.  2  a.  Parasole,  parasolki  i  laski  z  parasola^ 
mi,  kryte  innemi  tkaninami  (oprócz  jed' 
wabiu  i  półjedwabiu)  z  pokryciem  przy* 
branem  (koronkami,  wstążkami,  hafta* mi  i  t.  p.). 

215  p.  1.  Wyroby  galanteryjne  i  toaletowe  kosz= 
.  towne;  •część  składową  których  stanowi 
jedwab,  perłowa  masa,  koralr,  szyldkret. 
kość  słoniowa,  emalja,  bursztyn,  imita= 
cje  drogich  kamieni  i  t.  p.  kosztowne 
materjały,  chociażby  z  dodatkie  po- 

złacanych i  posrebrzanych  metali  i  sto= 
pów,  wyroby  oddzielnie  niewymienione 

■  z  perłowej  masy,  szyldkretu,  kości  sło= 
niowej  i  bursztynu. 

215  p.  4  a,  b,  d.  Zabawki  dziecinne  z  kości,  rogu, 
drzewa,  porcelany,  aluminjum,  morskiej 
pianki,  fiszbinu,  gagatu,  celuloidu,  lawy, 

galalitu,  z  dodatkiem  zwyczajnych  me= 
tali  (chociażby  pozłacanych  i  posrebrza' 
nych),  j^k  również  tkanin. 
Zabawki  dziecinne  z  miedzi  i  jej  sto 
pów,  surówki,  żelaza,  stali,  cyny,  ołowiu, 

niklu,  cynku  i  t.  p.  bez  dodatków  in= 

nych  materjałów,  chociażby  z  pozłaca' 
nemi  i  posrebrzanemi  ozdobami. 
Dziecirme  harmonijki,  trąbki,  bębenki i  t.  p. 

217  p.  1  a.  Fajerwerki. 

Jednocześnie  z  dniem  wejścia  w  życic  niniejszej 
go  obwieszczenia  tracą  moc  obowiązującą:  obwiesz= 
czenie  z  dnia  12  maja  1920  r.  („Mon.  Pol."  Nr.  107 
1920  r.).  oraz  obwieszczenie  z  dnia  19  czerwca  1920  r. 

(„Mon.  Pol."  Nr.  154  z  1^20  r.)  w  sprawie  wstrzym  r 
Ilia  wydawania  pozwoleń  ns^  przywóz  poszczegól= 

/ 
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iiych  rodaajÓNY  towatów  prie^  linję  celną  Rzeczypo- spolitej  Polskiej. 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

( — )  Przanowski' 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 
Minister  1i.  Dziplnicy  Prnskie.i: 

i-)  Dr.  .1  Trzciftski. 

.  („Manitor  PolskifNr.  201  z  d.  5/9  ~  1921  r.). 

405. 

OKÓLNIK  T..  155Q3/DCA)/21. 

■  sprawie  odszkodowania  monopolowef<o  od  ciikru. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnvch. 

Denart?rpent  Cel  zawiadamia,  ż?  z  dn.  1  wrześ- 
nia 1921  r.  rodwvżs?.a  sie  odszko-lowanie  iT!on<irolos 

v'e  od  aikni  /  4.500  mk.  do  16.500        od  100  klu. 
Wobec  tef^o  roleca  sie  Ur.Tedom  Celnym  pobie= 

r.inie  opłat;?^  w  tej  wysoko.ści  cukru  sprowadzane* 
f^o  z  za<jranicy.  niezależnie  od  te^jo,  do  .iakiei  dzjelnicy 
R/zeczypo.sroHte.i  dana  przesyłka  cukru  jest  przezna* czona. 

Okólnik  z  dn.  15  czerwca  1921  L.  9568/DC/II/21 
(Dz.  Urz.  M.  Sk.  Nr.  24,  noz.  284)  znosi  sie. 

Warszawa,  dnia  30  sierpnia  1921  roku.' 
Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

w  z.  Chałknnski. 

406. 

OKÓLNIK  L.  1520! /DC/II  21.  • 

z  dnia  1  września  1921  r>. 

w  sprawie  upoważnienia  Dyrekcji  Ceł  w  Poznaniu  do 
udzielania  pozwoleń  na  przywóz,  wywóz  i  przewóz  tr. 

surowca  i  wyrobów  tytoiiiowycl!. 

W  uzupełnieniu  ckólnilca  z  dnia  10  marca  1921  r. 

L  3811/DC'II/21  ssv  .sprawie  pozwoleń  na  wywóz,  przy- 
wóz 1^  przewóz  przedmiotów  monopolu  państwowego 

(Dzień*  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  12  poz.  142)  Minister- siM'o  Skarbu  zawiadamia,  że  Dyrekcę  Ceł  w  Poznaniu 
upoważniono  do  udzielania  na  obszarze  bylcj  dzielnicy 
piHskiej  pozwoleń  na  przywóz  z  zagranicy,  wywóz  za- 

granicę i  przewóz  tranzytowy  .surowca  i  wyrobów  ty- 
toniowych. 

Na  przywóz  papierosów,  cygar,  cygaretek  i  tabaki 
dn  zażyv;ania,  fako  wymienionych  w  wykazie  ogłoszo- 

nym w  Nr.  107  „Monitora  kolskiego"  z  r.  1920,  oraz 
na  przewóz  tranzytowy  surowca  i  vvyrobów  tytonio- 
wyrh  (art.  10  punkt  9  ustawy  o  obrocie  towarowym 
z  zagranicą  —  Dz.  Ust.  Nr.  79  poz.  527  z  r.  1920),  wy- 

magane będąi  nadfo  pozwolenia  Olównego  Ur/ędn 
Przywozu  i  Wywozu. 

WarszaM^a,  dnia  1  września  .l021  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

w  z.  (    )  Chutkowski, 

407, 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  .stacji  koleiowei  „Stołbce"  linji  kolejowej  Ba= 
rapowiczc  —  Mińsk  w  dniu  17  sierpnia  1921  r.  uruchom 
miona  zo'>tali!.  ekspozytura  Urzędu  Cclneuo  w  Hai  ;»r ncwiczach. 

Warszawn.  dnia  30  sierpnia  1921  r. 

Przepisy  rachunhowe  i  hasowe. 

4Ó8i 
ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie   zmiany   Tymczasowych  przepisów 

0  sposobie  póbierania  przychodów  i  dokonywania 
^^^datków  przez  władze  i  urzędy  państwowe  (Drien. 

Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  5  —  1920  r.,  „Monitor  Polski" 
Nr.  Nr.  59  —  64  z  r.  1920). 

§  IR  otrzymuje  brzmienie  następujące: 

Odbiór  każdej  wpłaconej  kwoty  Kasa  Skarbowa 

-I)olwierdza  (kvntuje)  albo  prze?:  wydanie  kwitu  ka- 
rowego, sporządzonego  na  specjalnym  blankiecie  (we 

dłiif'  wzoru  Nr.  6  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych  — 
Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  S  r.  1920),  albo  przez  pi 

semne  potwierdzenie  odbioru,  umieszczone  na  na= 
kazie  płatniczym  lub  na  innym  dokumencie, ,  przy=^ 
ozem  ten  ostatni  sposób  kwitowania  może  być  sto^ 

sowanv  w  poszczególnych  K-asajch  lub  dla  poszcze- 
gólnych rodzajów  wpłat  jedynie  za  zgodą  Minister 

stwa^Skarbu  i  Najwyższej  Izby  Kontroli.  Tak  kv/it 
kasowy,  jako  też  potwierdzenie  odbioru  mają  być 
opatrzone  podpisami  dv/u  urzędników  (rachmistrza 
1  kasjera),  ̂  oraz  pieczęcią  Kasy. 

O  v/płatach  Kasa  za\viadamia  ten  Urząd,  do  któ? 
rego  należy  administrowanie  daną  grupą  przycho- 

dów państwowych,  za  pomocą  specjalnych  zawiado=^ 
mień  lub  wykazów.  Zawiadomienia  i  wykazy,  względ 

nie  kwity  stanowią  dla  właściwych  yrzędów  podst;'!; 
wę  do  prowadzenia  kontroli  przychodów. 

Warszawa,  d.  3/V  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 
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ROZPORZĄDZENIE 

w  przedmiocie  zmiany  Instrukcji  dla  Kas  Skarb*o= 
wych  (Dzień.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  8  z  r.  1920). 

§  §  52  i  141  otrzymują  brzmienie  następujące: 

§  52. 
Odbiór  każdej  wpłaconej  kwoty  winien  być 

pizez  Ivasę  potwierdzony  (pokwitowany)  bądź  przi./ 
wydanie  kwitu  kasowego,  sporządzonego  na  blankic 

cie  (wZi-pr  Nj.  6),  bądź  przez  pisemne  potwierdzenie 
odbioru,  umieszczone  na  nakazie  płatniczym  lub  na 

innym  dokumencie,  który  następnie  zwraca  się  płat^ 
ńikowi,  przyczem  ten  ostatni  sposób  kwitowania  mo= 
że  być  stosowany  w  poszczególnych  Kasach  lub  dla 
poszczególnych  rodzajów  wpłat  jedynie  za  zgodą 
Ministerstwa  Skarbu  i  Najwyższej  Izby  Kontroli. 
Uiszczenie  należytości  Kasa  stwierdza  na  kwicie, 

względnie  na  dokumencie  podpisami  kasjera  i  rach* 
mistrza,  przykładając  równocześnie  pieczęć  Kasy, 
oraz  wypisując  cyframi  i  słowami  wpłaconą  kwotę 

z  podaniem  pozycji  dziennika  przychodowego'. 
Blankiety  k\\'itów  Kasy  otrzymują  z  Izby  Skar= 

ibowej. 

§  141.; 

Dystrybutorzy  upoważnieni  przez  właściwy 
Urząd  Skarbowy .  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  do 
sprzedaży  znaków  stemplowych  za  prowizją,  otrzy? 
mują  znaki  stemplowe  na  zasadzie  składanych  przez 
nich  deklaracji  (wzór  XV).  Pobraną  za  sprzedane 

znaki  należność,  po  potrąceniu  prowizji,  Kasa  za= 
pisuje  do  dziennika  przychodu. 

Warszawa,  dnia  3  maja  1921  roku.  « 

-  Minister  Skarbu : 

^  w  z.  (— )  Weinfeld. nr 

Sprawy  walutowe. 

410. 

KOMUNIKAT  P.  K.  K.  P.  . 

Polska  Krajowa  Kasa    Pożyczlccwa  przypomina,- 
[że  banknoty  jej.  I  emisji  (szare) .  20-to  nlarkowe  z  dat^ 
Warszawa,  17  maja  1919  r.  z  wizerunkiem  Kościuszki, 
>o  markowe  z  datą  Warsza>va,  17  maja  1919  r.  z  wi- 
ą^rimkiem  Głowackiego,  oraz  l-marl{(Jwe  z  datą  War- 
^szawa,  17  maja  1919  r.  z  wizerunldem  Orła  Polskiego 

przyjnywane  będą  do  zapłaty  we  wszystkich  Oddzia- 
;:ach  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej,  w  Urzędach 
|  .  Kasach  Skarbowych,  Kolejowych  i  Pocztowych,  jako 

!:eż  w  kasach  wszysticich  instytucji  państwowych,  tyi- 
(O  do  30  września  r.  b. 

Od  1  października  ustaje  obowiązek  przyjmowania 
ych  biletów  przy  zapłacie  i  będą  one  mogły  być  wymie- 
liane  w  Oddziałach  P.  K.  K.  P»  na  bilety  II.  emisji  tyl- 
(O  do  dnia  31  grudnia  r.  b. 

Koszty  ewent.  przesyłek  pocztówycli  biletów  do 
wymiany  ponosi  klijent. 

Z  końcem  roku  bieżącego  ustaje  zupełnie  obowią- 

zek wymiany  tych  biletów.  •  ' 
(„Monitor  Polski"  Nr.  197  -    1921  r.). 

•     Przepisy  O  instytucjach 

bankowych. 

411. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  9  sierpnia  1921  roku. 

w  przedmiocie  rozciągnięcia  na  województwa:  nowo- 
gródzkie, poleskie  i  wołyńskie  oraz  powiaty:  grodzieńs 

ski,  wołkowyski  i  białowieski  Województwa  bialo: 
stockiego  mocy  obowiązującej  ustawy  z  dnia  23  marca 
1920  r.  o  nadzorze  nad  przedsiębiorstwami  bankowemi 

i  kantorami  wymiany. 

Na  mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r. 
0  unormowaniu  stanu  prawno  s  politycznego  na  zie* 
miach,  przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na 
podstawie  umowy  o  preiiminaryjnyin  pokoju  i  rozef 
mie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  października  1920  r. 

■  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  1921  r.  Nr.  16,  poz.  93))  zarządza  się co  następuje: 

§  1.    Na  województwa:    nov/ogródzkie,  poleskie 
1  wołyńskie  oraz  powiaty:  grodzieński,  wołkowyski 
i  białowieski  województwa  białostockiego  rozciąga  się 
moc  obowązującą  ustawy  z  dnia  23  marca  1920  r. 
o  nadzorze  nad  przedsiębiorstwami  bankowemi  i  kan- 

torami wymiany  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  r.  1920  Nr.  30, 
poz.'  175).  .  ^ §  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  31  sierpnia  1921  r.  Nr.  71,  poz.  478). 

Pożyczka  przymusowa 

412. 

SPROSTOWANIE. 

Okólnik  umieszczony  w  Nr.  29  „Dz.  Urzęd.  Min. 

Skai'bu"  z  1921  r.  pod  poz.  353  w  dziale  „podatki  bez*, 
pośrednie"  powinien  być  umieszczony  w  dziale  „po« 

życzka  przymusowa".  ' 
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Poźyczha  premjowa. 

413. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  30  lipca  1921  roku. 

w  przedmiocie  zmiany  art.  5  rozporządzenia  Ministr^ 
Skarbu  z  dnia  9  września  1920  raku  o  przeprowadze- 

tłiu  4^  państwowej,  pożyczki  premjowej. 

Na  podstawie  art.  9  ustawy  z  dnia  10  lipca  1920  r. 

w  przedmiocie  4%  państwowej  pożyczki  premjowcj 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  61,  poz.  391)  zarządzam  co  na? 
stępuje: 

§  1.  Art.  5  rozporządzenia  z  dnia  9  września 

1920  roku  w  przedmiocie  przeprowadzenia  4%  pań= 
stwowej  pożyczki  premjowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  91, 
poz.  599)  otrzymuje  brzmienie  na.stępujące: 

„Losowanie  składa  się  z  siedmiu  ciągnień.  \V>'iOs 
j^owane  ,w  nich  cytry,  zestawione  obok  siebie  w  pos 

rządku,  w  jakim  zostały  wyciągnięte,  dają  numer  obs 
ligacji  wygrywającej. 

W  tym  celu  urzędnik,  wyznaczojiy  przez  i^iini^ 
sttrstwo  i>karbu,  przc^d  rozpoczęciem  losowania  wkluj 

da  pięć  zwitków  z  cyframi  O,  1,  2,  3  i  4,  po  uprzed' 
niem  okazaniu  ich  publiczności,  każdy  do  specjalnej 

pochewki  i  wrzuca  do  ruchomego  kola  loteryjnego. 

Po  zmieszaniu  zwitków  w  pochewkach  za  pomocą 

kręcenia  kola  wyciąga  się  jeden  zwitek.  Po  wyjęciu 

z  kola  pozostałych  czterech  zwitków  wrzuca  się,  po= 
stępując  w  sposób  powyżej  wskazany,  dziesięć  zwit* 

ków  z  cyframi  O,  1,  Ą  3,  4,  3,  6,  7,  8  i  9,  Ciągnienie  pds 

bywa  si^w  sposóD  wyżej  wskazany.  Przy  dokonywa^ 
niu  ciągnienia  dalszych  cyfr  zwitki  w  pochewkach 

znajdujące  się  w  kole  uzupelma  się  zwitkami  z  cytrą 
wylosowanego  zwitka. 

Przedstawiciel  Ministerstwa  Skarbu  odczytuje 
każdorazowo,  wyciągniętą  cyfrę  i  okazuje  zwitek 
publiczności  po  ukończeniu  zaś  wszystkich  siednuu 

ciągnień  ogłasza  numer,  na  który  padła  wygrana. 

Mieszania  i  ciągnienia  zwitków  dokonują  publiczs 

nie  sieroty  z  ochron,  utrzymywanych  przez  Warszaw* 

skie  Towarzystwo  Dobroczynności. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  obowiązuje  z  dniem 

ogłoszenia. 

A/Liiiister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  31  sierpnia  1931  r.  Nr.  71,  poz.  484). 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

414. 

OBWIESZCZENIE 

z  dnia  16  sierpntia  1921  r. 

w  sprawie  sprostowania  omyłek  w  rozporządzeniu 
z  dnia  21  kwietnia  1921  i.  o  podziale  miejscowości 
w  Państwie  Polskiem  na  klasy  dla  ozaaczenia  mcożnika 
dodatku  drożyźnianego  do  płacy  zasadniczej  funkcjona- 
rjuszów  państwowych  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  Nr.  37 

poz.  224). 

W  tekście  powyżej  wymienionego  rozporządzenia 
prostuje  się  niniejszem  następujące  pomyłki: 

a)  w  §  1  (str.  494),  w  ustępie  wyliczającym  miejsco- 
wości, położone  w  b.  zaborze  austrjackim,  a  zaliczone 

do  III  klasy  —  zamiast  „Brzezinka",  wiimo  być  „Brze- 
zinka przy  Oświęcimie", 

b)  w  §  ,1  (str.  495)  w  ustępie,  wyliczającym  miej- 
scowości położone  w  b.  zaborze  rosyjskim,  a  zaliczone 

do  IV  \lasy  zamiast  „Suszyn"  winno  być  „Tuszyn"; 
w  ustępie  wyliczającym  miejscowości  położone  w  b.  za- 

borze austrjackim,  a  zaliczone  do  IV  klasy  zamiast  „In- 

walid",  winno  być  „Inwald",  zamiast  „Sułkowice",  win- 
no być  „Sułkowice  koło  Andrychowa",  zamiast  „Tar- 

ganice",  winno  być  „Targanica"  i  zamiast  „Węgierska 
•Górka",  winno  być  „Cięcina  z  Abramowem,  Przenio- 
żyskami  i  Węgierską  Górą". 

Prezydent  Ministrów: 
(.-)  Witos. 

,         .       Minister  Skarbu: 
*  w  z.  (— )  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  Nr.  71      1921  r.,  poz.  498). 

Ruch  służbowy. 

415. 

WYKAZ    RUCHU   SŁUŻBOWEGO    W  MINISTER- 

STWIE  SKARBU 

za  miesiąc  lipiec  1921  roku. 

Zwolnieni  zostali: 

Maszyni.stka  Porazińska    Bronisława    z  dniem 

30  Czerwca  1921  r.  "  « 
Kontr,  rachunk.  Ad^er  Maurycy  z  dniem  15  Upca 

1921  r. 

Porh.  sekret.  Dołęgowski  Władysław,  z  dniem 
15  lipca  1921  r. 

St.  rachm.  Janowski  Jan,  z  dniem  31  lipca  1921  r. 

Kontr,  rachm.  Lagiprechtówna  Zofja  z  dniem 
31  lipca  1921  r. 
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St.  kontr.  Wachnik  Józef,  z  dniem  31  lipca  1921  r 
St.  riichm.  Adamczyk  Tadeusz  z  dniem  22  lipca 

921  roku. 

'odwyższono  pobory: 
Prób.  kanc.  Galachowi  Włodzimierzowi  do  płacy 

v/g  X  st.  służb,  od  1  sierpnia  1921  r. 
Praktykantowi  Skowrońskiemu  Sewerynowi  do 

iłacy  w/g  XI  st.  służb,  od  1  sierpnia'  1921  r. 'rzeniesieni  zostali: 
Sekretarz  Izby  Skarbowej  we  Lwowie  Dr.  Ignacy 

Curkowski  na  stanowisko  referenta  w  MinLstersTwie 
>karbu  z  dniem  1  sierpnia  1921  r. 

Pom.  kanc.  Czajkowski  Jan  do  Izby  Skarbowej 
jv  Warszawie  z  dniem  15  lipca  1921  r. 

Koittrol.  Generalnej  Dyrekcji  Monopolu  Tyto* 
dowego  Olszewski  Konstanty  do  Departamentu  Mo' 
topolowego  Ministerstwa  Skarbu  w  dotychczasowym 

harakterze  służbowĄ-m  z  dniem  1  sierpnia  1921  r. 
Maszynistka  Rejmers  Wacława  do  Izby  Skarbo* 

vej  w  Warszawie  z  dniem  31  lipca  1921  t. 
Jrzędnicy  nowoprzyjąci: 

Tytułem  próby: 

Januszkiewicz  Stanisław,  od  dnia  1  lipca  1921  r. 
Półtorak  Henryk  od  dnia  1  lipca  1921  r.  , 

Drążewska  Janina  od  dnia  1  lipca  1921  r". 
Podsiadło  Stefanja  od  dnia  1  lipca  1921  r. 
Zychowicz  Józef  od  dnia  1  lipca  1921  r. 

.  Pilarski  Stefan,  od  dnia  1  lipca  1921  r. 

Aiitoszkicwicz  Jóżef  od  dnia  1  lipca  1921  r. 
Tifócha  Stanisław  od  dnia  1  lipca  1921  r. 
Nagayówna  Zofja  od  dnia  1  lipca  1921  r. 
Chrzanowski  Antoni  od  dnia  15  lipca  1921  r. 
Urbański  Józef  od  dnia  16  lipca  1921  r. 
Sarnocińska  Mar  ja  od  dnia  16  lipca  1921  r. 
Kiełczewski  Bolesław  od  dnia  1  sierpnia  1921  r. 
Ubysz  Mieczysław  od  dnia  1  sierpnia  1921  r. 
Znajkiewiczówna  Kazimiera  od  dnia  1  sIcrpnM 

1921  r. 
Gliński  Józef  od  dnia  1  sierpnia  1921  r. 
KrzYształcwicz  Stanisław  od  dnia  1  slerpnTa 

1921  r. 

Próbny  Modzelewski  Bronisław  przeszedł  na 
kontrakt  z  dniem  1  czerwca  1921  r.  w  charakterze 
konsultanta  prawnego  przy  Frezy djum  Ministerstw* 
Skarbu- 

416. 

Naczelnik  Państwa  postanowieniem  z  dnia  22  sierp- 
nia r.  b.  mianował  Józefa  Gregera— Dyrektorem  Depar- 

tamentu w  Ministerstwie  Skarbu. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  199  —  1921  r.). 
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Bilans  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich  w  dniu  31  grudnia  1920  r 

STA.N'  czyNNy. 
IŃasa  
R-k  bieżący   w  Polskiej  Kraj.  Kasie 
Pożycz  

R-k  bieżący  w  Pocztowej  Kasie  Osczq 
dności  

Skup  weksli  
„     kuponów  i  papierów  wylosowa 
nych  .       .       .  . 

Papiery  Publiczne  własne  . 
Inkaso   
Monety  obce  .... 
Różyczki  terminowe  na  zastaw  pa 

pier.  publ.  .... 
Pożyczki  bejterminowe  (on  cali)  za 

bezpieczons:  papierami  publiczny 
mi  

Korespondenci: 
1)  pozostałości  na  ich  rach.  (Loro) 
2)  ,          na  rach.  Banku  (No 
stro)  

Nieruchomości  . 
Urządzenia  i  ruchomości  . 
Rachunki  przechodnie 

,        Zarządu  z  Oddziałami  . 

Mk. f.      Mk.     I  f. 

56182598  50 

159518245 

10029521 

42483563 

318437 
104180579 

128934]  35 
4639336279 
361421255 
4909133 

779913 

117617313 

159547767 

9322733 
2084u53 

12180232 
57070809 

626814245 

05 

65 

55 

93 

STAN  BlĆRNy. 

Kapitał  zakładowy  . 

.  zasobowy Wkłady: 

1)  kapitały  na  lokacji  . 

2)  na  rachunek  prze'kazowy 
Weksle  redyskontowane  . 
Korespondenci: 

1)  pozostałości  na  ich  rachunk 
(Loro)  .... 

2)  pozostałości  na  rachunk.  Ban ku  (nostro) 

Należności  skarbowe 

Rachunki  przechodnie  . 

>        Oddziałów  z  Zarządem 
Różni  za  Inkaso 

Zysk  .       . '  . 

Mk. 

41047926 
2*6585792 

47124461 33 

23571474115 

Mk. 

lOOOOOOOO 
5000000 

287633719 

37222418 

70695935 

768843 

48330505 
57070809 

3614212 
16477801 

626814245 

Rachunek  Strat  i  Zysków  Dnia  31  Grudnia  1920  r. 

1)  Koszty  handlowe: 
Pensje,  opał,  światło,  porto,  depesze,-  druki, 

materjały  piśmienne,  ofiary  i  inne  .• 
2)  Procenty: 

a)  od  r-ków  bieżących 
b)  ,      „  przekazowych 
c)  ,    kapitałów  na  lok. 
d)  różne   

3)  Podatki: 
zapłacono 

5)  Remont  i  utrzymanie  nieruchomości 
)  Odpisano: 

a)  5%  nieruchomości  . 
b)  10^  ruchomości 
c)  koszty  organizacji  . 
d)  należności  różnych 

Zysk  ..... 

Mk. 

16149310 

I  1346747 
3236198 1612580, 

53787  33 

41 6643  [35 
1059964j54 

490670 

2002211— 12691  87 
3S389932 

16477801  57 

41410516  12 

1)  Procenty: 

a)  od  weksli  zdyskontowanych 

b)  ,    pożyczek  na  zastav.' 
c)  ,    otw.  kredytu  . '  d)  różne  / 

2)  Prowizja  i  komis: 
od  różnych  operacji 

3)  Papiery  Publiczne  Własne: 
procent  i  różnica  kursu  . 

4)  Dochód  z  nieruchomości 

Mk.    •  f, 
3696478 

69049 

8131868 

11089521 

8979718 

Ot 

05 
01 

9359167  31 

84712 

41410516 

8( 

12 

Stowarzyszeflie  Spożjwcze  Jltltll"  prz;  M\w  Portlanil-taiilu  JRZOSOWll"  p.  [zesto[liowa. 

Gotowizna  w  Kasie 
Ruchomości  . 
Remanent  towarów 
Różni  . 

Bilans  na  dnia  1  Stycznia  1921  r. 

Stan  Czynny. 
Mk.  8681.78 

384.55 
,  53626.46 
„  15927.24 

Mk,  76620.03 

Stan  Bierny. 

Udziały  .... 
Fundusze:  Zapasowy  i  Społeczny  . 
Różni  .  .  . 

*  Czysta  nadwyżka  . 

Mk. 13873.13 
5992.32 

13046.62 

43707.96 
Mk.  76620.03 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Czysta  nadwyżka 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Mk. 

26107,16 
42.73 

43707.96 
Mk.  69857.85 

Pozostałość  czystej  nadW<^ki  z  r,  z. 
Nadwyżka  brutto  na  towarach  .  . Inne  dochody 

Mk.  744,15 

,  68912.06 
201,64 

Mk.  69857.851 
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Ogłoszenie. 

Ni  32. 

Bilaos  Towarzystwa  P(iży[z!{owo-Osz[z;(lnoś[ioweQo  w  Przysosze  z.  Radomskiej  w  dniu  31  grulnia  1920  roki 
STAN  CZYNNY. STAN  BIERNY. 

Gotowizna  na  lokacji 
Papiery  procentowe. 
Pożyczki 
Towary  nabyte 
Gotówka 

Mk.  360749.40 

,  12707.51 
,  92766.26 
„•  31500.— 
,  30840.11 

Mk.  528563  28 

Kepifał  udziałowy  i  ̂ zakładowy 

,      zapasowy  . 
,      specjalny  . Wkłady  . 

Długi  . 
Sumy  przechodnie 
Zysk  na  rok  1920 

Mk."  19713.: 

„  11121.C 1274.f 

„  481475.( 
7973,; 

3683.' 

3321.: 

Mk.  528563.1 

Warszawskie  Towarzystwo  Ubezpieczeń,  Spółka  Akcyjna. 

Sprawozdanie  z  pięćdziesiątego  roku  działainości»  t.  },  za  czas  od  1  stycznia  do  31  grudnia  1920 

Mk. 
f. 

Mk.  ■ 
1728758 

59 

- 

3957400 38 
10165204 10 
22015082 32 

5772330 43638775 

39 

9206 

08 

325401 24 
1031453 95 
1041085 53 

431580 — 2838726 

80 

2#7ó5 04 
1483663 81 
1347858 79 3081287 64 

11371197 

16 

8384968 38 
597102 11 

8851600 29204227 66 

1325204 90 
1194718 85 

2401756 11 4921670 86 
14376976 19 

98062373 53 

Mk. 

f. 
Mk. 

» 

8712 

1280020 

i$<isi  f^a 

11208782 44 
13728238 18 

16523796 21 445560«2 

88970 — 
9725 

863154 

92 

1316915 
55 

632486 
67 2911252 

1997299 

08 

767621 

83 

401077 

45 

3165998 

« 

4781410 

4328290 

17728965 

59 

3236950 

53 

30075616 

133714 11 
818572 

54 

77409 

55 

16320095 

15 

17349791 

98062373 

ROZCHÓD. 

Dział  ogniowy — R-k  bezpośredni: 
Szkody  z  lat  ubiegłych  po  potrące- 

niu udziału  reasekufcyjnego    .  . 
Szkody  wynikłe  w 

1920  r  Mk  12628608.48 
po  potrąceniu  udziału 

reasekuracji    .    .    Mk.  8671208.10 
Prowizja  od  składki  zebranej  .    .  . 
Udział  w  kosztach  administracji  .  . 
Składki   rezerwowe   na   udział  Tow. 

na  1921  r  

Dział  kradzieżowy — R-k  bezpośredni: 
Szkody  z  lat  ubiegłych  po  potrące- 

niu udziału  reasekuracji    .    .    .  . 
Szkody  wynikłe  w 

r.  1920   ....    Mk,  1324637.01 
po  potrąceniu  udziału  v 

reasekuracji    .    .    Mk.  999255.77 
Prowizja  od  składki  zebranej  . 
Udział  w  kosztach  administracji  .  . 
Składki   rezerwowe   na   udział  Tow. 

na  1921  r  

Dział  transportowy — R-k  bezpośredni : 
Szkody  wynikłe  w 

1920  r  Mk.  2539596.94 
po  potraceniu  udziału 

raasekuracji   .    .    Mk.  2289831.90 
Prowizja  od  składki  zebranej  .    .  . 
Udział  w  kosztach  administracji  . 
Dział   ubezpieczeń   przyjętych  poś- 

rednio od  Towarz.  Ubezp.: 
Szkody  wynikłe     .    Mk.  16019515.86 
po  potrąceniu  udziału 

reasekuracji   .    .    Mk.  4648318.70 
Prowizja  składki  zebranej    .    .    .  . 
Udział  w  kosztach  administracji  .  . 
Składki  rezerwowe  za  udział  Tow. 

na  1921  r  
Rachunek  Zysków  i  Strat: 
Na  koszfą  50-letn.  jubileuszu  Towa- 
rzystwS  

Na  ruchomości  i  nowe  urządzenia 
Na  ofiary  i  subsydja  na  cele  spo- 

łeczne .   .  , . 
Przeivyżka  zysków  — — r 

PRZYCHÓD. 

Pozostałość  zysków  w  1919  r.  .  . 
Dział  ogniowy  —  R-k  bezpośredni. Składki  rezerwowe  na  udział  Tow. 

z  1919  r  

Rezerwa  na  nieuregulowane  szko- 
dy ^  1919  r.  

Zbiór   składek  w 
1920  r.    .    .    .    Mk.  61994747.44 

po  potrąceniu sliładki  przeka- 
zanej ....    Mk.  50785965.— 

Prowizja  od  składki  przekazanej  . 

Opłaty    polisowe   i   dodatki  dro- żyfniane   
Dział   kradzieżowy  —  R-k  bezpoś- redni: 
Składki  rezerwowe  na  udział  Tow. 

z  1919  r  

Rezerwa  na  nieuregulowane  szko- 
dy z  1919  r  

Zbiór   składek  w 
1920  r.    .    .    .    Mk.  4823763.68 

po  potrąceniu składki  przeka- 
zanej ....    Mk.  3960608.76 

Prowizja  od  składkj  przekazanej  . 

Opłaty    polisowe   i   dodatki  dro- żyźniane   
Dział  transportowy     R-k  bezpoś- 

redni: 
Zbiór   składek  w 

1920  r.   .    .    .    Mk.    8155578  93 

po  potrąceniu 
składki  przeka- zanej ....    Mk.  6158279.84 

Prowizja  od  składek  przekazanych 

Opłaty   polisowe   i   dodatki  dro- żyźniane   .  . 
Dział  ubezpieczeń  przyjętych  poś- 

rednio od  Tow.  Ubezp.: 
Składki  rezerwowe  na  udzia'  Tow. 

z  1919  r  

Rezerwa  na  nieuregulowane  szko- 
dy z  1919  r.  Zbiór  składek  w 

1920  r.    .    .    .    Mk.  29855105.71 

po  potrąceniu składki  przeka- 
zanej ....    Mk.  12126140.12 

Prowizja  od  składki  przekazanej  .. 
R-k  dochodów  z  majątku  Towa- 

rzystwa: Procenty   
Dochód  z  papierów  publicznych 

,       z  nieruchomości  Towarz. 
Różnica  na  kursie  zrealizowanych 

walut  obcych     .  •  
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Podział  Zysków 

Na  podatek  ....... 
,  dopłatę  do  pełnego  kapitahi  zakładowego  . 
„  fundusz  wyrównawczy  .... 
,  dywidendy  15$  czyli  po  mk.  40.50  od  akcji 
,  tantjemę  dla  Rady  Zarządzającej  .... 
,   zwroty  ubezpieczonym  .  . 
„  gratyfikacją  dla  urzędników  ..... 
.  zasiłek  dla  wdów  i  sierot  po  urzfjdniknch  Towarzystwa 
„   instytucje  dobroczynne 

Do  przeniesienia  na  rok  1922  ..... 

Mk. 

3606000' 4320000' 

1437697 I 

648000, 

1187697' 

752125; 
2100000 

25000: 
300000! 

4571 

19 
14376976j1P 

BILANS  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

1.  STAN  czyNNy. 

Kasa  
instytucje  kredytowe  .... 
Papiery  publiczne  z  kuponami  bit^żącemi 
Nieruchomości  
Pożyczki  hipoteczne  .... 
Rezerwa    .'^kładek    należna    od  Towarzystw 
Ubezpieczeń  ....... 
Dłużnicy : 
a)  Reprezentacje    i  ajenci 

Towarzystwa    .  Mk.  53677140.55 
b)  Towarzystwa  Ubezpie- 

czeń .       .       .       .       Mk.  17207029.59 
c)  t^óżne  należności           Mk.  11941418.17 

S.    Rachunki  do  iiregulowania   w   roku  nastę- 
pnym   

9.    Papiery    procentowa    i    akcje  stanowiące 
kaucje:- 
a)  Członków    Rady  Towa- 

rzystwa 
b)  Ajentów  Towarz. 

ik, 
Mk. 529400.-- 

369996.- 0.   Papiery  procentowe  Kasy  przezorności  i  po- mocv  .  .  ... 

5951 153 

18025970  89 
19852485134 
17853624 

45 75600 

2757646 84 

62825588 31 

192247 

82 

699396 

1035328 

• 

1233238391 18 

czyli 
8000 

Mk.  2160000. 

Mk.  2160000. 

STAN  BIERNV. 

1.    Kapitał  zakładowy: 
Rb.  2000000.— na  poczet 
którego  wniesiono:  przy 
1-ej  Emisji  f)0%  czyli  po 
rb.   125.- na  8000  akcji 

po  kursie  216, — przy  11  Emisji  50% 

po    mk.    270.— na 

.akcji  . 2     Kapitał  zapasowy        .        .       .       .  . 
3.  Fundusz  organizacyjny        .       .       .  . 
4.  Fundusz    na    umorzenie  aktywów 
5.  Rezerwa  na  pokrycie  różnicy  kursu  pa- 

pierów pubł  
fi.    Fundusz  na  umorzenie  wartości  domów  . 
7.  Fundusz  na  zwrpty  ubezpieczonym 
8.  Składki  rezerwowy  na  udział  Towarzystwa 
9.  Rezerwa   na    nieuregulowane   szkody  na 

udział  Tow  
10.  Rezerws  premji,  przypadająca  Tow.  Ubez 

pieczeń  .  
11.  Długi  hipoteczne  
12.  Dywidenda  niepodniesiona  . 
13.  Podatek  od  ubezpieczeń  .  . 
14.  Wierzyciele: 

a)  Towarzystwa  Ubez- pieczeń .        Mk,  59195869.06 
b)  Instytucje  Kredytowe  Mk.  2469850.38 
c)  Różni  .  Mk.  7222190.24 

15*    Kaucje:  a)  Członków  Ra- 
dy Tow.    .        Mk.  529400. 

b)  Ajentów    Tow.  Mk.     369116.  - 16.  Kasa  przezorności  i  pomocy 
17.  Zyski  i  straty  

Mk.  f. 

4320000;— 
2888000j— 

432000  — 
lOOOOOOl— 

191426*59 

54669(06 

3024001  - 15055570!- 
8372547|— 

953021;  96 
3771608 
191112 
791873 

33 
98 

39 

68887909!68 

698516  — 
1035328:- 

14576976|lP 

123323859118 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „ZGODA"  w  Fialuźynie. 
Zestawienie  BUansu  I  Strat  i  Zysków  za- czas  od  1  Stycznia  1920  r.  do  31  Grudnia  tegoż  roku. 

*B  1  L  A  N  S 

RACHUNKI  DZIENNIKA-  GŁÓWNEJ 

lasa 
owary 
ioszty  handlowe 
Jdz;ałowcy 
lóżni 
luchomości 
undusz  Społeczny 

i  tochunek  Społeoznv 
'ysk 

Winien 
mk.  i  f. 

Ma 
ink.  i  f. 

23263  651 

246501 '56' 13360135 
2414  30; 

255350' 

20050  - 

160000 

27266'70 

R-K  STRAT  iZySKOW 

Winien 

mk.  i  f. 

 M'  _8077e;66 

99411  50 

80776  66 

Ma 
mk.  i  f. 

180187196 

180187  96  180187(96 
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Tooiarzysłuo  UspAłdzlelcze  Zjednoczonych  Ślusarzy  Chrzeicijan  u  Uarszaule. 

BILANS  w  dn.  31  grudnia  1920  r. 

STAN  CZYNNY. 

Ka.sa  . 
Papiery  procentowe 
Towary 
,  komisowe 
,       w  drodze 

Weksle 
Kaucje 
Udziały  w  instytucjach  Mnans 
Instytucje  finansowe 
Otwarty  kredyt . 
Odbiorcy  . 
Ruchomości 
Sumy  przechodnie 
U7  I  *  u  ̂   i  n.  161.71  ( Waluty  obce  ̂   ^^^^^^  ̂  
Wątpliwi  dłużnicy 

0 

Mk. 

86564 
10000 

1631949 
712 

825570 
1064 86 424 

275 
300000 
520587 

7277 
2176 
1807  43 
1634  09 

3390129 80 

STAN  RinRNY. 

Kapitał  Udziałowy 

,       Zapasowy  . 
,       Amortyzacyjny . 

Wpisowe Instytucje  finansowe  . 
Akcepty  .... 
Zabezpieczenie  otw.  kred. 
Dostawcy 

„  komisowi     .  . 
Rezerwa  na  towary  w  drodze 

„         ,   wpłyvv  z  otw.  r-ków 
„         B      .       z  weksli 
„         procentów  od  akceptów 

Przewid.  róin.  spadku  cen,  na  towarac!) 
Kasa  Chorych  m.  sf.  Warszawy  . 
Sumy  przechodnie 
Zysk  do  podziału  za  1920  r. 

Straty  i  Zyski  za  1920  r. 

Mk. 
5973111 

75197 7277 

899j 

427i 

33561 
300000 

1616043' 

712 10936 7348 

1585 1704 
72100 
2920; 

150043' 

542266' 

3390129 

Procenty   
Koszty  Handlowe  .  .  .  . 
Zysk  do  podziału  za  1920  r. 

Mk. 

f."
 

Mk. 

f. 
13010 

89 
805714 50 818725 39 

542266 15 
1360991 54 

Towary-  zysk  brutto 

Mk. Mk. 

1360991! 

1360991 

Proponowany  przez  Zarząd  podział  czystego  zysku. 
10%  dywidendy  od  udziałów  .  Mk.  59731.15 
na^Kapitał  Zciposowy  „  114454.18 
,   Cele  dobrocynne  „     10000. — 
,   Rezerwę  specjalną  „  358080.52 

Mk.  542266.15 

Warszawa,  d.  15  Kwietnia  1921  r.  Buchalter  A.  Olszewski. 

Zarząd:  (podpisana)  Antoni  Mencel,  Jakób  Sorgacz,  Aleksander  Milewski,  Juljan  Puchalski,  Konstanty  Siarkiewi 
l.ucjan  Nowiński,  Leon  Błoński,  Henryk  Jardel,  Józef  Dziewulski. 

Komisja  Rewizyjna:  (podpisano)  Henryk  Sachs,  Antoni  Lewmski,  Władysfaw  Gostyński. 

Bilans  Tow.  Akc.  „LEOPOLD  LANDAU"  w  Łodzi  za  rok  1920. STAN  CZYNNY. STAN  BIERNY. 
Gotowizna 
Weksle  . 
Dłużnicy 
Papiery  wartościowe 
tnwentarz 
R-k  Strat  wojennych 
Sumy  przechodnie 

WINIEN. 

Koszty  handlowe 
Straty  na  procentach  . 
Straty  na  klientach 
Rezerwa,  różnic  kursów  przedwojennych 
Zysk  ..... 

Mk. 1906143.28 
2987^7.90 

5316266.19 
4941095.71 

28948.20 
465469.09 
i45095..39 

Mk.  13099735.76 

Kapitał  zakładowy 
„  zapasowy Wierzyciele 

R-k  Komor  celnych  . 
Weksle  niemieckie 
Rez.  różnic  kurs.  przed. 

Zysk 

Rachunek  zysków  i  strat. 

Mk. 
696582.83 
126308.46 
66071,35 

150000.00 
307577.36 

Zysk  z  ekspedycji 
Zysk  ze  skłao.  i  assek. 
Tantjemy  z  a^cji 
Zysk  z  prowizji 
Zysk  ze  .strat  spisanych 
Zysk  z  1919  roku 

Mk.  1346630.00 

M  A. 

Mk. 
2100000. 

19549. 6675143. 
3761984. 

25481 150000. 

307577. 
Mk.  13099735. 

Mk.  913912 137968. 
90201 

185214. 
16367, 
2965. 

Mk.  1346630, 

Podział  Zysku 
Na  kapitał  zapasowy 
Na  straty  lat  wojennych  . 
Na  wynagrodzenie  Zarządu 
Przeniesione  na  rok  1921 

Mk.  30757.74 

„  150000.00 
„  100000.00 26819.62 

Mk.  307577.36 
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Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „M  ARKI"  w  Markach. Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 
Koszty  handlowe                  ,       .             .    Mk.  63023.10 
Amortyzacja  ruchomości        .       .       .       .     „         655. — 
Czysta  nadwyżka   57663.88 

Ogrilem    .       ■    Mk.  121341.98 

Nadwyżka  brutto  na  towarach 

Ogrilem 
Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN    C  Z  y  N  N  Yt 
Gotowizna  w  kasie  .  . 
,  „  sklepowej 

Remanent  towerów  po  cenie  kosztu:  w  skle- 
pach i  magazynach  ..... 

Różni: 
a)  udział  w  Związku  
b)  inne  należności  

Ogółem    .    '  . 

Mk. 24008.50 

50.- 

80102.80 

8000.— 
1523.33 

Udziały  . 
Fudusze: 

a)  zapasowy 
b)  społeczny 
c)  specjalne Różni: 
Pożyczki  . 
Czysta  nadwyżka 

STAN    B  I  E  R  N  y. 

Mk.  U 3684.63 

Ogółem 

Mk,  121.341. &8 

Mk.  121341.98 

Mk.  38369.50 

1534.43 
2171.87 

12.50 

13932.45 
57663.88 Mk  113684.63 

t     Stan  Rachunków  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich  na  30  kwietnia  1921  r. 

Stan  Czynny. 

Qotowizna'w  kasie  .  .  . Pozostałość  w  P.K.K.P. 
^Pozostałość  w  P.K.O  
Pieniądze  zagraniczne  .... 
Papiery  procentowe  własne: 

b)  papiery  Państwowe  .... 
b)  papiery  hipoteczne  i  komu- nalne  
c)  akcje  

Weksle  zdyskontowane  .  .  .  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezpieczone  papierami  pu- 
blicznymi   

b)  zabezpieczone  wekslami  .  . 
c)  zabezpieczone  innemi. warto- 
ściami  

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezpieczone  papierami  pu- 
blicznymi   

b)  zabezpieczone  innemi  warto- 
ściami   

Rachunki  korespondentów  (Loro): 
a)  korespondenci  krajowi     .  . 
b)  korespondenci  zagraniczni  . 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
(Nosfro): 
a)  w  bankach  krajowych  .    .  . 
b)  w  bankach  zagranicznych 
Nieruchomości  
Ruchomości  
Koszty  handlowe  
Inkaso  weksli  
Rachunki  z  oddziałami  .  .  .  . 
Różne  rachunki  .   

Marki  i  fenigi 

-i590668{i.55 

1906982.53 
29079434.77 

175435215.01 
257216721.04 

101474227.11 

587945.15 

35.900.- 
63733531.42 

39586.03 

51498.50 

55448157,33 
5393462.41 
956549.27 

9256793.44 

46893097.85 
174078671.80 

534126163.16 

623845.15 

63773117.45 

51498  50 
10766184.35 
2294794.25 

22929510.14 
8732430.95 

76489975.14 
9291896.41 

1021106147.60 

ro 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładovvy  .... 
Kapitał  zapasowy  ustawowy 
Wkładyi 

a)  terminowe  
b)  rachunki  czekowe  .  . 

Redyskonto  weksli  .  .  . 
Rachunki  korespondentów^Lo 

a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  koresponden 
łów  (Nostro): 
a)  ,  w  bankach  krajowych  . 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje  .... 
Różni  za  inkaso  
Rachunki  z  oddziałami  ... 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

44795076.28 
419748554.88 

69915288.37 
5773398.72 

44895381.01 9625261.23 

100000000.  - 

5000000.- 
464543631.16 
94357018.95 

75688687.09 

54520642.24 
16544010.77 
8922251.31 79245985.92 

122283920.16 

1021106147.60 

Bilans  Warszawskiego  Akcyjnego  Towarzystwa  Pożyczkowego  na  zastaw  ruchomości 
w  dniu  30  czerwca  1921  roku. 

to  1. 
I  2. 
?1 >'  4. 
ji  5. 
n  6. 
!  7. 

9, 

Stan  Czynny. 
W  kasach  i  bankach  gotowizn.^ 
W  zaliczeniach     .  .  
W  papierach  wartościowych  .... 
Nieruchomość  A^s  10/1369  w  Warszawie Nieruchomość  Ni  32/40  w  Łodzi  .    .  . 

Urządzenia  (ruchomości^ł  
Warsz.  Tow.  Wzaj.  Kred.  (wkład  członk.) 
Różni  dłużnicy   
Wydatki    .    .  .   

Marki f. 

853860 
17 

1 
78670120 70 2 
4030689 

23 
3 

364048 
21 

4. 
129107 

69 
5 

23025 6 
10800 7 

1283408 
79 

8 
7352441 

23 
9 

10 

92717501 
02 

Stan  Bierny. 

Kapitał  akcyjny  
Kapitał  zapasowy.  .... 
Fundusz  rezerwowy .... 
Kaucje  zarządu  i  urzędników 
Kasa  przezorności  i  pomocy 
Banki  
Dywidenda  nieodebrana  .  . 

Akcepty    .    .   '.  ■  Różni  wierzyciele  .... 
Dochody  •  .    .  . 

Marki f. 

18286560 
6095520 
444536 

88 

166720 90 

176102 

06 

22523575 

50 

250202 

80 

30490604 
4422062 

01 

9861616 

87 
92717501 

02 
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Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  Browaru  Parowego  SS-ów  A.  Anstadta  w  Łodzi. 

za  czas  od  1-go  stycznia  do  31  grudnia  1920  roku. 

AKTyWA. 

Nieruchomości  i  piacc 
Fabryka  kwasu  węglow 

i  kołly  . 
Inwentarr,  fabryczny 
Baryle  i  kadzie 
Antałki,  buf eiki  i  bu 
Stan  Kasy. 
Papiery  wartościowe 
Otużnicy  '  . Piwo  w  antałkach  i 
kwas  węgh  . 

Surowce  i  maferjaly 

maszynj 

żywy  i  martwy 

tle  stalowe 

butelkach  oraz 

pomocnicze 

Marki  IjT 

1,136,609  84 

562,256  20 
149,915  72 

45,980- 89,958  82 
331,869  24 
809,497  62 

1,180,292  47 

131.600  57 
515,652  05 

4,952  632  63 

Ruble  Jk. 

526,208|26 

260,303 1 78 

69,405142 

21,7501— 41,647:61 153,643i17 
374,767:42 
546,431  68 

60,926124 237,801  [90 

2,292,885  48 

PASYWA 
Kapitał  akcyjny 
Hapital  amortyzacyjny 
Kapitał  zapasowy 
Dywidenda  nie  podnicsio.Ma 
Dywidenda  za  1920  r. 
Wierzyciele  i  akcepty 
Zastawy  .... 
Tantjema  zarządu  za  1920  r 
Gratyfikacje  urzędników 
Podatki  państwowe 
Przeniesienie  pozostałości  nn 

1921  rok       ...  . 

Marki  f. 

1  296,000 : - 1,1 92,481  i35 
237,990  53 

1,501  20 583,200 

1,033,025  48 67,120|25 

73,571-i40 
89,00?  Il  2 

567,200; 

ll,535i30 

4  9,52.632  63 

Rachunek    Zysków    i  Strat. 

DEBET. 

Rozchód   
straty  na  klijenfach 
Dopisano  do  kapil.Tiii  amorfyzac 
Dopisano  do  kapitału  zapasowego 
Zarezerwowano    na   podatki  pań 
stwowe  

Dywidenda  .... 
Tantjema  zarz.^du  za  1920  r.  . 
Gratyfikacja  urzędników  zd  1920  r 
Przeniesienie  na  1921  rok 

Ruble  k. 

7,211,269109 

20,364'4S 

Ruble   i  k. 

7,231, 633i57 

41,207iG2 
•37,845|35 

170,000  — 
270,0001— 34,060  83 
41,2071 5,340|42 

7,831 ,294!80 

KREDYT 

Przeniesienie  z  1919  r.  . 
Dochód  ze  sprzedaży  Ipiwa  i  kwa- 

su węglanego       .       .       .  , '  Dochody  rdżne 

Ruble    '  k. 

7,64,5,674  20 
155,18624 

Bilans  Banku  Powszechrcego  w  Piotit^kowie  Spółki  Akcyjnej. 

STAN  CZYNNy 

Gotowizna  w  kasie  . 
R-k  przekazowy  w  P.  K.  K.  P. 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
Papiery  procentowe: 

a1  papiery  państwowe  . 
b)  akcje  ... 

Weksle  zdyskontowano  . 
Nieruchomości  .  . 
Specjalne  r-ki  bieżące  . 
Waluty  i  dewizy  /nsraniczri!> 
i\oszty  handlowe 
Różne  rachunki 

Pazem 

Na  lizicii  1    {      v.i  dzic.i Czerwca  192'  >.[  J  Lipca  1021  r. 
Mdrki      1  f. 

Marki      '  f. 
428,740  63 

600,000  — 

2,248  — 
'992,520l90 

567,560  - 
2.75?,000-- 1.593,470  20 
1.506,924|15 

255,512160 354,28423 

1,11 8,737 198 

750,000!  - 

2,248:— 
98ą|^00i90 
580,460; 

2,374,000;' ^,393,470120 1,881 ,086!  15 

306,550:  - 280,975160 
407,83962 

8,8.38,260171 
10.077,568|45 

STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy 
Lokacje  terminowe  . 
Rachunki  bieżące 

Redyskonto  wek.sli  . 
Rclombaidowąne  papiery 

Korespondenci  Loro 
Korespondenci  No.^trc 
Procenty  i  prowizje 
R(5źne  rachunki 

Razem 

Ka  dzień  1 
Czerwca  19il  r. 

N'a  dzień 

1  Lipca  1921 Marki     1  f. Marki 

5,000,000!- 

5,000,000 
396,306 501,306 
939,150  43 

2,449,956  ̂ . 

600,000' 

600,000 

723,000  - 

723,000 

356,53821 106,6631 

140,720  20 
344,873  24 369,998  ? 
337,672  63 

i 

526,644  2 

8,838,260171 
10,077,568  4 

Bilans  Warszawskiego  Akcyjnega  Towarzystwa  Pożyczkowego  na  zastaw  ruchómości 

w  dniu  31  Maja  1921  roku. 

STAN  CZYNNy. 

W  Kasach  i  Bankach  gotowizną  . 
W  Zaliczeniech  ...... 
W  Papierach  wartościowych  .... 
Nieruchomość  Nr.  10  1369  w  Warszawie 
Nieruchomość  Nr.  32/40  w  Łodzi . 
Urządzenia  (ruchomości)  .... 
Warszaw.  Tow.  Wzaj.  Kred.  (wkład  członk.) 
Różni  dłużnicy              .             .     '  . 
Wydatki  

Marki  i 

1,205,393!  79 
50,576,640:70 
4,030,689123 364,048|21, 

129,107169 

23,025!— 
10,800h 

T.459,504|79 

6,129,840147 

6P,929,049|88 

1. 
o 

5. 
4. 
5. 
6. 
7 
S. 
9. 

)0. 

STAN  BIERNY 

Kapitał  Akcyjny     .  . 
Kapitał  Zapasowy  . Fundusz  Rezerwowy 
Kaucje  Zarządu  i  Urzędników 
Kasa  przezorności  i  Pomocy 
Banki  .... 
Dywidenda  nieodebrana 
Akcepty  .... Różni  wierzyciele  . 
Dochodv 

8,037,360 

2,679,120- 
444,536  81 

175,420  91 268,821  8 

17,700,025  5 
291,672  8 

29,121,554 

4,401,9688 
6,808,569  O 

69,929,049  Si 



32. 
Oglo.^^zeiMa. 

.549 

Towarzystwo  Akcyjne  WIKTOR  MATYJEWICZ  w  Warszawie. 
Bilans  w  dniu  31,  XII.  1919  r. 

TuTTT 
STAN  czyNNy. 

[.Nieruchomości  
fauchomości  
j  Kasa    w    Warszawie,  Lodzi  i  Często 
chowie  

i  Zapasy  towarów  .... 
Rachunek  Wierzycieli  i  Dłużników 

,        Odbiorcy   Miejscowi,   za  fo 
wary  y   

Rachunek  Papiery  Wartościowe 
„        Zaliczenia  na  towary 

Mk.  i 

f. 172410 
45 

3469p0 
10 

343965 
90 

21572 18 432 

6140 

i 

519370j55 

22097'5Ó 
38200871 

llo\)( 372 

129558C;84 

STAN  BIERNy. 

Rb.    300000. -po 

Rb. 
60000.— po 

Kapitał  Akcyjny 
Mk.  216.—  . 

Sumy  hypoteczne Mk.  216   
Akcepty    nie     przedstawione    do  wy 

piaty Dywidenda  nie  podniesiona  . 
Rezerwa     wątpliwych     należności  za 

1917  r.  ... 
Amortyzacja    nieruchomość,    i  rucho 
chomości  ..... 

Kapitał  Zapa.sowy  .... 
Zysk  do  podziału  .... 

Mk.  i 

"Mk.  i*" 

f. .  -  _ 

129600 
• 

14413 

26 

4756;40 

~\ 

148769 m 

40118i25 
i 

177912170 
25616 243646 

95 

255170 23 
1295586 84 

Rachunek  Zysków  i  $trat  za  1919  rok. Mk"  i  C 

104931321 

M  A. 

Pozostałość  z  rachunku  zysk(5w  z  1918  r. 
Zysk  b-tfo  ze  sprzedaży  towarijw  w  1919r. 

104931521 

Bilans  w  dniu  31.  Xn.  1920  r. 

STAN  czyNNy. 

'JicruchomOcWci  .... 
Ruchomości  .... 
<asa  w  Warszawie  i  Lodzi 
.Zapasy  towarów 
^óżni  Dłużnicy .       .       .  \ 
Jdbiorcy  Miejscowi,  za  towary 
^apiery  Wartościowe,  Pożyczki 
drodzenia  .... 

'aliczenia  na  towary 

Odro 

^Mk.  i 

T Mk.  i L 
i 1 

17241045 
363134 535544 

45 

.  37368 01 
1979871160 

271652 86 
10907 53 

50445 45 
3000 336005 84 

2888789:90 

po 

STAN  BIERNy. 

Kapitał     Akcyjny     Rb.  300000.- Mk.  216  ^  . 
Sumy  hypoteczne  Rb.  60000.         •\  • 
Akcepta  nie  przedstawione  do  wypłaty 
Dywidenda  nie  podniesiona 
Wierzyciele,  za   dostarczone  towary 
Banki  

Kasa  chorych 
Rezerwa  Wątpliwych 
Amortyzacja  nieruchomości  i  ruchomości 
Kapitał  Zapasowy  . 
Zyski  do  podziału  .  . 

Mk.  i f. Mk.  i  f. 

8909 1040403 
25 

96 

1049313  21 
1049313:21 

M^r 

r"
 

Mk.  i  f. 

•  ! 

1296001 
14413  26 

2617  95 

i 
1 

648000'  > 

1 

i 
1 

1409833  86 
2020;85 1558485192 

40118,25 
229850  20 

38374:50 

1 
1 
1 

308342195 373961 103 

288878990 

WINIEN. 

Rachunek  Zysków  i  Sirat  za  1920  rok. 
Mk.  i  f. 

''Vydatki 
361 3897  90 

361389790 

M  A. 

Pozostałość  z  r-ku  Zysków  z  1919  r. 
Zysk  b-fto  ze  sprzedaży  towarów  w  1920  r. 

Mk.  i_f^ 

14307169 3599590121 

3513897190 

A  K  T  y  W  A. 

iasa,  pozostałość  gotówk 
!emanent  towarów  . 
)fużnicy 
,tuchomości 
iastawy 
Idział  w  Związku  Okręgowym 

WINIEN. 

labyto  ftjwarów 
oszfy  handlowe 
>tra)a  spowodowana  kradzieżą 

t^iysk  netto      .      :      .  . 

•Mk.  101161.— 
„  697794.78 
„  35890.50 

6472.-- „  21531.— 

6000.— 
Mk.  869849.28 

Mm  31  %Mm  1920  r. 

Kapitał  udziałowy 
Kapitał  społeczny 
Wierzyciele 
Zysk  roku  sprawozdawczego 
Mniej    strata  spowodowana 

kradzieżą     .       .       .  , 

P  A  S  y  W  A. 

Mk.  294397.— 

3635.—? 
„  655697.67 Mk.  41420.51 

„  ,35300.90 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk.  6488838.37 
81726.55 
35300.90 

,  6119.61 
Mk.  6611985.43 

Sprzedano  towarów 
Pozostałość  tdwar<)w 

M  A. 

spisu  . 

6119.61 

Mk,  869849. 2S 

Mk.  5914190.65 
697794.78 

Mk.  6611985.43 

^ 



^^^^  •  Ogłoszenia. 

Bilans  Towarzystwa  Kredytowego  w  (niliraiiiowicatli  za  192(1  r.  Bilans 
Pasywa:  fund.  zakład,  ink.  22309.05,  f.  /apas.  i  speciai. 

ink.  2103.10,  wkłady  mk.  583190.91,  inne  mk.  2426.85  Akty- 
wa: gotówką  mk.  15943.58,  lokaty  i  pap.  procent,  mk.  367203.87, 

pożyczki  mk.  220063.60,  ruchomości  rrk.  352.08.  Bilans 
mk.  610029.91.  R-k  strat  i  zysków:  dochody  mk.  37705.56, 
wydatki  mk.  44172.34.  Straty  mk.  6466.78,  postanowiono  po- 

kryć z  zysków  roku  następnego. 

Bilans  Stowarzyszenia  SpOłilzieltzego  Jolnik"  w  Sierpcu. Stan  czynny:  gotówka  mk.  37250.50,  towary  mk.  734765.63, 
dłużnicy  mk.  19171.13.  Stan  bierny:  kapitał  zapa.sowy 
mk.  20889.43,  kapitał  rezerwowy  mk.  34517.64.  wierzyciele 
mk.  162859.49,  udziały  mk.  18465.28,  rachunek  innych mk.  4514.98,  czysty  zysk  mk.  549940.88.  Bilans  mk.  791187.70. 
Rachunek  strat  i  zysków.  Zyski  mk.  633858.57,  «traty mk.  83917.69,  czysty  zysk  mk.  549940.88. 

\l/nr$zawskl8  Towarzyst\i/o  fikcyjne  „MOTOR" Zarząd  i  fabryka  w  Warszawie  przy  ul.  Plarszałkou/sklEj  Sir.  23. 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  20  rok  operacyjny. 

Ogólny  przychód  i  rozchód. 
Sprzedaż  i  pozostałość  produkcji 

Nabyte  towary  

Zysk  brutto 

Rachunek  strat  i  zysków. 
Przychód   
Rozchód  .  .   

Zysk  do  podziału 

Podział  zysków. 
Stosownie  do  Uchwały  Ogólnego  Zebrań 

Na  kapitał  zapasowy  
»        »      amortyzacyjny  .... 
»        •>      pomocy  ..... 
Straty  na  dłużnikach  
Na  cele  społeczne  
Do  rozporządzenia  Zapz<)du  i  Kom.  Hewiz. 
Dywidenda  12%  

STAN    C  Z  y  N  N  y 
Nieruchomości 
Ruchomości 
Materjały  i  produkty 
Gotowizna  w  kasie 
Kaucje 
Dłużnicy  . 
Depozyty. 

STAN 

Kapitał  zakładowy  . 
zapasowy  . 

Fundusz  amortyzacyjny 
Kapitał  pomocy 
Kaucje  .... 
Wierzyciele 
Nieodebrana  dywidenda 
Depozyty 
Zysk        .       .       .  , 

MW 1  In. o  jcto.ioy.oi 
28590919.04 

Mk. 
3055350.77 

Mk. 3055350.77 
-  1991538.77 

Mk. 
1063812.- 

ia  dn 
.  25.VI.21 

Mk. 
23878.- 139659.  - M 2387. 
21252. 

50000.— 
586636.  - » 
240000.- Mk. 

1063812.- 1920 
r. 

Mk. 

1452150.— w 955132.60 
4055150.82 
748687.02 

o 26037.25 
3722416.72 

64800.- Mk.  11024374.41 

B  1  E  R  N  y. 
Mk. 2000000. 

60838.70 
1504878.80 

2966.20 

2580.- 
6319105.91 

5392.80 

64800.— 
1063812.  - 

Mk.  11024374.41 

Bilans  Sklepu  Udziałowego  Stow.  Służących 
Plac  Trzech  Krzyży  Nr.  13  w  dniu  31/XII  1920  roku. 

Stan  czynny:  Gotowizna  w  kasie  mk.  8739.62,  ru- 
chomości mk.  1240.92,  remanent  towarów  po  cenie  kosztu 

mk.  99930.96,  różni  mk.  825.  Stan  bierny:  Udziały 
mk.  22985.68,  fundusze:  społeczny  mk.  8419,54,  zapasowy mk.  3470.28,  różni:  pożyczka  mk.  12000,  nadwyżka  mk.  63861. 
Ogól  stanu' Biernego  i  CzyniieJo  mk.  1J0736.50. 

Railzyńskiego  T-wa  Pożytzkiiwo-Osztzęiln.  w 
z  Siedletkiej,  w  dnio  31  orudnia  1920  r. 

Badzy! 

Stan    bierny:   Kapitał  zakładowy  mk.  15433.48,  i pilał  zapasowy  mk.  1766,38,  kapitał  specjalny  mk.  10'69 
"'u^^Lnir''-   79910.65,    długi   mk    9504,  sumy  przechodr mk.  23807.53,  razem  mk.  140691.65.    Stan   czynny  d towka  mk.  1425.21,  lokaty  mk.  4476.06,  papiery  %  mk.  7922 pożyczki  mk.  50548.25,  ruchomości  i  nieruchom,  mk.  51620 straty  mk.  24698.78,  razem  mk.  140691.25. 

Rachunek  zysków  i  strat 
Winien:  Wynagrodzenie  urzędn.  mk.  19239.43,  ko 

biurowe,  komorne  i  t.  d.  mk.  3273.55,  procenty  od  wkłacTe 1  dług.  mk.  30926  70,  wydatki  na  nieruchom,  mk.  16549 
razem  mk.  69988.75.  M  a:  Procenty  od  pożyczek  mk  16787 
procenty  od  lokacje  mk.  2429.27,  dochody  z  nieruchomo mk.  26073.12,  straty  mk.  24698.78,  razem  mk.  69988.75 

Towarzystwo  Akcyjnej  FaUryki  Maszyn  i  Odlew 

„Orłiiwein,  Rarasifiski  i  S-ka" (Zarząd  w  Warszawie,  ul.  Złota  Nr.  68). 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  11-fy  rok  obrachunkowy  1919' (od  d.  1  listopada   1919  r.   do   dn.  31   grudnia  1920  r.— 
miesięcy)  zativierdzo!?ego  przez  Ogólne  Zebranie  Akcj narjuszów  w  dniu  4  maja  1921  r. 

Rachunek  zysków  i  strat. 

Oaólny  dochód  z  produkcji  w  r.  1919/20  .  Mk.  15216674 
Wydatki  w  r.  1919/20   ,  12448397 
Zysk  zo  rok  1919/20  Mk.  2768276. 

Podział  zysku  za  rok  1919/20. 

Na  kapWał  zapasowy  .       .  Mk.  138406.81' 268749.92 

1050000.— 

„       amortyzacyjny  . 
„   Dywidendę  (Mp.  70  od  ' 
"  jednej  akcji)  .       .       ,  , 
„   Tantiemę  i  gratyfikacje 

dla  Zarządu  i  pracowni- 

^ów        .  ■      '.    „  600000. „  Podatki  .  .  .  .  „  629913. 
,  Cele  dobroczynne        .    „  80000. 

Przenosi  się  na  rók  następny 

Ogółem 

Mk. 

2767069.' 
1206.: Mk.  2768276.: 

Bilans  w  d.  31  grudnia  1920  r. 

STAN  c  Z  y  .N-N  y. 
Nieruchomości  Mk.  4564099. 
Maszyny,  narzędzia,  urządzenia  i  ruchomości  ,  247343?!: 
Zapasy  materjałów  „  1904196.( 
Gotowizna  w  kasie  i  bankach                  ,    „  668094.' 
Papiery  procentowe      .              .             .    „  1518952.; 
Dłużnicy  „  2507727/ 
Depozyty  i  kaucje  .                                 .    „  1883713.f 
Straty  z  okresu  wojennego  ....  1177480  ' 
Zarejestrowane  straty   do  windykacji  od 

rządu  ros.  i  niem.  .       .       .       .       .    „  145969.2 
Mk.  16843671.7 

STAN    B  I  h:  R  N  y. 
Kapitały: 

Akcyjny   .  Mk.  7500000.- 
Zapasowy   19455.1 
Amortyzacyjny  „  101818.4 
Wierzyciele  „  4124339.3 
Depozyty    1673000 
Rezerwa  na  zarejestrowane  straty  kolejowe 

i  rekwizycyjne  do  windykacji  od  rządu 
rosyjskiego  i  niemieckiego                 .    „  1S5969.2 

Rezerwa  na  pokrycie  różnic  kursu     .  30879.4 
Saldo  sum  przechodnich   479933.5 
Zysk  do  podziału  „  2768276,5 

Mk.  16843671  7 



>fe  32. 
Oroszenia 551 

m  za  1919  rok  Warszawskiej  Kasy  Pożytzkowo-Oszcziidnośnowej. 
Sfan  czynny:  kasa  mk.  29899.74,  pożyczki  mk.  422677.63, 

legie  procenty  mk.  99431,28,  banki  mk.  92603  65,  ruchc- 
ości  mk.  4005  94,  sumy  przechodnie  mk.  260.06,  strata 
k.  48446.70.  Stan  bierny:  udziały  mk.  68312,11,  wkJady 
ic,  557683.03,  procenty  należne  mk.  59244.92,  sumy  prze- 
,odne  mk.  12084.94  Rachunek  zysków  i  strat.  Stan  czynny: 
rata  1918  r.  mk.  6790.57,  procenty  wypłacone  mk.  21438.89, 
,szfy  handlowe  mk.  33288.88,  podatki  mk.  1758.15,  koszty 
dowo-egzekucyjne  mk.  5693.78.  Stan  biernys  procenta  po- 
ane  mk.  10995.89,  od?yskane  straty  mk.  5657.37,  różnica 
irsu  mk.  3870.31,  strata  mk.  48446.70 

laiiJ  za  1919  rok  Warszawskiego  lowarzysiwa  Polyczkowo-Dsztz^ii- 

Dfl^ciowego  „Społem"  (Jtare-iaslo  38). 
Stan  czynny:  kasa  mk.  3683.09,  rachunki  przekazowe 

k.  925.54,  pożyczki  mk.  193548.25,  procenty  zaległe 
it.  54475.42,  ruchomości  mk.  357.16,  r<5żni  mk.  12964.53, 
•flta  mk.  19853.81,  sfan  bierny:  udziały  mk.  14031.79,  wkła- 
mk.  171415.77,  zobowiązania  T-waV»k.  57041.28,  procenty 
•wypłacone  mk.  32249.45,  sumy  przechodnie  mk.  11071.51. 
ichunek  strat  i  zysków,  sfan  czynny:  strata  z  1918  r. 
c.  0145.22,  procenty  mk.  16120.66,  koszty  sądowe  mk.  458.37, 
szty  handlowe  mk.  14290.32,  przeniesiono  Handlowo- 
zem.  T-wo  Wz.  Kr.  mk.  108.  Stan  bierny:  procenty 
[.  6733.39,  odzyskane  straty  mk.  7886.48,  różne  wpływy 
I.  318.84,  różnica  kursu  mk.  1330.05,  strata  mk.  19853,81. 

STAN  BlERNy. 

Bilans  Stowarzyszenia  Inimim  m  Starem-Mletcie  36 
za  rok  1919. 

Stan  czynny:  kasa  mk.  865.23,  kasa  staromiejska 
!,  340.04,  różne  towary  mk.  490.05.  Stan  bierny: 
isowe  mk.  122.47,  straty  i  zyski  mk.  1572.85. 

Rachunek  zysków  i  strat. 
Sian  czynny:  zysk  z  roku  1§18  mk.  440.56,  komorne 

.  1296,  pensje  Tnk.  3536,  koszty  handlowe  mk.  6572.  pra- 
łnikom  na  d;iiówkę  mk.  920,  straty  na  towarach  mV.  1934  52, 
ik  mk.  1572.85.  Stan  bierny:  zysk  na  towarach .10357.18. 

Bilans  Touf.  Kredytourego  w  DzierzgowiB  za  1920  r. 
P  a  s  s  y  w  a:  fund.  zakładowy  i  specjał,  mk.  14995.40; 

lady  160484.94;  długi  54552.20,  inne  6284.37.  Aktywa: 
ówka  2374.07,  lokaty  i  pap.  procentowe  13362.40;  po- 
zki  219974.39,  ruchomości  210.48,  inne  2001.—.  Bilans 
922.34.  Rachunek  strat  i  zysków:  dochody  47801.28,  wy- 

ki 46195.85;  zysk  1605.43  podzielono  na  75';;  kap.  zapa- 
ły 1204.07;  na  pokrycie  pożyczek  wątpliwych  401.36. 

BILANS  ZA  ROK  1919. 

gieoo  Warszawskiego  Zieoiiaiiskiego  I-wa  Mleczarskiego, Czerniakowska  196. 
STAN  CZyNNY 

!a  . 
>iery  Procentowe  . 
»ki  . 
ruchomość  Nr.  2924A 
:homości  . 
»or  Przewozowy 
>iał  .  . 
»ary  i  Materjały  . 
Eiałowcy 
biorcy 
i  Dłużnicy  . 
'O  Kredytowe  m.  Warszawy  rachunek 
Kapitału  Zapasowego 
'O  Kredytowe   m.  Warszawy  rachunek 
Amortyzacji  Pożyczki     .  , 
tpliwe  Należności. 
ny  Przechodnie  .  .  . 

Mk. 9125.47 
1101.60 

12383.- 516028.06 
64868.26 
60006.29 

1726.— 
58864.50 
83477.25 

167143.53 
44120.60 

1963.44 

4860.- 
32369.86 

32.40 

Kapitał    Udziałowy:     165     udziałów  po 
mk.  500 82500. 

Banki  ...... 
„  147037.68 T-wo  Kredytowe  m.  Warszawy 97200. 

Pożyczki  Udziałowców 50728.53 
Udziałowcy  .... „  297890.72 Inni  Wierzyciele 

,,  228047.91 
,,  HOD.JO Zastawy         .                  \  ■ 351.60 

Rezerwa  na  wątpliwe  należno.ści  . 32369.86 
Amortyzacja  Maszyn  i  Aparatów 

80352.— 

Amortyzacja  Ruchomości 
3243.41 Sumy  Przechodnie  .... 25006.35 

Ogółem 
Mk.  1045213.39 

Czysty  Zysk   .     '  . 
12856.87 

Mk  1058070.26 

Warszawa,  dn.  31  grudnia  1919  roku 

BILANS  ZA  ROK  1920 

Drogiego  Warszawskiego  Ziemialisklego  T-wa Czerniakowska  196. 
STAN  CZYNNy. 

Kasa        ;       .       .  .  . 
Papiery  Procentowe      .       .       .       •  .  ■ 
Banki  .  
Nieruchomość  Nr.  2924A  .... 
Ruchomości  
Tabor  Przewozowy 
Chlewnia  
Towary  i  Materjały  
Udziałowcy  ....... 
Odbiorcy  
Inni  Dłużnicy  
T-wo  Kredytowe  m.  Warszawy  R/k  Kapitału 
Zasobowego   

T-wo  Kredytowe  m.  Warszawy  R'k  Kapitału 
Apiortyzacji  Pożyćzki  .... 

Wątpliwe  Należności  
Sumv  Przechodnie  

Mk. 55199.06 

2200.— 

210965.^ 539792.06 
422379.76 147386.29 

60000.— 

538414.20 
12253.19 

650153,32 
560554.52 

1963.44 

4860.— 

32369.86 
412.40 

Stan  Czynny  Ogółem' 
Mk. 3238903.10 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  Udziałowy:  379  udziałów  po  rnk.  500 Mk. 

189500.— 
Kapitał  Zapasowy  14665.11 
Banki  

160460.— 
T-wo  Kredytowe  m.  Wars^zawy  . 

97200.— 

Pożyczki  Udziałowców  

930000.— 
Udziałowcy  .  953289.33 
Inni  Wierzyciele  546050.77 
Odbiorcy  16619.89 
Kaucje     .                   .  . 

•  1070,33 

Zastawy  .  . 
351.60 Rezerwa  na  Wątpliwe  Należności 32369.86 

Amortyzacja  Maszyn  i  Aparatów  . 

93744.- 

Amortyzacja  Ruchomości  24362.36 
Sumy  Przechodnie  118909.78 

Stan  Bierny  Ogółem Mk.  3178593.03 
Czysty  Zysk    .       .       .  •  . 60310.07 

Mk. 
3238903.10 

Warszawa,  dn.  31  grudnia  1920  r. 

Mk.  10'58070.26 

Bilans  Kasy  Poźytzkowo-Osztziiilnoiciowej  Bzemieśliilków  Żydów 
w  Warszawie 

w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

Stan  czynny:  kasa  mk.  38730.35,  lokaty  mk.  24473.40, 
papiery  mk,  24240,  pożyczki  mk.  419495  50,  pośrednictwo 
mk.  71948.  Ruchomości  mk.  22100.  Koszty  organizacyjne 
mk  15564.15  Ogól  stanu  czynnego  mk.  616551.40.  Stan 
bierny:  kapitał  zakł.  wypoż.  mk.  28700.  łiapitał  udziałowy 
mk.  12925,'  wkłady  mk.  70242.20^  długi  mk.  500000,  sumy przechodnie  mk.  4156.95.  Zysk  mk.  527.25,  Ogół  stanu 
biernego  mk.  6J£551.40. 
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Dom  Handlowy  bracia  Kieniewscy,  A.  Rostworowski  i  J.  Durys 
Spółka  z  ograniczon^i  odpowiedzialnością. 

Bilans  za  czas  od  1  grudnia  1919  r.  do  31  grudnia  1920  r. 
il  MA. WINIEN. 

Niewpiacone  udziały 
Kasa  . 
Banlfi 

Papiery  ';, Dłużnicy 
Towary 
Udziały  w  innycłi  | 
Nierucłiomości 
*Ructiomości 
Sumy  Przecliodnie 

rzed>4tęl>ior.stwaclA 

Odpisy  z  r-ków  dłażnikóu'  wątpliwych 
Amortyzacja. 
Koszty  or^.  biura  .  . 
Koszty  łiandlowe 
Rezerwa  podatkowa 
Zysk  ..... 

Mk. 

247500.- 487015.20 
2024330. 
1001200. 
3318648.01 

5818254." 1125000. 
500000. 
81105.50 
8150. 

Kapitał  udziaiowy  . Fundusz  amortyzacyjny 
Banki 

Pożyczki  pod  zastaw 
Wierzyciele  . 
Diugi  tiypotcczne  . Należności  skarbowe 

Sumy  Przechodnie. 
Zy.sk  .. 

papierów 

Mk.  14611202.71 

Rachunek  strat  i  zysków. 

Mk.  12285.— 524571.15 
74444.25 

1001544.40 
1373112.50 

,  3334850.7! 
Mk.  6320808.01 

Zysk  ze  sprzed,  towarów 
Różnice  kursowe    .  .  .  . 
Procenty  i  prowizje 

Odszkodowanie      .'.a  niedoti^yrnauii! 
umowy    .  .  .  . 

Mk.  500000( 
524571 
14229C 
80000f 

20335  Itj 
1400( 1373in 

108242 
333485( 

14611202 

.Mk.  5312793 

575461 

900467 

50000 

Mk.  6320808 

Bilans  Spółki  Akcyjnej  Wyrobów  Tkackich  w  Sandomierzu 
7.0  okres  od  1  kwietnia  do  31  grudnia  1920  r. 

A    K    T    y    W  A. 
1. Kasis >!k.     35490.33  I' 
2. Papiery 

7230.— 
3. Udział  w  Tow.  Wz.  Kredy  tir 

350.— 

4. Wartość lokomobili 165893.94 

5. 
maszyn. 564093.85 

t5. 

"\ 

transmisji 

178396.50  '■' 

7. pasów  i  lin  . 54808.89 
8. nieruchomości 373601.44  1 

9. ruchomości  . 38051.19 10. bibljoteki 

161.73  ' 

11. pozostałych  surowców 

86446.— 
12. farb 

2500.  - 
13. smarów 

3500.— 

14. 
„  paliwa. 

53000.  - 15. „  towarów 

24265.— 
16. U  dostawców 40312.84  : 
18. Strata 819200.54 

Mk.  2447307.25  '| 

4. 

5. 

P    A    S    y    W  A. 

Kapitał  zakładowy 

Wpłaty  na  przyszłą  emisję  akcji 

Otwarty  kredyt  w  Banku  Handlo 

wyrp 

Vvierzyciele  ... 

Odbiorcy  .         .    •  . 

Mk.  700000 

310577 

459440 

885677 
91611 

Mk.  2447307. 

ZARZĄD  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

„Towarzystv^a  Ubezpieczeń  Orzeł,  Spółka  Akcyjna".. 
Stosownie  do  postanowienia  Walnego  Zgromadzenia 

akcjonarjuszów,  odbytego  dnia  3- września  1921  roku,  Za- 
rząd wzywa  P  P.  akcjonarjuszów  do  wpłaty  reszty  należ- 
ności za  akcje  t.  j.  po  marek  750  na  każdą  akcję  najpóźniej 

do  dnia  15  grudnia  1921  roku. 
Wpłata  winna  być  dokonaną  w  Banku  Dyskontowym 

Warszawskim  w  Warszay-łie,  przy  ul.  Fredry  8. 

Warszawa,  dn.  5  września  7921  roku. 

"Zgubiono  świadectwo  handlowe  IH  kat.  na  iiandel  towa* 
^  rami  łokciowymi  i  galanterją  Nr.  133  na  1921  r.  na  jmię 
S.  R.  Hendel  w  Sokołowia. 

Bilans  Tow.  Foż.  OsmĘtSn.  w  Lubani  za  1SZ0  r. 
P  a  3  s  y  w  a:  udziały  mk.  4538.27;  fund.  zasób,  i  spt 

mk.  5666.20,  wkłady  mk.  303901.05;  długi  mk.  74104.— .  In 
mk.  7789.17.  A  k  t  y  w  ai  gotówką  mk.  536.86;  lokaty  i  pe 

proc.  mk.  6599.76;  pożyczki  mk.  344556;  ruchom,  mk.  443.' inne  43204.90.  Bilans  mk.  395998.69,  Racłiunek  żyskó 
i  stret:  dochody  mk.  29890.34,  wydalW  mk.  30548.' 
Stratę  mk.  65807. —  postanowiono  pokryć  z  zysków  ro następnego. 

Bilans  Stowarzyszenia  RoIniczo-Hsntilo^Bga  ^  KraSniho. 
Stan  czynnyi  gotówlca  196.034,93,  towary 

261.117,50,  korespondenci  23,35,  dłużnicy  11.248,-,  ruch 
mości  6.160,95.  Stan  bierny:  Kapitał  rezerwowy  15.3t 
korespondenci  4481,30,  wierzyciele  326.968,86,  udziały  83.7S 
różne  rachunki  13.197,16,  czysk  zysk  30.782,41.  Bilo: 
474.584,73.  Rachunek  strat  i  zysków.  Zyski  158,015,1 
Straty  127.232,72.    Czy.sty  xv.sk  30.782,41. 

TiocKono  w  Drukarni  K/ństwowt-j,   .  liodowa  JVs  20,  M>  14867.  ]ł9  VIII  1921. 



33. Warszawa,  dnia  15  września  1921  r. 

DZIENNIK  URZĘD 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  150  mk.  (z  przesyłką  pocztową  160  mk.),  Prenumerata  kwartalna  250  mk.  Cena  ogłoszeń  za 

tekstem  wynosi  od  wiersza  je"dnoszpaltowego  petitem:  150  mk.  Materjał  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy  prze- 
pisów obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować  do  Redakcji, 

Leszno  5,  tel.  red.  Nr.  512-64,  tel.  admin.  Nr.  512-71. 

Podatki  bezpośrednie. 

417. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  14/V  1921  w  przedmiocie  przepisów  wyko- 
bnawczych  do  ustawy  o  państwowym  podatku  do- 
f  chodowym  .i  podatku  majątkowym. 

Na  mocy   art.  168   ustawy   z   dnia    16  lipca 
1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  po- 

datku majątkowym  (D^  U.  R.  P.  Nr.  82  z  r.  1920 
[jpoz.  550)  zarządzam,  co  następuje: 

CZĘŚĆ  I. 

"Obowiązek  podatkowy  (podmiotowy  i  przed- 
miotowy). Dochód.  Stawki  podatko^^e. 

Miejsce  opodatkowania. 

ROZDZIAŁ  1. 

(Do   art.    1  ustawy). 

^  §  1. 

Obowiązek  opłacania  poęlatku  ciąży  na  osobach 
j  fizycznych,    na   osobach   prawifiych   i  na  spadkach 
wakujących  (nieobjętych). 

Obowiązek  ten  może  być  albo  całkowity,  albo 
I  częściowy,  zależnie  od  tego,  czy  osoby  podlegające 
podatkowi   są    obowiązane   do   opłacania  podatku 
od  ilochodu   ze   wszelkiego   rodzaju  posiadanych 

;  przez  nie  źródeł  dochodu,  bez  względu  na  miejsce 
•położenia  tych  źródeł  i  bez  względu  ha  pochodze- 

nie dochodu,  czy  też  od  dochodu  tylko  z  niektórych 
źródeł. 

§  2. Do  opłacania  podatku  od  dochodu  ze  wszyst- 
kich źródeł,  znajdujących  się  zarówno  na  obszarze 

'  Rzeczypospolitej,  jak-  i  zagranicą,  są  obowiązane: 

1)  te  osoby  fizyczne,  które  na  obszarze  Rze- 
czypospolitej mają  miejsce  zamieszkania  lub  na  tym- 

że obszarze  przebywają  dłużej  niż  rok; 

2)  te  osoby  prawne,  których  zarząd  ma  sie- 
dzibę na  wspomnianym  obszarze. 

§  3. 

Do  opłacania  podatku  od  dochodu  tylko  z  nie- 
których źródeł  są  obowiązane: 

1)  osoby  fizyczne,  które  na  obszarze  Rze- 
czypospolitej nie  mają  miejsca  zamieszkania  lub 

przebywają  najwyżej  rok  na  tym  obszarze,  jeżeli na  nim: 

a)  posiadają  nieruchomości,  wierzytelności 
zahipotekowane  na  nieruchomościach, 
majątki,  przywiązane  do  tegoż  obszaru 
fideikomisem  lub  innemi  przepisami  praw- nemi; 

b)  wykonują  przedsiębiorstwa  handlowe  i 
przemysłowe,   albo   są   wspólnikami  ta- 

"  kich  przedsiębiostw,  przyczem  posiadanie 
akcji,  udziałów  i  podobnych  papierów 
wartościowych  nie  należy  uważać  za 
udział  w  przedsiębiorstwie; 

cj  pobierają  dochody  w  postaci  wynagro- 
dzenia procentowego  (tantjem)  w  myśl 

art.  18  ustawy; 

d)  pobierają  płacę  lub  emeryturę  z  fundu- szów Państwa,  związków  komunalnych 

oraz  innych  tego  rodzaju  funduszów  pu- blicznych; 

2)  inne,  niż  w  ustępie  2  §  2  nin.  rozp.  wymie- 
nione osoby  prawne,  jeżeli  na  obszarze  Rzeczypospo- 

litej osiągają  dochód  ze  źródeł  wymienionych  w  ustę- 
pie pierwszym  punkt  a)  i  b)  niniejszego  paragrafu; 

3)  osoby  fłsyczne,  któ -  e  na  obszarze  Rze- 
czypospolitej ani  nie  mieszkają,  ani  nie  mają  na 

tymże  obszarze  miejsca  pobytu,  dłużej  niż  rok 

trwającego,  jeżeli  przebywają  na  wspomnianym  ob- szarze dla  zarobku,  albo  vjykonywania  czynności 
Handlowych  lub  przemysłowych. 

I 
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§  4. Częściowy  obowiązek  opłacania  podatku  ciąży 
na  osobach  wymienionych  w  §  3  nin.  rozp.  w  na- 

stępującej rozciągłości: 
1)  osoby,  wymienione  w  ustępie  1  §  3  nin. 

rozp.,  ©płacają  podatek  tylko  od  dochodów  ze  źródeł 
wyszczególnionyfch  w  §  3  nin.  rozp.  pod  a),  b),  c),  i  d); 

2)  osoby,  wymienione  w  ustępie  2  §  3  nin. 
rozp.,  opłacają  podatek  tylko  od  dochodu  ze  źródeł 
wyszczególnionych  w  §  3  nin.   rozp.   pod  a)  i  b); 

3)  wreszcie  osoby,  wymienione  w  ustępie  3 
§  3  nin.  rozp.,  opłacają  tylko  podatek  od  dochodu, 
o.siągniętego   na   obszarze   Rzeczypospolitej  z  za- o 
robku,    albo   wykonywania   czynności  handlowych 
lub  przemysłowych. 

§  5. Postanowienia,  dotyczące  obowiązku  opłacania 
podatku  przez  osoby  fizyczne,  należy  stosować  rów- 

nież do  spadków  wakujących  (nieobjętych),  przy- 
czem  całkowity  lub  częściowy  obowiązek  opłacania 
podatku  określa  się  według  obowiązku  opłacania 
podatku,  przez  spadkodawcę,  z  tą  jednak  różnicą, 
że  opodatkowanie  spadków  wakujących  (nieobję- 

tych) rozciąga  się  tylko  na  dochody,  które  nie  gas- 
ną ze  śmiercią  spadkobiercy. 

Częściowe  zwolnienie  od  obowiązicu  opłacania 

podatku. 

§  6. 
Z  częściowego  zwolnienia  od  obowiązku  opła- 
cania podatku  korzystają  następujące  osoby: 
1)  osoby,  wyszczególnione  pod  1)  i  2)  art.  5 

ustawy,  opłacają  podatek  tylko  od  dochodów  ze 
źródeł,  wymienionych  w,  ustępie  2  art.  1  (ustęp  1 
§  3  nin.  rozp.). 

2)  osoby,  wymienione  pod  3),  4),  5)  i  6) 
art.  5  ustawy,  zwolnione  są  od  obowiązku  opłaca- 

nia podatku  od  dochodów,  w  ustępach  od  3  do  6 
art.  5  wyszczególnionych  jak  w  J\2  48. 

Całkowite  zwolnienie   cd  obowiązicu  opłacania 

podatku. 

§  7. Całkowicie  zwolnione  są  od  obowiązku  opła- 
cania podatku: 
1)  Państwo  i  związki  samorządne; 

2)  osoby  prawne,  których  dochody  są  obra- 
cane w  całości  na  cele  ogólnej  użyteczności,  nau- 
kowe, oświatowe,  kulturalne,  wyznaniowe  i  dobro- 

czynne. 
§  8.  . 

Za  miejsce  zamieszkania  celem  oceny  obo- 
wiązku płacenia  podatku  należy  uważać  miejsce, 

w  którem  dana  osoba  posiada  miejsce  zamieszka- 
nia wśród  okoliczności,  uzasadniających  trwałe 

utrzymywanie  mieszkania  (n.  p.  w  celu  prowadze- 
nia gospodarstwa  domowego,  kształcenia  dzieci, 

studjów  itp.).  Posiadaczem  mieszkania  jest  ten, 
który  rozporządza  mieszkaniem  na  mocy  prawa 

własności,  prawa  rzeczowego  lub  osobistego  sto- 
sunku prawnego. 

Nr.  35^  t 

Za  miejsce  zamieszkania  pracowników  paj 
stwowych  i  samorządowych,  oraz  oficerów,  urzęc 
ników  wjoskowych  i  duchownych  wojskowyc,* 
uważa  się  ich  siedzibę  służbową  na  obszarze  Rzf 
czypospolitej,  wyznaczoną  im  przez  władzę  przełc 
żoną  według  przepisów  służbowych.  O  ile  wspc 
mniane  osoby  mają  siedzibę  służbową  poza  obsze 
rem  Rzeczypospolitej,  wówczas^  za  miejsce  zamiesj 
kania  tych  osób  uważa^się  siedzibę  ich  najwyższt 
władzy  przełożonej. 

Narówni  z  zamieszkaniem  traktuje  się  pobyi 
dłużej  niż  rok  trwający. 

O  ile  sam  pobyt,  trwający  dłużej  niż  rok,  uza 
sadnia  obowiązek  opłacania  podatku,  nie  ma  żad 
nego  znaczenia,  czy  dotycząca  osoba  przebyw 
w  jednem  miejscu,  czy  po  kolei  w  rozmaityc 

miejscach. Okoliczność,  że  w  pobycie  takim,  wywołanyn 
nie  zamiarem  zarobku,  zaszła  chwilowa  przerwa 
spowodowana  przemijającą  nieobecnością,  nie  zwal 
nia  od  obowiązku  opłacania  podatku. 

Przy  pobycie  dla  zarobku  czas  trwania  pobyti 
nie  ma  żadnego  znaczenia. 

Za  siedzibę  osób  prawnych  w  duchu  ustaw 
należy  uważać  miejsce,  wymienione  w  statucie 
względnie  w  zastępujących  go  przepisach,  jako  sie 
dziba  tych  osób. 

i 
Minimum  egzystencji. 

(Do  art.  2  i  5  ustawy). 

§  9. 

Postanowienia  art.  2  ustawy  zakreślają  grani 
ce,  od  których  rozpoczyna  się  obowiązek  opłacani: 
podatku.  Granice  te  uzależnia  ustawa  u  osób  fizycz 
nych  od  wysokości  osiągniętego  dochodu  i  o( 
ilości  mieszkańców  w  miejscu  przypisania  podatku 

u  osób  prawnych  tylko  od  wysokości  dochodu. 
Ze  spadkami  wakującemi  (nieobjętemi)  należj 

|)od  tym  względem  postępować  tak,  jak  z  osobam 

fizycznemi. 
psoby,  których  łączny  dochód  roczny  przyjętj 

do  podstaw  opodatkowania  nie  przekracza  kwoty 
wyznaczonej  dla  danej  miejscowości,  w  myśl  po- 

stanowień art.  2  w  związku  z  '  art.  5  ustawy,  sć 
wolne  od  podatku. 

Ilość  mieszkańców  w  danej  miejscowości  na 

leży  przyjąć  według  stanu  na  dzień  1  stycznia  roki 
podatkowego,  na  podstawie  danych  urzędowych 
dostarczonych  przez  władzę  polityczną  powiatu. 

Wątpliwości  pod  tym  względem  rozstrzyge 
Ministerstwo  Skarbu  V  porozumieniu  z  Minister- 

stwem Spraw  Wewnętrznych. 
Przy  ócenianiu  uwolnienia  z  mocy  art.  2  ustawj 

należy  mieć  na  uwadze  postanowienia  art.  13  i  art 
76  ustawy,  dotyczące  obliczenia  dochodu  według 
roku,  poprzedzającego  rok  podatkowy,  lub  według 
przypuszczalnej  kwoty  rocznej. 

Kto  n.  p.  w  miejscu  opodatkowania  (§  49) 
należącem  do  4  klasy  miejscowości  w  czasie  oC 

1  września  do  31  grudnia  osiągnął  dochód  w  kwo- 
cie 2.400  mk ,  ten  nie  jest  wolny  od  obowiązku 

opłacania  podatku,  ponieważ  2  400  mk.  za  4  mie- 
ąiące  odpowiadają  dochodowi  w  sumie  7.200  mk, 
za  cały  rok  obliczonemu. 

Po  myśli  postanowień    art.  art.  26  i  28  usta- 
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fty  można  także  uwolnić  od  podatku  pod  pewnemi 
warunkami  osoby,   które    osiągnęły  dochód  wyższy 
d  dochodu,  stanowiącego   granicę  minimum  egzy- 
stencji. 

2asada  wzajemności  międsypaństwowej. 

(Do  art.  4  ustawy). 

§  10. t 

Wymienione  w  punkcie  1  §  2  niniejszego  roz- 
orządzenia,  osoby  fizyczne,  które  poza  obszarem 
Iz.ec^ypospolitej  posiadają  nieruchomości,  stałe 
rzedsiębiorstwa,  otrzymują  tantjemy  lub  pobierają 
łace  służbowe  i  emerytury  z  funduszów  innego 
aństwa,  obcych  związków  komunalnych  oraz  innych 

;go  rodzaju  funduszów  publicznych,  nie  mają  obo- 
iązku  płacenia  podatku  na  obszarze  Rzeczypo- 
oolitej  od  dochodu  z  powyżej  wyszczególnionych 
ródeł,^  pod  warunkiem,  że  dochód  z  tych  źródeł 
ostał  obciążony  podatkiem  tego  samego  rodzaju 
•  owem  państwie  i  że  państwo  to  postępuje  we- 
ług  zasad  wzajemności  co  do  takich  samych  do- 
hodów,  płynących  ze  źródeł,  znajdujących  się  na 
bszarze  Rzeczypospolitej,  t.  j.  dochodów  tej  samej 
ategorji,  czyli  dochodów  z  takich    samych  źródeł. 

Opodatkowanie  tego  rodzaju  dochodów  zagra- 
icą,  jego  rodzaj  i  rozciągłość  winien  udowodnić 
tatnik  przed  wymiarem  podatku.  O  ile  płatnik  nie 
ist  w  możności  dostarczyć  odnośnych  dowodów 
terminie  wyznaczonym,  może  władza  skarbowa 

droczyć  pobór  różnicy  w  podatku  między  stawką, 

'zypadającą  od  łącznego  dochodu,  a  stawką,  przy- 
dającą od  dochodów,  które  bezwarunkovv/o  podle- 

•jją  opodatkowaniu,  wyznaczając  płatnikowi  ponow- 
7  termin  do  przedstawienia  dowodów  w  myśl 
uprzedniego  ustępu.  Po  bezskutecznym  upływie 
(Igo  terminu  odroczoną  kwotę  należy  ściągnąć. 

Na  wypadek  wątpliwości,  czy  opodatkowanie 

[graniczne  odpowiada  v,'ymaganym  warunkom,  na- 
ży  zasięgnąć  wskazówek  od  Ministerstwa  55<arbu. 

ROZDZIAŁ  II. 

Przedmiot  podatkowy. 

j  (Do  art.  3  ustawy). 

§  11. 
Podatek  opłaca  się  od  dochodów  z  następu- 

[jcych  źródeł: 

\      1)    z  nieruchomości  gruntowej  własnej,  posia- 
(inej,  użytkowanej  lub  dzierżawionej; 
I*     2)    z  budynków; 

3)  a)  z  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemy- 
słowych; 

b)  z  zajęć  zawodowych  i   wszelkich  innych 
zatrudnień  o  celach  zarobkowych; 

4)  z  wynagrodzenia  procentowego  (tantjem); 
5)  z  kapitałów  pieniężnych   i   praw  majątko- 

o;  z  uposażeń  służbowych,  emerytur  i  wy- 
j^lgrodzeń  za  najemną  pracę; 
I      7)    z  wszelkiego  rodzaju  źródeł  dochodu,  nie 

'mienionych  w  ust.  1 — 6  niniejszego  paragrafu. 
W  stosunku  ̂ o  źródła,  z  którego  dochód  pły- 

nie, zapewnia  ustawa  ulgi  dochodom,  pochodzącym 

z  .pracy,  i  przyjmuje   do   opodatkowania  dochody, 
wyszczególnione  w  ustępie  6)  niniejszego  paragrafu 
tylko  w  7io  częściach  ich  rzeczywistej  wysokości, 
o*       Podatnik  osiąga  n.p.  następujące  dochody: 

1)  z  kapitałów   10.000  mk. 
2)  z  budynków   20.000  mk. 
3)  z  uposażenia  służbowego    50.000  mk. 
•  '  

Razem .    .    .    80  000  mk. 

Ponieważ  jednak ,  dochód  z  uposażenia  służ- 
bowego przyjmuje  się  do  opodatkowania  tylko  w  Vio 

częściach  rzeczywistej  wysokości,  przeto  dochody 
podlegające  podatkowi  wynoszą: 

1)  z  kapitałów   10.000  mk. 
2)  z  budynków   .    .    .    .    .    20.000  mk. 
3)  z  uposażenia  służbowego    35.000  mk. 

Razem .    .    .    65  000  mk. 

i 

Opodatkowanie   czionków  rodziny. 

(Do  arf.  11  ustawy). 

§12. 
Dochody  członków  rodziny,  rozróżnia  ustaw,a 

takie,  co  do  których,  na  podstawie  obowiązujących 
przepisów^  prawnych  lub  zawartych  umów  głowa 
rodziny  ma  prawo  rozporządzania  lub  użytkowania, 
i  takie,  co  do  których  głowie  rodziny  te  prawa  nie 
przysługują. 

Dochody  pierwszej  kategorji  dolicza  się  do 
dochodów  głowy  rędziny,  od  dochodów  zaś  (drugiej 

kategorji  opodatkowuje  się  członków  rodziny  od- 

rębnie. Natomiast  należy  członków  rodziny  zawsze 
odrębnie  opodatkować  od  dochodów,  płynących 

wyłącznie  z  ich  pracy  fizycznej  lub  z  pracy  umys- 
łowej, tak  najemnej,  jakoteż  samodzielnej  w  za- 
wodzie wyzwolonym. 

Opodaticowanie  wspólników  i  uczestni^^ów. 

(Do  art.  12  ustawy) 

§  13. Przy  wspólnej  własności,  wspólnem  posiada- 
niu lub  użytkowaniu  obowiązek  opłacania  podatku 

ciąży  na  każdym  z  uczestników  z  osobną. 
Wspólnie  przeto  osiągnięty  dochód  nie  podlega 

jako  taki  łącznemu  opodatkowaniu,  lecz  dzieli  się 
go  pomiędzy  uczestników  w  stosunku  do  wysokości 
ich  udziałów.  Przypadająca  zaś  na  każdy  udział 

część  wspólnego  dochodu  podlega  odrębnemu  opo- 
datkowaniu u  każdego  poszczególnego  uczestnika. 

Przy  udziałach,  których  wysokości  nie  można 
określić,  uczestnictwo  przyjmuje  się  w,  równych 

częściach. 
Te  same  zasady  stosuje  ustawa  do  uczestnic- 

^"  twa  w  spółkach  firmoWych  (jawnych  spółkach  han- 
dlowych) oraz  w  spółkach  firmowo-komandytowych 

(komandytowych). 
Na  tych  samych  podstawach  należy  uskutecz- 
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nić  podział  strat  wynikłych  dla  uczestników  ze 
wspólnej  własności,  wspólnego  posiadania  lub  użyt- 

kowania, jak  również  i  strat,  poniesionych  z  ucze- 
stnictwa w  spółkach  firmowych  i  firmowo-komandy- 

towych  (jawne  spółki  handlowe  i  komandytowe). 

Pojęcie  dochodu. 
(Do  art,  6  ustawy). 

§  14. Pod  pojęciem  dochodu  w  myśl  art.  6  ustawy 
rozumie  się  sumę  wszystkich  przychodów  podatnika, 
otrzymanych  w  pieniądzach  lub  wartościach  pienięż- 

nych z  każdego  poszczególnego  źródła,  w  art.  3 
ustawy  wymienionego,  po  potrąceniu  z  przychodów: 

1)  wszelkich  kosztów,  poniesionych  na  osiąg- 
nięcie, zachowanie  i  zabezpieczenie  tych  przy- 

chodów; 
2)  corocznego  prawidłowego  odpisania  na 

zużycie  budynków,  maszyn  i  wszelkiego  rodzaju, 
martwego  inwentarza; 

3)  wreszpie,  strat  częściowych  lub  całkowi- 
tych w  przedmiotach,  podlegających  zużyciu  i  słu- 

żących do  osiągnięcia  dochodu,  o  ile  potrąceń  pod 
2)  i  3)  nie  uwzględniono  już  w  kosy.tach  wymie- 

nionych pod  1).. 

Koezty,  które  potrąca  się  z  przychc  dów. 
(Do  art.  6  ustawy). 

§  15. 
Koszty,  nadające  się  do  potr4cenia  z  poszcze- 

gólnych źródeł,  dzieli  ustawa  na  trzy  zasćsdnicze 
grupy  kosztów  i  ogranicza  się  do  ogólnego  ich 
określenia,  nazywając  je  kosztami  poniesionemi  na 
osiągnięcie,  zachowanie  i  zabezpieczenie  przycho- 

dów. Koszty  te  nie  są  jednólite  i  występują  roz- 
maicie przy  różnych  źródłach  dochodu.  Przy  nie- 
których źródłach  nie  ma  ich  częstokroć  wcale  lub 

wstępują,  one  tylko  w  pewnych  wyjątkowych  wypad- 
kach, przy  innych  zaś  źródłach  są  bardzo  liczne 

j  mają  doniosłe  znaczenie,  jak  n.  p.  w  gospodar- 
stwie rolnem,  przedsiębiorstwie  przemysłowem  lub 

handlowem. 

Czy  wykazane  ̂ rzez  podatnika  koszta  są  usta- 
wowo uzasadnione,  należy  ocenić  w  każdym  wy- 

padku z  osobna. 
Koszty,  które  ustawa  nazywa  kosztami  osiąg- 

nięcia, zachowania  i  zabezpieczenia  przythodu, 
określa  się  w  dalszym  ciągu  krótko,  jako  koszta 
uzyskania  dochodu. 

Różne  rodzaje  kosztów,  pozostających  w  związ- 
ku z  uzyskaniem  przychodów,  są  omówione  przy 

bliższem  określeniu  dochodu  z  poszczególnych  źró- 
deł. Ogólne  zaś  zasady  są  następujące: 

a)  kosztami,  połączonemi  z  uzyskaniem  przy- 
chodu, śą  tylko  koszty,  poniesione  w  tym 

celu,  aby  z  pewnego  źródła  osiągnąć  do- 
chód, nie  zaś  koszty,  wyłożone  na  naby- 

cie samego  źródła,  np.  cena  kupna  nie- 
ruchomości, opłata  od  przeniesienia  pra- 

wa własności  i  t.  p.;  ' 
b)  tylko  takie  koszty  nadają  się  do  potrą- 

cenia z  przychodu,   które   podatnik  już^ 
rzeczywiście  poniósł,  a  nie  takie,  które 
mógłby    ponieść    lub     wśród  pewnych 
okoliczności  musiałby  ponieść,  albo  ta- 

kie, które  zaoszczędził  sobie  własną  pi 
cą  lub  też  pracą  bezpłatną  członków  j 
dżiny,  albo  innych  osób. 

Wyżywienie  członków  rodziny,  zatrudniony 
stale  w  przedsiębiorstwie  podatnika,  zalicza  się 
kosztów  uzyskania  dochodu,  lecz  dla  uzasadniei 
potrącenia  tego  rodzaju  kosztów  wymaga  się,  a 
członkowie   rodziny   byli  stale  zajęci  w  przeds 
biorstwie  przemysłowem  lub  handlowem,  albo  w  g( 
podarstwie  rolnem  lub  leśnem  a  nie  w  gospod; 
stwie  domowem  podatnika; 

c)  do  potrącenia  nadają  się  tylko  kosz 
które  podatnik  poniósł  w  pieniądzach  i 
w  naturze,  a  nie  takie,  które  jedynie  j 
liczył,  a  później  otrzymał  je  z  powrcte 

d)  dostarczenie  dowodu  o  rzeczywistem  \ 
niesieniu  kosztów,  a  na  żądaiiie  wład 
również  o  ich  potrzebie  i  celowości,  i 
leży  do  podatnika;  natomiast  obowiązkit 
wiadz  wymierzających  podatek  jest  zł 
danie  kwestji,  czy  koszty  są  potrącali 

e)  przy  ocenianiu  kwestji,  kiedy  powstć 
koszty  zostały  rzeczywiście  poniesior 
decyduje  termin  zapłaty,  a  nie  czas  z 
rachowania  np.  koszty  remontu  !ub  ub( 
pieczenia  domu,  pochodzące  z  roku  19 
i  w  tym  roku  zarachowane,  a  zapłaco 
w  roku  1919,  należy  potrącić  dopie 

przy  wymiarze  na  rok  1920; 
f)  przy  spłatach  ratami  należy  potrąc 

rzeczywiście  uiszczone  sumy. 
Koszty  związane  z  używaniem  przedmiotu 

do  celów  Wyłącznie  lub  przeważnie  zbytkowych  i 
nadają  się  do  potrącenia,  o  ile  te  koszty  przekraczć 
osiągnięte  dochody;  w  tego  rodzaju  wypadkach  r 
należy  również  przyjmować  dochodu  (parki,  stajr 
wyścigowe,  polowania,  cieplarnie,  wille  i  t.  p.) 

Odfsieagf.e  na  zuiż^cće  i  straty* 
(Do  art.  6  ustawy). 

§  16. 

Do  potrąceń  z  przychodu  zalicza  ustawa  róv 
nież  coroczne  prawidłowe  odpisania  na  zużycie  b 
dynków,  maszyn  i  inwentarza  martwego,  oraz  c£ 
kowite  lub  częściowe  straty  w  przedmiotach  podl 

gających  zużyciu,  o  ile  tych  odpisań  i  strat  n 

uwzględniono  już  w  kosztach  uzyskania  dochód. 
Te  odpisania  powinny  odpowiadać  rzeczywisten 
zmniejszeniu  się  wartości,  jakiemu  uległy  budynl' 
maszyny  lub  inwentarz  martwy  w  czasie  miarode: 

nym  do  wymiaru  podatku,  wskutek  używania  i< 
według  przeznaczenia  w  normalnym  trybie. 

Wysokość  tego  potrącenia  zależy  od  natu 
przedmiotu,  .przyczem  decydującem  jest  wyłączn 

faktycz^ne  jużycie,  jako  miara  wysokości  dopuszczę 

nych  piJtrąceń. 
W  celu  przyznania  stosownego  potrącenia  t 

tułem  zużycia,  może  władza  wymierzająca  ppdat( 

przyjmować  przeciętne  i  procentowo  obliczone  s' 

my  (kwoty),  bez  przeprowadzenia  dalszych  di chodzeń.  ą 

Potrącenia  z  tytułu  zużycia  nie  powinny  jedm 
z  reguły  przekraczać: 

1)  przy  budynkach  mieszkalnych    .    .  2 

2)  r,  „         gospodarczych  .    •  3° 
3)  „  „         fabrycznych      .    .  4" > 
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4)  przy  ruchomościach,  (urządzenia  biur, 
kantorów,  kancelarji,  sklepów  i  t.  p.)  5% 

5)  przy  m^zynach,  narzędziach,  urzą- dzeniach  fabrycznych,  .  kopalniany, 

piecach  fabrycznych  i  t.  p.    .    .    .  lO"/* 
wartości  przedmiotu,  którą  ustalić  należy 
według  postanowień  art.  126.  ustawy. 

Przy  nabytych  odpłatnie  przywilejach  i  prawach 

erminowych  (wynalazki,  prawa  autorskie  i  t.  p.)  na- 
eży  wysokość  rocznego  odpisania  ustalić  w  stosunku 
Ib  wartości  i  czasu  korzystania  ,z  tych  przywilejów 
praw,  n.p.  z  wartości  przywileju,  trwającego  12  lat, 

'  i  ustalonego  na  60.000  mk.  wartości,  należy  potrą- 
;ić  Vi2  część  t.  j.  5.000  mk.  rocznie.  Natomiast 

yysokość  odpisania  tytułem  zużycia  zapasów  kopal- 
Hanych  należy  ustalić  w  każdym  poszczególnym  ■ 
irzypalJku  przez  przesłuchanie  znawców  (biegłych). 

Przyjęcie  innych  potrąceń  na  zużycie  nie  jest 
wykluczone,  o  ile  jednak  podatnik  żąda  wyższego 
(Otrącenia,  wówczas  powinien  uzasadnić  te  oko- 
iczności,  które  wpłynęły  na  znaczniejsze  zmniejsze- 
lie  się  wartości.  W  każdym  razie>  jeżeli  odpisanie 
lasuwa  wątpliwości,  należy  je  ustalić  przez  znew^ców. 

Wszelkiego  rodzaju  odpisania  na  zużycie  mo- 
ą  być  uskutecznione  bezpośrednio  z  wartości  przed- 
niotów,  ulegających  zmniejszeniu  się  wartości  z  po- 
todu  zużycia,   lub  przez   vjstavvienie  w  pasywach 

l^ilansu  odpowiedniej  kwoty,  wyrażającej  zmniejszc- 
ie się  wartości  w  dan5'm  roku  operacyjnym  (gos- 

I  odarczym).    W  tym  ostatnim    wypadku   kv/ota  ta 
riusi  być  w  ten  sposób  uwidocznioną,   aby  władza 

1^'ymierzająca  podatek  mogła  łatwo  zbadać  stosow- 
jOŚć  tego  potrącenia.  m 

[       Co  się  tyczy  potrącenia  z  powodu  strat  czę- 
rciowych  lub  całkowitych'  w  przedmiotach  podlega-^ 
jcych  zużyciu  i  służących  do  osiągnięcia  przycho- 

■  u  nadmienia  się,   że  tego  rodzaju  straty  uv,'zględ- 
ia  się  tylko  pod  warunkiem,   gdy  nie  zostały  po- 

ryte sumą  ubezpieczeniową  i  odpisaniami  z  poy.'©- 
u  zużycia.    Potrącać   jednak  te  straty  można  tyl- 
5  z  dochodu,   osiągniętego  z  tego  samego  źródła, 
^óre  póniosło  stratę  i  z  dochodu  tego  roku,  w  któ- 
'm  strata  rzeczywiście  nastąpiła;  potrącanie  takich 

I  rat  z  dochodu  lat  następnych  jest  niedopuszczalne. 

,1  i9adxwyczajne  fipzych«»dy. 

(Do  art.  7  ustawy). 

§  17. 

O  ile   według   postanowień    art.    6  ustawy 
szystkie  przychody  w  pieniądzach  lub  wartościach 
eniężnych  należy  brać  w  rachubę  przy  ustalaniu 
jochodu,  to  art.  7  ustawy  w  punktach  1 — 5  zawiera 
lyjątkowe  postanowienie  dla  pewnych  nadzwyczaj- 
:7ch  przychodów  i  wpływów,  którycn  ustawa  nie 
:naje   za  dochody,    podlegające  opodatkowaniu, 
i=iznaczając   wyraźnie   w  punkcie  6  art.  7  ustawy, 

tego  rodzaju  przychody  stanowią  wogóle  tylko 
.yiększenie  majątku  lub  zwrot  tegoż, 
r      Oprócz  przeto  wymienionych  w  art.  7  ustawy 
zychodów  nadzwyczajnych,  wszystkie  inne  m\iszą 
rć  włączone  do  dochodów,  podlegających  podatkowi. 

Przychodów  nadzwyczajnych  w  postaci  spad-  r 
iw,  legatów,  darowizn,   posagów  i  kapitałów,  wy- 
aconych  za  ubezpieczenie  życia,  nie  uważa  usta- 

'  i  za  dochód  podlegający  opodatkowaniu,  jednakże 

pod  Warunkiem,  że  one  nie  stanowią  perjodycznych 
wpływów.  Kto  więc  w  wykonywaniu  swego  zawodu 
otrzymuje  datki,  chociażby  nieregularnie,  ten  z  tych 
datków  osiąga  dochód,  który  podlega  podatkowi 
np.  dobrowolne  datki,  składane  duszpasterzom.  Jed- 

norazowe datki,  udzielane  portjerom,  szwajcarom, 
kelnerom,  woźnym  i  t.  p.  mają  również  charakter 

perjodycznych  wpływów.  Zyski  ze  sprzedaży  przed- 
miotów majątkowych,  zarówno  nieruchomych,  jak 

i  ruchomych,  wyłącza  się  z  dochodu  podlegającego 
podatkowi,  natomiast  zyski  ze  sprzedaży  takich 
przedmiotów,  osiągnięte  w  wykonywaniu  przedsię- 

biorstwa zarobkowego  lub  interesu  spekulacyjnego, 
zalicza  ustawa  do  dochodu.  Pojęcie  interesu  spe- 

kulacyjnego wyjaśnia  §  42  nin.  rozp. 

Spodziewane  ppzychedy  i  rsiepontesSot^e koszty^c 

(Do  art.  6  ustawy). 

§  18. Przy  ustalaniu  dochodu  z  poszczególnych  źró- 

deł przestrzegać  należy  zasady,  że  wszystkie  przj^- 
chody  i  koszty  powinny  być  przyjęte  w  tej  sumie, 
w  jakiej  one  w  czasie  miarodajnym  zostały  rzeczy- 

wiście osiągnięte,  względnie  poniesione. 
Zasada  ta  jednak  nie  może  być  stosowana 

przy  ustalaniu  dochodu  z  przedsiębiorstw  handlo- 
wych, przemysłowych  lub  gospodarstw  rolnych, 

które  prowadzą  księgi  handlowe,  uznane  za  pra- 
widłowe. 

W  tych  bowiem  wypadkach  należy  się  kiero- 
wać wyłącznie  zasadami  buchalterji,  t.  j.  brać  w  ra- 

chubę również  takie  zaksięgowane  przychody,  które 
mają  dopiero  wpłynąć  na  korzyść  podatnika,  oraz 
takie  koszty,  które  zostały  już  zarachowane,  cho- 

ciaż ich  jeszcze  rzeczywiście  nie  poniesiono  i  o  ile 
odnoszą  się  do  danego  roku  operacyjnego  (gospo- 
darczego). 

'S^ydatki  nie  n«<;dające  się  do  potirącenea. 

(Do  art.  8  ustawy). 

W  art.  8  ustawy  wylicza  ustawa  najwaźniejsre 
wydatki,  których  nie  można  potrącać  z  przychodów, 
osiągniętych  z  poszczególnych  źródeł,  a  nadto 
w  ustępie  6,  tegoż  artykułu  v/yraźnie  zaznacza,  że 
wydatki,  nie  z\(viązane  z  uzyskaniem  dochodu,  nie 
nadają  się  do  potrącenia  z  przychodu. 

Zasadniczo  koszty,  nadające  się  do  potrącenia 

związane  są  zawsze  z  uzyskaniem  dochodu,  nato- 
miast wydatki  nie  nadające  się  do  potrącenia,  zwią- 

zane są  ze  źródłdhi  dochodu,  czyli  majątkiem,  dają- 

cym przychody. 
Dla  ściślejszego  odróżnienia  jednych  wydat- 
ków od  drugich,  nazywa  je  ustawa  w  pierwszym 

wypadku  kosztami,  w  drugim  zaś  wydatkami. 

Ustalenie  ogólnego  dochodu. 
(Do  art.  9  i  52  ustawy). 

§  -20. 
Suma  dochodów  z  poszczególnych  źródeł, 

względnie  z  jednorazowj^h  wpływów,  wyraża  ogólny 
dochód  podatnika. 
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W  celu  otrzymania  tej  sumy,  należy  wziąć 

pod  uwagę  osobno  te  źródła,  które  przyniosły  do- 
chód, osobno  zaś  te,  z  których'  wynikła  strata 

i  następnie  porównać  sumę  dochodów  z  jednych 

źródeł,  ze  sumą  strat  z  drugich  źródeł.  Wypada- 
jąca z  tego  porównania  różnica  będzie  albo  ogól- 
nym dochodem,  albo  stratą. 
W  analogiczny  sposób  postępują  podatnicy 

przy  wypełnianiu  zeznań  w  myśl  art.  52  ustawy. 

Odliczenia. 

Do   art.  l8  ustawy). 

§  21. 
Wymienione  szczegółowo  w  art.  10  ustawy 

odliczenia  od  ogólnego  dochodu  nie  wymagają 
bliższego  wyjaśnienia. 

Zauważa  się,  że  tylko  te  odliczenia  mogą  być 
dokonane  z  ogólnego  dochodu,  które  rzeczywiście 
zostały  wyołacone  lub  poniesione  w  ostatnim  roku 

kaler.darzowym  albo  wykazane  w  ostatniem  za- 
mknięciu rachunkowem  roku  operacyjnego  (gospo- 

darczego), poprzedzającego  rok  podatkowy. 
Odliczenia  te  powinny  być  należycie  udowod- 

nione np.  odpowiedniemi  dokumentami  w  orygi- 
nale lub  w  wiarogodnym  ©dpisie  i  t.  p. 
Obowiązkiem  podatnika  jest  dostaręzyć  tych 

dowodów  na  żądanie  władzy.  Do  dokumentów  na- 
leżą: kwity,  poświadczenia,  polisy,  czeki,  książeczki 

płatnicze,  płany  amortyzacyjne,  wyciągi  z  ksiąg 
handlowych  lub  gospodarczych  i  t.  p. 

Nadto  odsetki  od  długów,  oraz  renty  i  trwałe 
ciężary,  oparte  na  tytułach  prawnych  (ustępy  1  i  2 
art.  10  ustawy)  nadają  się  do  odliczenia  tylko  pod 
tym  warunkiem,  gdy  .ciążą  na  źródłach  dochodu, 
podlegającego  podatkowi  i  pozostają  w  związku 
gospodarczyTn  z  temi  źródłami. 

Potrącenia  procentów  lub  świadczeń  perio- 
dycznych na  korzyść  członków  rodziny  może  żądać 

podatnik  tylko  w  tych  wypadkach,  gdy  otrzymujący 
te  procenty  lub  świadczenia  jest  opodatkowany  od- 

rębnie podatkiem  dochodowym  na  obszarze  Rze- 
czypospolitej. 

W  końcu  nadmienia  się,  że  niektóre  z  wy- 
szczególnionych w  art.  TO  ustawy  odliczeń  mają 

charakter  kosztów,  poniesionych  na  uzyskanie  do- 
chodu. O  ile  przeto  tego  rodzaju  odliczenia  zostały 

dokonane  w  drodze  potrącenia  od  dochodu  z  po- 
szczegó'nego  źródła,  wówczas  nie  mogą  być  odli- 

czone od  ogólnego  dochodu.  W  szczególności  do- 
tyczy to  odsetek  od  długów,  ciążących  na  grun- 
tach, budynkach,  przedsiębiorstwach,  oraz  rent 

i  innych  trwałych  ciężarów,  ściśle  ze  źródłem  do- 
chodu związanych. 

Podstawa  opodatkowania. 

(Do  ort.  13  ustawy), 

§  22. 
Opodatkowanie  dochodu,  podlegającego  po- 

datkowi, uzależnia  ustawa  od  tfego,  czy  podatnik 
nie  prowadzi  prawidłowych  książek  handlowych 
Cgospodarczych),  czy  też  takowe  prowadzi. 

W  pierwszym  wypadku  za  podstawę  opoda 
kowania  służą  dochody,  osiągnięte  rzeczywiśc 
w  ostatnim  roku  kalendarzowy,  poprzedzający: 
rok  podatkowy. 

W  wypadku  zaś,  gdy  podatnik  prowadzi  pn 
widłowe  książki  handlowe  (gospodarcze),  nalei 
dochody,  podlegające  opodatkowanju,  przyjmowa 
w  sumie,  wykazanej  w  ostatniem  zamknięciu  rachur 
kowem  roku  operacyjnego,  poprzedzającego  rc 
podatków^.  » 

Jeżeli  więc  przyjęty  przez  podatnika  rok  go; 
podarczy  nie  zgadza  się  z  rokiem  kalendarzowyn 
wówczas  co  do  dochodu,  osiągniętego  z  gospodai 
stwa  rolnego  i  leśnego  (ustęp  1  art.  3  ustawy)  ora 
co  do  dochodu  z  przedsiębiorstw^  handlowych  i  przf 

mysłowych  (ustęp  3-a  i  b  art.  3  ustawy)  nie  decj 
dują  wyniki  ostatniego  roku  kalendarzowego,  lec 
wyniki  roku  operacyjnego  (gospodarczego),  poprze 
dzającego  bezpośrednio  rok  podatkowy. 

Za  rok  gospodarczy  (operacyjny),  poprzedza 
jący  bezpośrednio  rok  podatkowy,  można  na  żąda 
nie  płatnika  przyjąć  również  ostatni  rok  gospodar 

czy  (operacyjny),  jeżeli  wyniki  tego  roku  w  dnii 
wyznaczonym  do  złożenia  zeznania  mogą  być  pra 
widłowo  ustalone.  , 

O  ile  podatnik,  oprócz  dochodu,  osiągaheg( 
z  gospodarstwa  rolnego  i  leśnego,  z  przedsiębiorstv 
handlowych  i  przemysłowych,  osiąga  jeszcze  do 
chody  z  innych  źródeł,  wówczas  te  inne  dochód 
podlegają  opodatkowaniu  w  sumie,  osiągnięte 
w  ostatnim  roku  kalendarzowym,  poprzedzającyn 
rok  podatkowy. 

Kwestję^  czy  odnośne  książki  handlowe  lul 
gospodarcze  są  prawidłowo  prowadzone,  rozstrzygj 

w  postępowaniu  wymiarowem— Komisja  szacunko 

wa,  w  ■  postępowaniu  zaś  odwoławczem  ■ —  Komisje odwoławcza.  Orzeczenie  Komisji  odwoławczej  w  tynr 

względzie  jest  ostateczne. 

Obwieszenie  dochodówr  w  natu«»z:e. 

(Do  arf.  14  ustawy). 

§  23. 

Wszystkie  dochody  w  naturze  winny  być  ze- 
znane  1  ustalone  według  przeciętnych  cen  z  roku, 

przyjętego  za  podstawę  opodatkowania  z  uwzględ- 
nieniem czasu,  w  którym  te  dochody  pobrano- 

O  wysokości  przeciętnych  cen  decyduje  to  miejsce, 
w  którem  znajduje  się  źródło  danego  dochodu. 

W  braku  cen  targowych  w  miejscu  położenia 

źródła  dochodu,  należy  przyjmować  ceny  najbliż- 
szego rynku  zbytu;  przyczem  w  tego  rodzaju  wy- 

padkach od  <5eny  rynkowej  potrąca  się  koszta  do- 
stawy do  miejsca  zbytu. 

Dochody  z  poszczególnych  źródeł. 

(Do  art.  art.  15—22  ustawy^. 

§  24. 

Aczkolwiek  opodatkowaniu  podlega  ogólny 

dochód  czysty,  osiągnięty  ze  źródeł,  wymienionych 
w  art.  3  ustawy,  to  obliczenie,  zeznanie  i  ustalenie 
dochodi|  należy  uskutecznić   odrębnie  z  każdego 

/ 
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{  poszczególnego  źródła  w  myśl  postanowień,  zawar- 
li tych  w  art.  art.  15 — 22  ustawy. 
1  Postanowienia  te  w  istocie  rzeczy  są  jedynie 

I'  następstwem  zasad  ogólnych,  wyluszczonych  w  art- 

j  6,  lecź  nie  wyczerpują  wszystkich  opodatkowaniu 
C  podległych  dochodów;  o  ile  przeto  pewnego  rodzaju 
i  dochód  nie  został  objęty  postanowieniami  art.  art. 

!i  15-22,  wówczas  tego  rodzaju  dochód  należy  trak- 
tować według  ogólnych  zasad  w  myśl  art.  6  ustawy. 

Dochód  z  nieruchomości  gpuntOMfej. 

(Do  art.  15  ustawy). 

§  25.  ^ 

Dochód  z  nieruchomości  gruntowej  obejmuje 
wpływy  ze  wszystkich  gruntów,  które  są  własnością 
podatnika  lub  z  których  tenże  czerpie  dochód  na 

mocy  uprawnień  jakiegokolwiek  rodzaju,  np.  z  pra- 
wa użytkowania,  służebności  i  t.  p. 

Dochód  z  gruntów  we  własnym  zarządzie. 

(Do  art.  15  ustawy). 

§  26. 
Celem  ustalenia   dochodu  z  gruntów  rolnych, 

pozostających   we  własnym  zarządzie,  t.  j.  nie  wy- 
;  puszczonych  w  dzierżawę,  należy  od  ogólnych  przy- 
J  chodów  potrącić  koszta  prowadzenia  gospodarstwa 

rolnego  i  uwzględnić  zapasy  produktów  gospodar- 
czych z  początkiem  oraz  z  końcem  okresu,  przyję- 

lj[  tego  za  podstawę  opodatkowania. 
Do  ogólnych  przychodów  należą: 
1)    cena  uzyskana  za  produkty  sprzedane  ze 

wszystkich  działów  gospodarstwa   oraz  za  wypoży- 
czenie maszyn  i  sił  pociągowych    lub  innych  środ- 

I  ków  gospodarczych; 
■      2)    wartość  pieniężna   wszystkich  produktów, 

|t  użytych  na  potrzeby  domowe  podatnika  oraz  człon-- 
ków  jego  rodziny  i  sług,  trzymanych  nie  dla  zatrud- 

nienia ich  w  gospodarstwie  rolnem;  tu  należą 
produkty,  użyte  na  wyżywienie  służby  do  posług 
osobistych,  na  utrzymanie  koni  zbytkowych  i  t.  p. 

Wartości  produktów,  spotrzebowanych  w  gospodar- 
stwie rolniczem,  a  nie  w  gospodarstwie  domowem, 

nie  należy  przyjmować  ani  w  przychodzie,  ani 
w  kosztach; 

3)  wartość  użytkowa  (najmu)  budynków,  które 

właściciel  i  członkowie  jego  rodziny  sami  zamiesz- 
kują lub  które  użytkuj^  do  prowadzenia  gospo- 

darstwa domowego; 
i  4)  wartość  pieniężna  korzyści  i  użytków,  pły- 
Vnących  z  uprawnień  do  cudzych  gruntów  lub  przy- 

należności do  gruntów  (serwituty,  prawo  rybołów- 
stwa, polowania,  pobierania  wody  itp.; 
5)  wartość  pieniężna  zapasów  produktów  gos- 

podarczych, znajdujących  ,  się  z  końcem  okresu 
gospodarczego,  bez  względu  na  to,  czy  zapasy  te 
przeznaczono  na  siew  lub  do  zbycia  drogą  sprze- 

daży, czy  też  do  spożycia  w  gospodarstwie  domo- 
jiwem  i  t.  p. 
I         Od  sumy  powyżej  wymienionych  przychodów 
liinależy  potrącić  koszty,  połączone  z  prowadzeniem 

"gospodarstwa  rolnego.    Do  tego  rodzaju  kosztów należą: 

1)    konserwacja    budynków,  przeznaczonych 

do  celów  gospodarczych,  na  mieszkania  dla  służby 

folwarcznej,  konserwacja  innych  -  budowli  i  urzą- 
dzeń, które  służą  gospodarstwu  lub  je  zabezpieczają. 

(Groble,  mury,  płoty,  drogi,  mosty,  studnie,  wodo- 
ciągi, śluzy,  urządzenia  do  nawodnienia  lub  odpro- 

wadzenia wody,  dreny  i  t.  p  ).  Natomiast  koszty, 
wyłożone  na  nową  budowę,  rozszerzenie  lub  trwałe 
ulepszenie  wspomnianych  budynków  i  urządzeń,  nie 

mogą  być  potrącane; 
2)  utrzymanie  w  dobrym  stanie  oraz  uzupeł- 

nienie żywego  i  martwego  inwentarza  gospodarczego 
w  granicach  pierwotnego  stanu. 

3)  ubezpieczenie  budynków  gospodarczych, 
żywego  i  martwego  inwentarza  gospodarczego,  za- 

pasów produktów  gospodarczych  oraz  produktów 
polnych  i  ogrodowych  jeszcze  nie  zebranych  od 
ognia,  gradu  i  innych  szkód.  Ubezpieczenie  rucho- 

mości gospodarstwa  domowego  nie  nadaje  się* do 
potrącenia; 

4)  ogrzewanie  (opał)  i  oświetlenie  (światło) 
budynków  i  innych  pomieszczeń  gospodarczych, 
lecz  nie  lokali  użytych  do  gospodarstwa  domowego; 

5)  nasiona,  rozsada,  pasza,  nawóz,  surowce 
i  inne  materjały,  które  dokupiono  na  bieżące  po- 

trzeby gospodarstwa  rolnego  lub  przemysłu  ubocz- 
nego, z  gospodarstwem  rolnem  związanego; 

6)  uposażenia  służbowe,  emerytury  i  wyna- 
grodzenie za  najemną  pracę  oraz  inne  świadczenia 

służbowe,  wypłacane  osobom  zajętym  w  gospodar- 

stwie, łącznie  z  podatkiem  dochodowym  i  od  tan- 
tjem,  o  ile  służbodawca  przyjął  na^^^iebie  zapłatę 

tych  podatków. Koszty  utrzymania  lub  wynagrodzenia  osób, 
przyjętych  do  pracy  w  gospodarstwie  domowem  lub 
do  posług  osobistych,  nie  należą  do  kosztów  w  tym 

ustępie  wymienionych,  bez  względu  na  to,  czy  zo- 
stały pokryte  produktami  gospodarstwa  rolnego,  czy 

też  gotówką.  Natomiast  wyżywienie  członków  ro- 
dziny, stale  zatrudnionych  we  własnem  gospodar- 

stwie rolnem,  nadaje  się  do  potrącenia; 

7)  opłaty  do  kas  chorych,  do  kas  zaopatrzfe- 
nia  na  starość  i  t.  p.,  jakie  służbodawca  płaci 
z  ustawy  łub  z  umowy  za  osoby,  przyjęte  do  pracy 
w  gospodarstwie  rolnem; 

8)  podatki  pośrednie,  które  uiszcza  się  od 
ubocznych  przemysłów  gospodarczych  (od  cukru, 
wódki,  piwa,  drożdży  i  t.  p.); 

9)  odpisania  na  zużycie  budynków,  maszyn 
i  wszelkiego  rodzaju  martwego  inwentarza,  oraz 
straty  całkowite  lub  częściowe  tych  przedmiotów, 
o  ile  odpisania  lub  straty  nie  uwzględniono  już 
w  kosztach  pod  2)  niniejszego  paragrafu; 

10)  wartość  pieniężna  zapasów,  objętych 
z  poprzedniego  na  teraźniejszy  okres  gospodarczy. 

W  tych  gospodarstwach  rolnych  i  przedsiębior- 
stwach gospodarczych,  w  których  stan  zapasów 

z  końcem  poszczególnych  lat  gospodarczych  nie 

zwykł  podlegać  istotnym  zmianom,  można  opusz- 
czać ich  wartość  pieniężną  tak  w  przychodach, 

jak  i  kosztach. 

Uboczny  przemys?  gospodarczy. 

(Do  art.  15  ustawy). 

§  27. 
Dochód  z  przemysłów,  mających  związek  gos- 

podanczy  z  posiadłością  gruntową,   jak  gorzelnie. 

\ 
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browary,  krochmalnie,  młyny,  cegielnie  i  inne  ro- 
dzaje przemysłu  gospodarczego,  może  być  ustalony 

/łącznie  z  dochodem  z  gospodarstwa  rolnego.  War- 
tości pieniężnej  surowców  i  produktów,  wziętych 

z  jednego  przemysłu  dla  celów  drugiego  przemy- 
słu, nie  należy  wykazywać  ani  w  rozchodach  pierw- 

szego, ani  w  przychodach  drugiego. 
Jeżeli  jednak  tego  rodzaju  przemysł  nie  po- 

zostaje w  związku  gospodarczym  z  posiadłością 
gruntową,  wówczas  osiągnięty  dochód  ustala  się 
według  postanowień,  odnoszących  się  do  dochodu 
z  przedsiębiorstw  handlowych    lub  przemysłowych. 

W  podobny  sposób  należy  postąpić  przy  usta- 
laniu dochodu  z  wydobywania  piasku,  gliny,  ka- 

mienia, torfu  i  innych  ubocznych  przemysłów,  co 
do  których  przychody  czerpie  _  się  ze  substancji 
gruntu.  Przy  tego  rodzaju  przemysłach  jest  dozwor 
lone  potrącenie,  odpowiadające  zmniejszeniu  się 
substancji  gruntu. 

Dochód  z  lasów. 

(Do  art.  15  ustawy). 

§  28. 
Przy  obliczeniu  dochodu  z  lasów  należy 

przyjąć:  ' 
1)  w  przychodach:  sumy  uzyskane  z  wyrę- 
bów dokonanych  w  jednym  roku  według  racjonal- 
nego planu  g^podarczego,  albo  odpoTviadających 

naturalnemu  iR-zyrostowi  lub  z  wyrębów  zaoszczę- 
dzonych w  latach  poprzednich,  wreszcie  z  wyrę- 

bów w  lasach  bez  racjonalnej  gospodarki,  oraz 
z  wszelkich  użytków  leśnych  i  z  wynagrodzeń  za 
odstąpione  osobom  trzecim  prawa  użytkowania 
lasów; 

2)  w  rozchodach  zaś:^  koszty  kultury  leśnej, 
zarządu  lasu,  ochrony  lasu,  wyrębu,  obróbki,  zbiórki 
i  wywozu  drzewa,  tudzież  koszty  konserwacji  bu- 

dynków i  urządzeń  leśnych  (leśniczówki,  mosty, 
drogi  i  t.  p.). 

Koszty  zalesienia  uwzględnia  się  tylko  w  tym 
wypadku,  gdy  chodzi  o  przestrzeń  wyrąbanego  lasu, 
natomiast  koszty  zalesienia  przestrzeni  dotychczas 
niezalesionych,  w  celu  powiększenia  drzewostanu 
i  rozszerzenia  przestrzeni  lasu,  nie  nadają  się  do 
potrącenia. 

Co  do  ustalenia  dochodu  z  wyrębów,  prze- 
wyższających plan  prawidłowego  gospodarstwa  lub 

dający  się  stwierdzić  naturalny  przyrost  lasu,  prze- 
widuje ^stawa  następujące  postępowanie:  „osiągnię- 

ty z  nadzwyczajnego  wyrębu  dochód  czysty  należy 

opodatkować  odrębnie  od  ogólnego  dochodu,  pod- 
legającego podatkowi  w  ten  sposób,  że  cały  czysty 

docł\ód  z  tego  nadzwyczajnego  wyrębu  dzieli  się 
na  6  równych  części;  jedną  szóstą  część  dolicza 
się  do  ogólnego  dochodu,  od  dochodu  zaś  z  pozo- 

stałych pięciu  szóstych  części  wymierza  się  poda- 
tek w  stosunku  procentowym,  odpowiadającym  po- 

datkowi od  ogólnego  dochodu.  Gdyby  jednak  ogólny 
dochód  był  mniejszy  od  dochodu,  podlegającego 
podatkowi  według  skali  art.  23,  wówczas  od  tych 
Vs  części  dochodu  wyznacza  się  stawkę  podatkową 
w  stosunku  procentowym  według  1  stopnia  tejże 
skali  • 

Za  tego  rodzaju  nadzwyczajne  wyręby  uważa 
się  w  szczególności:    wyręby  dla   zmiany  kultury 

leśnej,  za  zezwoleniem  właściwej  władzy,  na  inn; 

kulturę"  (łąka,  rola  i  t.  p.);  wyręby  niezależne  oi 
woli  posiadacza  lasu  (zdjęcia  pomiarowe,  badani 
geologiczne  i  t.  p.)  wyręby,  uskutecznione  z  powo 
du  yyydarzeń  żywiołowych  (pożar,  śnieżyca,  hura 
gan,  owady  i  t.  p.). 

Przykłady: 

1)  Dochód  z  nieruchomości  gruntowej  80,001 
mk.,  w  tem  20,000  mk.  z  gospodarstwa  rolnegi 
i  60,000  mk.  z  nadzwyczajnego  wyrębu  lasu. 

W    myśl    art.    15    ustawy    (ustęp  ostatni 
V«  t.  j.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    10,000  m\ 
dolicza  się  do  ogólnego  dochodu,  a  przeto  dochót 
z  gospodarstwa  rolnego  i  lasu  wynosi  30,000  mk 
Dochód  z  kapitału   10,000  „ 

Razem  .    .    .    40,000  mk 

Odliczenia  (art.  10  ustawy)    .    .    .    .     4,000  „ 

Dochód  podlegający  opodatkowaniu    .  36,000  mk 
Podatek  według  stopnia  33  .    .    .    .  2,340  „ 

Do  tego  podatek  z  7$  nadzwyczajnego  wyrębu 
od    35,000  mk.  —  2,340  mk.  przeto 

„     50,000    „    —  X^ _  2.340  X  50,000 

^  -    "  "36,000         ̂   ""^^ 
Razem  podatek    .    5,590  mk. 

2)    W  miejscowości  II  klasy  dochód  z  nieru 
chomości  gruntowej  wynosi  ....    20,000  mk 
w  tem  z  nadzwyczajnego  wyrębu  .    .    18,000  „ 
zaś  z  gospodarstwa  rolnego  ....     2,000  „ 

w  myśl  art.  15  ustawy  (ustęp  ostatni)  Ye  z  18,000  mk 
t.  j.  3,000  mk.  dolicza  się  do  ogólnego  dochodu 
przeto  dochód  z  gospodarstwa  rolnego  i  lasu  5,000  mk 
Odliczenia  (art.  10  ustawy)   2,000  „ 

Pozostaje  dochód  (wolny  od  podatku)  .    .  3,000  mk 

Wobec  tego  podatek  od  dochodu  z  nadzwy- 
czajnego wyrębu,  obliczony  w  myśl  ustępu  ostat- 

niego art.  15  ustawy,  wynosi  (według  stopni* 
pierwszego  dla  tej  miejscowości): 

Od    3,500       21  mk. 

„    15,000  ~  X  przeto 

y  .  21  X  15,000  . 
o 

Grunta  nie  8łus:ące  tfo  calów  gospodarstwa rolnego. 

(Do  art  15  ustawy). 

§  29. 

Dochód  z  gruntów,  których  właściciel  używa 
nie  do  celów  rolniczych,  lecz  w  inny  sposób,  np. 

jako  place  budowlane,  pod  obrabianie  drzewa,  na 

składy  drzewa,  gruzu,  żużli  i  t.  p  ,  albo  które  właś- 
ciciel użytkuje  do  jakichkolwiek  innych  celów  za- 

robkowych (uprawa  jarzyn,  owoców,  kwiatów  i  t.  p.) 

należy  uwzględnić  przy  obliczeniu  dochodu  z  przed- 
siębiorstw, którym  służą. 

Podwórza  i  ogrody  domowe  bierze  się  w  rachubę 

przy  ustalaniu  dochodu  z  budynków,  do  których  należą. 
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iSrunia  wypuszczone  w  dzierżawę. 

(Do  arf.  15  ustawy). 

;  §  30. 

A)    Dochód  dzierżawcy. 

Dochód  dzierżawcy  gruntów  należy  ustalić 

według  tych  samych  zasad,  które  w  myśl  §§  25 — 29 
stosuje  się  do  dochodu  z  gospodarstwa  we  włas- 

,  nym  zarządzie  na  własnych  gruntach,  z  doliczę-* 
niem  atoli  wartości  czynszowej  mieszkania,  doda- 

nego do  dzierżawy,  a  zajętego  przez  dzierżawcę 
lub  jego  rodzinę. 

Od  dochodu  tegp  nie  należy  jednak  potrącać: 
1)  tych,  w  myśl  §  26  nin.  rozp.  potrącalnych 

kosztów,  które  kontraktowo  w  nien  ponieść  sam 

właściciel;  ^ 
?)  odpisań  na  zużycie  tych  przedmiotów, 

wymienionych  w  ustępie  9  §  26  nin.  rozp.,  które 
liiiie  są  własnością  dzierżawcy.  ̂  

Do  kosztów  prowadzenia  gospodarstwa,  nada- 
jących się  do  potrącenia  u  dzierżawcy,  przybywają 

jeszcze:  zapłacony  czynsz  dzierżawny  łącznie  z  war- 
tością wszelkich  innych  świadczeń  w  pieniądzach 

i  naturze,  obciążających  dzierżawcę  na  korzyść 
właściciela;  o  ile  zaś  te  świadczenia  pokrywa  dzier- 

żawca produktami  swego  gospodarstwa  albo  pracą 
własną,  swoich  krewnych,  sług  i  sił  zwierzęcych, 
potrącenie  ich  jest  tylko  wówczas  dopuszczalne, 

gdy  świadczenia  te  zostały  zarachowane  w  przy- 
chodach. 

B)   Dochód  wydzierżawiającego. 

Co  do  wydzierżawionych   posiadłości  grunto- 
wych, lub  praw  z  temi  posiadłościami  związanych 

i  i(prawo  polowania,    prawo   rybołówstwa),  przychód 

[^wydzierżawiającego  stanowią: 
r       .1)    ęzynsz  dzierżawny; 

2)  wartość    pieniężna   wszelkich  świadczeń 

i  korzyści  na  rzecz  wydzierżawiającego,  jeżeli  dzier-  ̂  
żawca  jest  do  nich  obowiązany. 

Z  tych  przychodów  należy  potrącić:  •;■ 
1)  nałożone  kontraktem  na  wydzierżawiają- 
cego ciężary,  nadające  się  do  potrącenia; 

2)  zniżki  czynszu  dzierżawnego,  spowodo- 
wane klęskami  elementarnemi,  nieurodzajami  i  t.  p.; 

3)  odpisania  na  zużycie  przedmiotów  wy- 
dzierżawionych. » 

W  celu  usunięcia   możliwych  niewłaściwości 

przy  wykazywaniu   tych  potrąceń,   Komisjom  sza- 
jCunkowym  i  odwoławczym  pozostawia  się  swobodę 
w  ocenieniu  tychże. 

i'  Dochód  X  budynków  w  cslości  wy^^iajęlych. 

(Do  art.  16  ustawy). 

§  31. 

>  Za  przychód  z  budynków  wynajętych  uważa 
*5!ę  rzeczywiście  osiągnięty  czynsz  najmu  za  domy, 
.  ącznie  z  wynagrodzeniem  za  dodane  ruchomości, 

jodwórza,  składy,  place,  ogrody  i  t.  p.,  oraz  od- 
Jzkodowanie  za  używanie  urządzonej  przez  właści- 

■:iela  domu  instalacji  gazu,  wodociągu,  windy  i  t.  p. 
1  Do  czynszu  najmu  należy  doliczyć  wartość 

')ienrężną  świadczeń  ubocznych,  obciążających  naj- 
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mobiercę  na  korzyść  najmodawcy,  jak  również  war- 
tość pieniężną  wszelkich  korzyści,  zastrzeżonych 

najmodawcy. 

Nieściągnięte  czynsze  najmu  nie  stanowią  do- 
chodu. 

Od  przychodów  powyżej  wymienionych  należy 
potrącić  koszta  rzeczywiście  poniesione  w  czasie 
miarodajnym,  a  w  szczególności: 

1)  koszty  naprawy  i  utrzymania  budynków 
jv  dobrym  stanie  i  w  porządku  (wywóz  nieczystości, 
oświetlenie  schodów,  podwórza  i  t.  d.),  łącznie 
z  kosztami  utrzymania  wynajętych  razem  z  budyn- 

kami ruchomości,  ogrodu,  instalacji  gazowej,  wo- 
dociągowej, ogrzewania  centralnego,  windy  i  t.  p. 

Natomiast  nie  są  potrącalne  wydatki  na  budowę, 
przebudowę,  trwałe  ulepszenie  i  upiększenie  domu, 
na  urządzenie  i  pielęgnowanie  ogrodu  domowego, 

służącego  dla  przyjemności  właściciela,  na  spra- 
wienie ruchomości,  przeznaczonych  do  własnego 

użytku; 

2)  wynagrodzenie  administratora,  rządcy  i  do- zorcy domu; 

3)  opłaty  za  ubezpieczenie  budynku  lub  po- 
szczególnych części  tegoż  od  ognia  i  innych  szkód; 

4)  stoso^s/ny  procent  wartości  budynku  na 

zużycie  tegoż  Przy  ocenianiu  tego  potrącenia  na- 
leży stosować  postanowienia  §  16  nin.  rozp. 
O  ileby  jednak  wysokość  procentu  za  zużyCie 

budynku  wymagała  Rozstrzygnięcia,  wówczas  należy 
ją  oznaczyć  z  uwzględnieniem  stanu  budowy,  wieku 
budynku  i  jego  wartości  w  myśl  §  16  nin.  rozp. 

Co  do  odliczeń  tytułem  trwałych  ciężarów, 

opartych  na  szczególnych  tytułach  prawnych  i  pro- 
centów od  długów,  należy  stosować  postanowie- 

nia §  21  nin.  rozp. 

Dochód  z  budynków,  zajmowanych  w  catoecl 
lub  w  częóci  przes  samego  wtaściciela- 

(Do  art.  16  ustawy). 

§  32. 

• 

Nie  należy  obliczać  osobnego  dochodu  z  bu- 
dynków lub  z  części  budynków,  które  posiadacz 

używa  wyłącznie  do  celów  własnego  gospodarstwa 
■rolnego,  leśnego  lub  do  celów  zarobkowych, 
a  w  szczególności:  na  mieszkania  bezpłatne  dla  ro- 

botników, na  stodoły,  obory,  stajnie  dla  zwierząt 
pociągowych,  śpichlerze,  składy,  lokale  fabryczne 
lub  maszynowe,  restauracje,  gospody,  zakłady 
szkolne  lub  lecznicze  i  t.  p. 

Okoliczność  jednak  użycia  wspomnianych  bu- 
dynków do  powyższych  celów  zwiększa  zyskowność 

odnośnego  gospodarstwa  kib  przemysłu  i  w  następ- 
stwie tego  należy  przy  ustalaniu  dochodu  z  tych 

ostatnich  źródeł  zwrócić  na  to  uwagę. 
Z  budynków  lub  części  tych  budynków,  które 

właściciel  odstąpił  bezpłatnie  do  użytku  na  cele 
naukowe,  wychowawcze,  dobroczynne,  oświatowe, 
kulturalne,  wyznaniowe  i  inne  ogólnej  użyteczności, 

nie  przyjmuje  się  ani  wartości  użytkowej,  ani  kosz- 
tów, poniesionych  na  tego  rodzaju  budynki. 
Za  dochód  z  budynków,  zajętych  w  całości 

lub  w  części  przez  samego  właściciela  i  członków 
jego  rodziny  lub  używanych  w  inny  sposób,  niż 
wymieniony  w  poprzednich  ustępach,  albo  odstą- 

pionych   do   używania   bezpłatnie    innym  osobom, 

I 
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%  uważa  się  wartość  użytkową,  jaką  budynki  te  lub 
części  tych  budynków  przedstawiają  ze  względu  na 
stan  budowy,  położenie  i  wartość  budynku,  stosunki 
najmu,  komunikacje,  miejsce  lub  okolicę,  oraz  ze 
względu  na  czas  i  rozmiar  rzeczywistego  użytko- 
wania. 

Przy  ustalaniu  tej  wartości  należy  również 
uwzględnić  należące  do  budynku  podwórza,  ogrody 
domowe,  parki  i  inne  przynależności. 

Ustalenia  wartości  użytkowej  dokonuje  się 
przez  porównanie  z  rzeczywistym  cr.ynszem  najmu 
domów  łub  mieszkań  podobnego  rodzaju  w  tej  sa- 

mej lub  sąsiedniej  miejscowości.  ^ 
Od  ustalonej  wartości  użytkowej  należy  po- 

X  trącić  koszty,  wymienione  w  §  31  nin.  rozp. 

Dochód  z  przedsiębiorstw  handlowych 
i  przemysłowych   oraz  z  zajęć  zawodowych 
i  wszelkich  innych  zatrudnień  o  celach  zarob- 

kowych. 

(Do  art.  17  ustawy) 

§  33. 

Dochód  roczny  ze  źródeł  w  nagłówku  niniej- 
szego ^jaragrafu  wymienionych  oblicza  się  w  ten 

sposób,  że  z  przychodów,  osiągniętych  z  tych  źró- 
deł, potrąca  się  wszelkie  koszty,  wymienione 

w  art.  6  ustawy. 
Do  przychodów  należą  w  szczególności: 
1)  wynagrodzenia,  prowizje,  odsetki  i  inne 

wszelkiego  rodzaju  umówione  lub  przyznane  świad- 
czenia wzajemne  za  usługi  i  świadczenia  osobiste 

lub  o  charakterze  przemysłowym,  albo  handlowym; 

2)  cena  otrzymana  ze  sprzedaży  sui-owców, 
towarów  i  wyrobów; 

3)  wartość  pieniężna  zapasu  towarów  i  wy- 
robów, wziętych  z  przedsiębiorstwa  (handlowego 

lub  przemysłowego)  do  jakiegokolwiekbądź  użytku 
lub  spożycia  przez  podatnika,  jego  rodzinę,  tudzież 
jego  służbę,  użytą  wyłącznie  do  posług  osobistych  / 
i  wszelkich  innych  domowników; 

4)  wartość  pieniężna  zapasu  towarów  i  wy- 
robów znajdujących  się  z  końcem  roku,  miarodaj- 

nego do  wymiaru  podatku. 

Od  powyższych  przychodów  należy  potrącić' 
następujące  koszta  prowadzenia  przedsiębiorstwa: 

1)  koszty  utrzymania  w  dobrym  stanie  i  przy- 
wrócenia do  pierwotnego  stanu  budynków,  służą- 

cych do  wykonywania  przedsiębiorstwa  i  wszelkich 

innych  zakładów,  oraz  koszty  utrzymania  i  uzupeł- 
nienia żywego  i  martwego  inwentarza;  natomiast 

koszty  nowej  budowy,  rozszerzenia  lub  trwałego 
ulepszenia  wspomnianych  budynków,  tudzież  koszty 
powiększenia  wymienionego  inwentarza,  nie  nadają 
się  do  potrącenia; 

2)  koszty  ubezpieczenia  przedmiotów  pod  1) 
wymienionych,  oraz  zapasu  towarów  i  produktów 
od  ognia  i  innych  szkód; 

3)  stosowny  procent  wartości  na  zużycie  bu- 
dynków, maszyn,  narzędzi  i  t.  p.; 

4)  czynsz  dzierżawny  i  najmu  za  grunta,  bu- 
dynki, narzędzia,  przybory  i  prawa; 

5)  koszty  opału  i  oświetlenia  w  przedsię- 
biorstwie'(lecz  nie  w  mieszkaniu  prywatnem); 

6)  koszty  nabycia  surowców,  materjałów  po-- 
mocniczych,  towarów,  oraz  wszelkich  innych  przed- 

,  miotów,  potrzebnych  do  prowadzenia  przedsiębior- 
stwa; 

7)  płace  i  wynagrodzenia  zajętych  w  przed* 
siębiorstwie  urzędników,  funkcjonarjuszów,  oficjali- 

stów, czeladników,  pomocników,  robotników,  pa^ 
robków,  służby  i  t.  p.,  łącznie  z  wartością  pienięż- 

ną dostarczonego  wyżywienia  i  innych  świadczeń 
w  naturze,  o  ile  nie  użyto  do  tego  produktów,  wzię- 

tych z  wykonywanego  przedsiębiorstwa.    Jeżeli  zaś 

^tego  rodzaju  wyżywienie  i  inne  świadczenia  w  na- 
turze zostały  pokryte  produktami  przedsiębiorstwa, 

wówczas  można  je  przyjąć  w  kosztach  pod  warun- 
kiem, gdy  równocześnie  zaliczono  je  w  przycho- dach? 

8)  opłaty,  które  podatnik  uiszcza  na  mocy 
ustawy  lub  umowy  za  osoby  pracujące  u  niego,  do 
kas  chorych  i  kas  zaopatrzenia; 

9)  podatki  pośrednie  i  opłaty,  które  stano- 
wią koszty  przedsiębiorstwa  albo  są  zawarte  w  ce- 
nie produktów  i  towarów,  jako  to:  podatki  spożyw- 
cze, akcyzowe,  steOiploye,  probiercze,  cłowe,  opłaty 

od  wyszynku  i  sprzedaży  trunków  i  t.  p.; 
10)  procenta  od  długów  bieżących  (rachunki 

bieżące,  towarowe,  kapitały  wypożyczone  do  pro- 
wadzenia przedsiębiorstwa). 

11)  wartość  pieniężna  zapasu  towarów  i  wy- 
robów przejętych  z  poprzedniego  roku  na  rok  mia- 

rodajny do  wymiaru  podatku. 
ęo  do  przedsiębiorstw,  nie  prowadzących  pra- 

widłowych ksiąg  handlowych,  w  których  stan  za- 
pasu z  końcem  pojedyńczych  lat  nie  zwykł  podle- 

gać znacznym  zmianom,  można  nie  uwzględniać 
ich  wartości  pieniężnej  ani  w  przychodach,  ani 
w  kosztach  przedsiębiorstwa. 

Obliczenie  dochodu  z  przedsiębiorstw,  prowa* 
dzących  prawidłowe  księgi  handlowe. 

(Do'  art.  17  i  22  ustawy). 

§  34. 
Podatnicy,  prowadzący  prawic^łowe  księgi  han- 

dlowe, powinni  przyjąć  za  podstawę  do  obHczenia 
ćlochodu  przedsiębiorstw  zamknięcia  rachunkowe 
i  należycie  sporządzone  bilanse  miarodajnego  roku 
operacyjnego  (gospodarczego),  obejmującego  okres 
dwunastu  miesięcy.  O  ,ile  obliczenie  dochodu  na 

pods^wie  ksiąg  handlowych  nie  odpowiada  wymo- 
gom §  33  nin.  rozp.,  należy  w  celu  obliczenia  dochodu, 

podlegającego  podatkowi,  poczynić  odpowiednie  spro- 
stowania. W  szczególności,  jeżeli  odliczono  od  do- 

chodu odsetki  od  kapitału  własnego,  w  przedsię- 
biorstwo włożonego,  lub  inne  wydatki,  które  usta- 

wowo nie  są  uzasadnione,  wówczas  tego  rodzaju 

wydatki  należy  doliczyć  do  zysku  bilansowego. 
Dla  oszacowania  przedmiotów  majątkowych 

i  wierzytelności  przy  sporządzaniu  inwentarza  oraz 
dla  uwzględnienia  stosowności  od  pisań  wogóle  do- 

puszczalnych, decydują  postanowienia  ustawy  han- 
dlowej, zwyczaj  kupiecki,  a  w  granicach  zakreślo- 

nych ustawą  handlową  lub  zwyczajem  kupieckim, 
również  własne  uznanie  podatnika,  z  tem  jednak, 
aby  prawidła  buchalterji  były  przestrzegane. 

Według  tych  samych  zasad  należy  postępować 

pod  względem  odpisywania  niepewnych  wierzytel- 
ności, jak  również  pod  względem  sum,  odłożonych 
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i  na  wyrównanie   prawdopodobnych   i   dających  się 

■  przewidzieć  strat. 
Nadwyżkę  potrąceń,  nieuzasadnioną  obowią- 

;  zującemi  postanowieniami,  należy  doliczyć  do  zys- 
I'  ku  bilansowego. 
*  Zysk  osiągnięty  przez  spółki  firmowe  i  firmo- 

wo-komandytowe  (jawne  spółki  handlowe  i  komtn- 
dytowe)    ustalić    należy   w   sposób    powyżej  wy- 

'  łuszczony  i  opodatkować   odrębnie,   jako  dochód 

'  poszczególnych    uczestników   w   stosunku   do  ich 
;  udziałów. 

Szczególne  uwagi  do  niektórych 
przedsiębiorstw. 

(Do  art.  17  ustawy). 

§  35. 
Zasady  przytoczone  w  §§  33  i  34  nin.  rozp.  mają 

I  zastosowanie  przy  obliczeniu  dochodu  ze  wszystkich 
I  stale   wykonywanych    przedsiębiorstw  handlowych 
;  i  przemysłowych,  oraz  z  wszelkiego  rodzaju  zajęć  . 
zawodowych  i  innych  zatrudnień  o  celach  zarobko- 

wych, bez  względu,   czy  podlegają,  czy  nie  podle- 
gają po^anowieniom  óbowiązującej  ustawy  przemy- 

słowej.   Również  obojętnem  jest,  czy  wymienione 

'  przedsiębiorstwa,  zajęcia  i  zatrudnienia  podlegają 
podatkowi   zarobkowemu  lub  przemysłowemu,  albo 

'{  też  są  wolne  od  tegoż  podatku. 
Te  same  zasady  należy  stosować  również: 
1)    do    stałych    przedsiębiorstw,  zatrudnień 

i  zajęć,   które  opierają  się  na  bezpośredniem  wy- 
4  konywaniu  praw  autorskich,  wynalazków,  przywile- 
ji  jów  i  t.  p.  przez  samych  autorów,  wynalazców  lub 
przez  te  oą^gby,  które  nabyły  od  nich  wykonywanie 

}j  tych  praw; 
4  2)  do  tych  autorów  i  wynalazców  i  t.  p., 

i[  którzy  odstępov,/anie  takich^  praw  osobom  trzecim 
II  (nakładcom,  i  t.  p.)  wykony<wują  jako  stałe  zajęcie, 
'!i  zysk  na  celu  mające; 

3)    do   prac    artystycznych    lub  literackich, 
z  których  dochód   osiąga  się  także  w  inny  sposób, 

H  niż  pod  1)  i  2)  określono. 
p  W  przypadkach,    w  których  spieniężenie  praw 
H  autor^ich,  przywilejów  i  t.  p.,  czy  to  przez  autorów, 

'  wynalazców  i  t.  p.,  czy  też  przez  osoby,  które  na- 
'  były  od  nich  te  prawa,   przedstawia  się  jako_  stałe, 
:  zysk  przynoszące  zatrudnienie,  doliczyć  należy  do 

'  tego  dochodu  także   dochód  z  wynagrodzeń  bieżą- 
cych, tantjem  i  t.  p.    We  Wszystkich  innych  przy- 

padkach, a  w  szczególności,  gdy  spadkobiercy  au- 
tora  lub   trzecie  osoby,   nie  czyniąc  zyskownego 

:  zatrudnienia  z  wykonywania  takich  praw,  pobierają 

'  dochody  z  wynagrodzeń  bieżących,  wówczas  należy 
'  postępować,  jak  z  dochodem,  który  płynie  z  ma- 
h  jątku  w  kapitałach.  ' 
r  Przy  obliczaniu  dochodu  z  kopalń  postępować 
r  należy  analogicznie  w  myśl  przepisów,  zawartych 
^  w  §§  33  i  34  nin.  rozp.,  z  doliczeniem  do  kosztów 

'  ustawowo  uzasadnionych,  nadto  odpisania,  odpowia- 
dającego rocznemu  zmniejszeniu  wartości  substan- 

cji, z  ruchu  wynikającej. 
Dochód  z  udziałów  w  kopalniach  (kuksy 

i  udziały  brutto)  należy  dochodu  z  majątku  w  ka- 
pitałach. 

Przy  ustaleniu  dochodu  z  tak  zwanych  zawo- 
dów wyzwolonych  (Jiberalnych):  adwokatów,  lekarzy, 

artystów,  uczonych  i  t.  p-,  zaliczyć  należy  następu- 

jące koszty: 
1)  utrzymanie  biur,  kancelarji,  pracowni,  po- 

koji  ordynacyjnych  i  t.  p.  (lecz  nie  koszty  założe- 
nia i  pierwszego  urządzenia); 

2)  wynagrodzenia  dla  współpracowników,  po- 
mocników lub  sług,  przyjętych  w  celu  wykonywania zawodu; 

3)  zakupno  materjałów,  potrzebnych  do  wy- 
konywania czynności  zawodowych; 

4)  utrzymanie  w  dobrym  stanie  i  uzupełnie- 
nie potrzebnych  przyborów  w  granicach  pierwotne- 

go stanu. 5)  koszty  podróży,  wymaganych  wykony- 
waniem zawodu,  koszta  prowadzonej  korespon- 

dencji i  t.  p.; 
6)  koszty  ubezpieczenia  przedmiotów  pod  1), 

3)  i  4)  wymienionych; 
7)  stosowne  odpisanie  na  zużycie  tych  przed- 

miotów, o  ile  odpisań  na  zużycie  nie  uwzględniono 
w  kosztach  utrzymania, lub  w  kosztach  uzupełnienia. 

Dochody  notarjuszy,  pisarzy  hipotecznych,  le- 
karzy i  weterynarzy  urzędowych  i  t.  p.  funkcjonar- 

juszów  publicznych,  nie  pochodzące  z  uposażeń 
służbowych,  należy  traktować  narówni  z  dochodami 
z  zawodów  wyzv/olonych 

Za  dochód  z  interesów  spekulacyjnych  uważa 

się  rzeczywiście  osiągnięty  zysk  z  interesów,  za- 
wartych w  celach  spekulacyjnych  i  z  uczestnictwa 

w  takich  interesach,  po  potrąceniu  poniesionych 
strat. 

Samo  powiększenie  się  wartości  przedmiotów 
spekulacyjnych  (zwyżka  kursu,  wartości  obiegowej) 
nie  stanowi  dochodu,  tak,  jak  zmniejszenie  się  war- 

tości nie  uzasadnia  potrącenia  tego  zmniejszenia, 
o  ile  dochód  z  takiego  powiększenia  się  wartości 
nie  został  jako  taki  zaksięgowany  przez  samego 

podatnika. 
Przedsiębiorstwa  po  części  zagranicą 

ti»yi(o»yw£ine. 

CDo  arf.  1  i  4  ustawy). 

§  36. 

Do  wykonywanych  po  części  na  obszarze  Rze 
czypospolitej,  a  po  części  zagranicą  przedsiębiorstw 
handlowych  lub  przemysłowych,  z  których  podatnik 
osiąga  dochód,  mają  przy  ustalaniu  w  myśl  art.  1 
ustawy,  ustęp  1  i  ustęp  2  b)  dochodu  płynącego 
z  obszaru  Rzeczypospolitej,  zastosowanie  podane 
w  §§  33 — 35  nin.  rozp.  zasady. 

Jeżeli  zaś  przedsiębiorstwo,  znajdujące  się  na 

obszarze  Rzeczypospolitej,  pozostaje  z  przedsiębior- 
stwem, znajdującem  się  zagranicą,  a  nie  podlegają- 

cem  podatkowi  w  myśl  art.  4  ustawy  w  takim  związku, 
że  oddzielne  obliczenie  dochodu  nie  da  się  usku- 

tecznić, wówczas  należy  obliczyć  łączny  dochód 
z  tych  przedsiębiorstw  i  odpowiednio  rozłożyć  ten 
dochód  na  poszczególne  obszary. 

0och6d  z  tantjem. 

(Do   art.  18   i   24  ustawy). 

§  37. 

Za  dochód  z  tantjem  uznaje  ustawa  wszelkie 

wynagrodzenia  procentowe   w  pieniądzach  lub  na-*^ 
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turze,  wypłacane  z  zysku  lub  obrotu  przedsiębiorstw 
lub  instyt  icji  osobom,  należącym  do  składu  zarzą- 

dów, rad,  komitetów  nadzorczych  i"  komisji  rewi- 
zyjnych, lecz  nie  pełniącym  stałych  funkcji  w  bez- 

pośrednim zarządzie  tych  przedsiębiorstw  lub  in- 
stytucji. 

Jeżeli  zaś  wspomniane  osoby  są  stale  czynne 
w  zarządzie,  jalęo  kierownicy  przedsiębiorstwa 
i  swoją  czynnością  wpłyW'iją  bezpośrednio  na  osiąg- 

nięcie większego  obrotu  lub  zysku,  to  pobierane 
przci  te  osoby  wynagrodzenia  yrocentowe  za  tego 
rodzaju  czynności,  choćby  pod  nazwą  tantjem,  na- 

leży w  rozumieniu  ustawy  uważać  za  zwykłe  ̂ po' 
sażenia  służbowe  (art.  20  ustawy). 

Przy  opodatkowaniu  tantjemy  w  ogólnym  do- 
chodzie uwzględnić  należy  wszelkie  wydatki  w  myśl 

§  40  nin.  rozp. 
Specjalny  podatek  od  tantjem  (art.  24  ustawy) 

pobiera  się  od  faktycznie  przyznanej  tantjemy. 

Dochód!  z  ksipiiaffów  pleniężnyon  i  praw 

(Do  art.  J9  ustawy). 

§  38. W  art.  19  ustawy  wymienia  ustawa  dochody  z  ka- 
pitałów pieniężnych,  rent  i  innych  praw  majątkowych, 

za  które  uważa  wpływy  pieniężne  lub  mające  war- 
tość pieniężną,  osiągnięte  z  tytułu  umów  i  zobo- 

wiązań z  wszelkiego  rodzaju  lokat  kapitałów,  pe- 
rjodycznych  świadczsń  i  praw  majątkowych,  o  ile 
wpływy  te  nie  pochodzą  z  kapitałów  pieniężnych, 
umieszczonych  w  nieruchomościach  i  przedsiębior- 

stwach podatnika. 
Do  dochodów  z  kapitałów  pieniężnych  należą 

w,  szczególności:  ) 
1)  procenty  od  pożyczek,  wkładów,  rachun- 
ków bieżących  i  innych  podobnych  lokat  kapitałów 

pieniężnych,  określone  umową  lub,  w  braku  tejże, 
dozwolone  ustawą;  procenty  od  narosłych  procen- 

tów i  od  innych  nie  otrzymanych  w  terminie  sum; 
kary  konwencjonalne  za  niezwrócony  w  terminie 
kapitał  lub  niezapłacony  w  terminie  procent  (od- 

setki za  zwłokę).  , 
Przy  obliczaniu  dochodu  z  kapitałów  pienięż- 
nych, ulokowanych  w  celu  otrzymania  procentów, 

nie  mają  żadnego  znaczenia  okoliczności,  czy  przy 
lokacie  kapitałów  sporządzono  pisemną  umowę,  czy 

też  nie,  tudzież  czy  lokata  jest  odpowiednio  za- 
bezpieczona, czy  też  niezabezpieczona; 

2)  procenty  z  wszelkiego  rodzaju  papierów 
procentowych  państwowych,  publicznych  i  prywat- 

nych, chociażby  papiery  te  były  uwolnione  od 
opłaty  innego  rodzaju  podatków; 

3)  dywidendy  i  inne  udziały  w  zyskach,  otrzy- 
mane z  powodu  uczestnictwa  w  towarzystwach 

akcyjnych,  towarzystwach  kredytowych,  towarzy- 
stwach pożyczkowo-oszczędnościowych  lub  rolni- 

czych, wcgóle  w  kooperatywach  wszelkiego  rodzaju 
i  t.  p.,  wreszcie  zyski  udziałowców  w  towarzystwach 

firmowe- komandytowych  (kojpandytowych).  Zysków 
zaś  komandytoróv/  nie  wlicza  się  do  dochodu  z  ka- 

pitałów pieniężnych,  lecz  do  dochodu  z  przedsię- 
biorstw  handlowych,  przemysłowych  lub  innych  na 
zysk  obliczonych  przedsiębiorstw. 

Dywidendy  i  inne  zyski  z  udziałów  w  przed- 
siębiorstwach handlowych,  przemysłowych  i  innych, 
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podlegają  opodatkowaniu    i  w  tym  wypadku,  jeżeli 
przedsiębiorstwa  te  znajdują  się  zagranicą. 

Dochody  z  wkładów  oszczędnościowych,  wno- 
szonych przez  rod/iców  na  imię  dzieti  małoletnich, 

doliczają  się  do  dochodu  głowy  rodziny. 
Dochód  z  kapitałów  pieniężnych,  wypożyczo- 
nych na  weksle  lub  inne  zobowiązania  pieniężne, 

bez  oznaczenia  wysokości  pobieranych  procentów, 
oblicza  się  w  wysokości  67o  rocznie;  jeżeli  zaś  udo- 

wodnioną będzie  rzeczywista  wysokość  pobieranych 
procentów,  to  dochód  przyjmuje  się  w  tej  ostatniej 
wysokości.  Przepis  ten  nie  dotyczy  weksli  handlo- 

wych, otrzymanych  za  sprzedane  towary,  za  wy- 
świadczone usługi  i  wogóle  przy  tranzakcjach  han- 

dlowych; wpływy  tego  rodzaju  dolicza  się  w  całości 
do  dochodu  z  przedsiębiorstw  lub  gospodarstwa. 

Odsetki,  zawarte  w  nieoprocentowanych  wie- 
rzytelnościach v/ekslowych  lub  innych  zobowiąza- 

niach pieniężnych,  które  jednak  zwrócone  być  mają 
w  sumie,  przewyższającej  pierwotną  sumę  kapitału, 
doliczają  sie  do  dochodu  tego  roku,  w  którym  je 

•  razem  z  kepitalem  odebrano. 
Prz.y  ratach  ryczałtowatych  (annuitetach)  czę- 

ścią'składową  dochodu  jest  tylko  kwota  odsetek 
w  racie  ryczałtowej  zawarta.  • 

Od  dochodu  z  kapitałów/  'pieniężnych  należy 
potrącić  rzeczywiście  poniesione  koszty  przechowa- 

nia i  administracji  (n.  p.  opłata  za  rchówki)  łącz- 
nie z  uiszczonemi  opłatami  stemplowemi,  jak  rów- 
nież premje  za  ubezpieczenie  od  wylosowania. 
Dochód  z  kapitałów  pieniężnych  podiegf? 

opodatkowaniu  bez  względu  na,  to,  czy  kapitały  te 

są  własnością  płatnika,  czy  też  korzysta  on  z  do- 
chodu obcych  kapitałóvC',  jak  również  niezależnie 

od  tego,  czy  te  kapitały  ulokowane  ^  papierach 
wartościowych  lub  innych  walorach  krajowych  lub 
zagranicznych  i  bez  względu  na  to,  czy  te  kapi- 

tały są  przechowywan(^w  instytucjach  kredytowych 
Rzeczypospolitej  lub  zagranicznych. 

Przy  ustalaniu  dochodu  z  papierów  wartościo- 
wych nie  bierze  się  pod  uwagę  różnicy  ich  warto- 

ści kursowej,  a  strat  wynikłych  z  tego  powodu  nie 

uwzględnia  się,  z  wyjątkiem  wypadków,  gdy  papie- 
ry te  są  w  posiadaniu  przedsiębiorstw,  w  których 

obroty  temi  papierami  są  przedmiotem  interesu 

handlowego.  • 
Do  dochodów  z  rent  i  innych  praw  majątko- 
wych należą  w  szczególności: 

1)  renty  (dziedziczne,  dożywotnie,  termino- 
we), jakie  wypłacają  zakłady  ubezpieczenia  i  zao- 

patrzenia, kasy  emerytalne,  kasy  wdowie  lub  inne 
kasy  i  zakłady  podobnego  rodzaju,  albo  których 

tytuł  prawny  polega  na  darowiźnie^  fundacji,  rozpo- 
rządzeniu ostatniej  woli  lub  na  kupnie  renty; 

2)  renty  z  tytułu  wykupu  lub  odszkodowania, 
świadczenia  tytułem  odstępnego  i  dożywocia,  do- 

chody z  praw  użytkowania  służebności,  jak  użytko- 
wania i  prawa  mieszkania,  z  ciężarów  gruntowych 

i  podobnych  uprawnień; 

3)  udziały,  których  posiadacze  przedsiębiorstw 
skartelowanych  (kartelem  objętych)  pobierają  wte- 
<iyi  gdy  ruch  swego  przedsiębiorstwa  wstrzymują 
lub  ograniczają; 

4)  wszelkie  inne  powtarzające  się  perjodycz- 
nie  świadczenia  i  wsparcia  wszelkiego  rodzaju 
o  ile  świadczący  zobowiązał  się  ważnie  do  ich  wy. / 

Pozycja  417. 
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płacenia,  albo  też  jest  do  tego  obowiązany  na  mo- 

cy ustawy  lub  wyroku  sądowego,  jak  alimentacje, ' 
apanaże  i  t.  p.; 

5)  powtarzające  się  perjodycznie  dochody  za 
zaniechanie  lub  wykonywanie  uprawnień,  patentów, 
przywilejów,  wynalazków,  praw  do  przedstawień 
i  wszelkich  praw  autorskich  i  t.  p.,  co  do  ostatnich 
jednak  z  ograniczeniem  w  myśl  §  35  nin.  rozp- 

Dochód  z  uposażeń  służbowych,  emerytup 
i  paiiemnej  pracy 

(Do  art.  20  ustawy). 

§  39.      *
  ' Dochód  ze  źródeł  w  art.  20  ustawy  wymienionych 

stanowią  wszelkiego  rodzaju  wynagrodzenia  łącznie 
z  wszystkiemi  dodatkami,  jakie  podatnik  uzyskuje 
w  pieniądzach  lub  w  naturze  ze  swego  stosunku 
służboweg^  lub  z  tytułu  najmu  pracy. 

W  szczególności  należą  tu: 
1)  uposażenia  służbowe,  dodatki  osobist/b, 

dodatki  służbowe,  remuneracje,  tantjemy,  z  wyjąt- 
kiem tantjem,  wymienionych  w  części  pierwszej  §  37 

hin.  rozp.,  czesne,  taksy  egzaminacyjne,  prorhocyjne, 
wynagrodzenia  od  sztuki,  akordowe,  zetonowe,  pro- 

wizje i  wszelkie  inne  dodatki,  jakąkolwiek  nazwę 

mające,  pobierane  przez  oficerów,  duchownych  woj- 
skowych, urzędników  wojskowych,  pracowników 

państwowych,  samorządowj^ch  i  innych  instytucji 
publicznych  lub  stowarzyszeń  i  towarzystw  oraz 
przez  pracowników,  pozostających  w  prywatnym 
stosunku  służbowym  (urzędnicy  prywatni,  pomocni- 

cy, służący  i  inni  podobnego  rodzaju  pracownicy 
prywatni). 

Wspomniane  wynagrodzenia  należy  uważać 
za  dochód  bez  względu  na  to,  czy  zapewnione  są 

w  sumach  z  góry  ustanowionych  (rocznie,  miesięcz- 
nic, tygodniowo,  dziennie),  czy  też  otrzymywane 

według  innych  norm  (przepisy  służbowe,  umowy, 
zwyczaje  i  t.  p  )■  Nazwa  wynagrodzenia  oraz 
okęliczność,  czy  pobierane  wynagrodzenie  jest  zwią- 

zane z  uprawnieniem  do  emerytury  lub  nie,  nie 
czyni  żadnej  różnicy; 

2)  dopłaty,  wyznaczone  rla  utrzymanie  księ- 
żom świeckim  i  członkom  regularnych  zakonów 

z  funduszów  Państwa,  samorządów  lub  z  innych 
funduszów  publicznych  (uzupełnienia  kongruy). 

Dochód  duchownych  z  gruntów  i  budynków 

kościelnych  należy  ustalić  w  myśl  §§  25  —  32  nin. 
rozp.; 

3)  wszelkie  świadczenia,  które  wspomniane 
wyżej  osoby  otrzymują  ze  względu  na  swoje  stano- 

wisko od  trzecich  osób,  bez  względu,  czy  świad- 
czenia te  mają  charakter  danin  lub  podarków  dobro- 

wolnych, a  w  szczególności: 
a)  dochód  duchownych  z  opłat  stuły,  z  opłat 

za  odprawianie  mszy,  stypendji  mszal- 
nych i  t.  p.  oraz  z  mnych  darów,  jakie 

duchowni  ze  względu  na  swój  urząd 
otrzymują; 

b)  dochód,  który  słudzy  publiczni  i  prywat- 
ni (słudzy,  woźni  portjerzy,  dozorcy  do. 

'mów,  kelnerzy  i  t.  p.)    otrzymują  w  po- 
staci datków  lub  podarków  nie  od  służ- 

I  bodawcy,  lecz  od  innych  osób  za  usługi 
lub  ze  zwyczaju  przy  pewnych  sposo- 
bnościach; 

4)  emerytury,  jakie  pobierajij,  wyżej  wymię-, 
nione  osoby  z  powodu  czasowego  lub  stałego  prze- 

niesienia w  stan  spoczynku  lub  po  wystąpieniu 

z  innych  przyczyn  z  czynnej  służby,  oraz  zaopa- 
trzenia, jakie  wdowy  i  sieroty  po  wspomnianych 

osobach  pobierają  od  służbodawcy,  albo  też  z  fun- 
duszów i  kas,  do  których  służbodawcy  składają 

wkłady  na  emeryturę  lub  zaopatrzenie; 
5)  oprócz  świadczeń  w  gotówce,  uwzględnić 

należy  także  wartość  dochodów  w  naturze,  tudzież 
wartość  czynszową  udzielonego  bezpłatnie  mieszka- 

nia. Do  podległego  podatkowi  dochodu  urzędni- 
ków państwowych  nie  należy  doliczać  wartości 

czynszowej  mieszkań  służbowych  lub  gruntów  w  użyt- 
kowanie oddanych,  za  które  czynsz  potrąca  się 

z  uposażenia  służbowego;  również  takiego  potrące- 
nia z  uposażenia  służbowego  na  czynsz  najrau  lub 

dzierżawy  nie  należy  uwzględniać  w  wydatkach, 

związanych  ze  służbą.  We  wszystkich  innych  przy- 
padkach wartość  mieszkania  w  naturze  obliczyć  na- 

leży w  myśl  §  32  nin.  rozp. 

Wszystkie  wyżej  wymienione  'wjynagrodzenja 
podlegają  z  reguły  opodatkowaniu  w  wysokości, 
rzeczywiście  osiągniętej  w  roku  kalendarzowym, 
poprzedzającym  rok  podatkowy.  Wyjątek  zachodzi 
wówczas,  gdy  stałe,  z  góry  umówione  wynagrodze- 

nia służbowe  mają  być  opodatkowane  po  raz  pierw- 
szy, jako  nowe  źródło  dochodu,  w  którym  to  wy- 

padku za  podstawę  opodatkowania  przyjmyje  się 

przypuszczalną  roczną  kwotę  tych  stałych  wynagro- 
dzeń w  roku  podatkowym. 

Moszty  slużbowe> 

(Do  art.  20  ustawy). 

§  40. Ta  część  uposażenia  służbowego,  która  jest 

przeznaczona  na  wynagrodzenie  kosztów,  związa- 
nych z  wykonywaniem  obowiązków  służbowych,  nie 

stanowi  dochodu  podatkowi  podlegającego,  pod 

warunkami  niżej  przewidzianemi,  a  w  szczególno*ści: 1)  u  oficerów,  duchownych  wojskowych, 
urzędników  wojskowych,  pracowników  państwowych 
i  samorządowych,  którym  wyraźnie  przyznano  lub 
etatowo  obliczono  pewną  sumę  lub  jakąś  część 
uposażenia  na  pokrycie-  kosztów  służbowych,  nie 
wlicza  się  do  dochodu  tej  sumy  lub  te)  części  upo- 

sażenia, bez  względu  na  to,  czy  podatnik  zaoszczę- 
dził co  z  tych  sum,  lub  nie; 

2)  osoby,  nie  pozostające  w  służbie  wojsko- 
wej, państwowej  i  samorządowej,  a  roszczące  so- 

bie prawa  do  uwolnienia  od  podatku  takich  wyna- 
grodzeń, które  otrzymały  na  koszty  służbowe,  winny 

na  żądanie  udowodnić,  jaką  kwotę  '  z  tego  y^yna- 
grodzenia  użyły  na  koszty,  połączone  z  ich  czyn- nościami służbowemi: 

3)  pominąwszy  wypadek  pod  2),  należy  wy- 
datki służbowe  tylko  wtedy  obliczyć  i  potrącić,  gdy 

wynagrodzenie  służbowe,  na  podstawie  zawartej 
umowy,  mieści  w  sobie  zarazem  odszkodowanie 
kosztów  służbowych,  bez  wyraźnego  pkreślenia 
sumy  na  te  koszty  przeznaczonej; 

4)  na  równi  z  kosztami  służbowemi  traktuje 
się  i  nie  bierze  się  v/  rachubę  przy  opodatkowaniu: 

a)  dodatków  funkcyjnych  i  reprezentacyj- 
nych, przyznanych  osobom  wojskowym 

i  pracownikom  państwowym; 
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b)  ryczałtów  na  koszty  podróży  i  djet  lub 
remuneracji,  wypłacanych  osobom  pod 
a)  wymienionym  za  podróże  służbowe 
i  za  zastępcze  czynności  służbowe,  speł- 

niane poza  siedzibą  miejsca  służbowego; 

c)  ryczałtów  na  koszty  podróży,  djet  i  in- 
nycłi  podobnych  wynagrodzeń,  przyzna- 

nych z  kas  publicznych  tytułem  odszko- 
dowania za  spełnianie  obowiązków  oby- 

watelskich. 

Odliczenia  przyuposażeniach. 

Do  art.  20  ustawy). 

§  41. 

Osoby,  pobierające  uposażenia  służbowe,  eme- 
rytury i  wynagrodzenia  za  najemną  pracę  mogą 

odliczyć  od  podlegającego  podatkowi  dochodu: 
1)  taksę  służbową,  stemple  do  kwitów,  wkład- 

ki na  cele  ̂ emerytalne,  o  ile  do  ponoszenia  tego 
rodzaju  wydatków  są  obowiązane  na  mocy  specjal- 

nych ustaw; 
2)  świadczenia  poniesione  za  służbodawcę, 

których  odszkodowanie  jest  zawarte  we  wzajemnem 
świadczeniu  służbodawcy,  za  przyjęte  czynności 
służbowe,  n-  p.  oświetlenie,  potrzeby  kancelaryjne, 
materjały  pomocnicze,  dostarczone  przez  pomocni- 

ków przemysłowych  i  handlowych,  świadczenia  kel- 
nerów na  kupno  pewnych  przedmiotów  i  t.  p. 

Dochód  z  wszelkich  innych  źródet. 

•  (Do  ustępu  7  art.  3  ustawy). 

§  42. 
Dochody  z  poszczególnych  źródeł,  omówione 

w  art.  art.  15 — 20  ustawy  nie  wyczerpują  wszelkich 
rodzajów  dochodów,  które  podlegają  podatkowi. 

Do  tego  rodzaju  dochodów,  nieobjętych  wspom- 
nianemi  artykułami,  należą  nieperjodyczne  wpływy, 
n.  p.  korzyści,  płynące  ze  sprzedaży  i  nabycia 
przedmiotów  majątkowych^w  celach  spekulacyjnych, 
wynagrodzenie,  otrzymywane  przez  spadkobierców 
autora  za  odstąpienie  na  pewien  ̂ czas  korzystania 
z  prawa  autorskiego,  premje  (nagrody)  za  utwory 
nalukowe,  literackie,  artystyczne  i  t.  p. 

Wliczenie  do  dochodu  korzyści,  płynących  ze 
sprzedaży  i  nabycia  przedmiotów  majątkowych 

w  celach  spekulacyjnych,  uzasadnione  jest  w  wy- 
padkach nabycia  i  sprzedaży,  zarówno  majątków 

nieruchomych  (grunta,  domy),  jak  i  majątków  ru- 
chomych (papiery  wartościowe,  prawo  eksjiloatacji 

bogactw  kopalnianych  na  cudzych  gruntach,  udziały 
naftowe,  dzieła  sztuki,  zabytki  starożytne,  rozmaite 
zbiory  marek,  numizmatów,  porcelany  i  t.  p.)  Pla 
uznania  tych  korzyści  za  dochód  podległy  podatko- 

wi niezbędnem  jest  nietylko  stwierdzenie  faktu 
sprzedaży  nabytego  przedmiotu  majątkowego,  lecz 

również  i  dokonanie  operacji  w  celach  spekulacyj- 
nych t.  j.  w  zamiarze  osiągnięcia  korzyści  drogą 

tych  operacji,  a  nadto  pod  warunkiem,  że  wykony- 
wanie tych  operacji  nie  stanowi  zajęcia  zawodowe- 

go podatnika.    W  tym  ostatnim   bowiem  wypadku 

korzyści,  płynące  z  interesów  spekulacyjnych,  podle- 
gają opodatkowaniu,  jako  dochód  z  przedsiębiorstwa handlowego. 

Ćharakter  spekulacyjny  tranzakcji  przy  naby- 
ciu i  sprzedaży  przedmiotów  majątkowych  ustala 

się  według  okoliczności,  towarzyszących  każdemu 
poszczególnemu  wypadkowi,  w  zależności  od  istoty 
tranzakcji,  od  czasu  trwania  posiadania  i  korzysta- 

nia z  przedmiotu  majątkowego  do  chwili  sprzedaży, 
od  właściwości  korzystania  i  t.  p. 

Nabycie  prseto  przedmiotu  w  zamiarze  korzy- 
stania z  tego  przedmiotu,  oraz  sprzedaż  tegoż 

wskutek  zaszłych  *  stosunków  rodzinnych,  służbo- 
wych i  innych  podobnych  okoliczności,  nie  jest 

w  regule  transakcją  o  charakterze  interesu  speku 
lacyjnego.  W  równej  mierze  nie  ma  charakteru 
interesu  spekulacyjnego  sprzedaż  z  zyskiem  (korzyst- 

na sprzedaż)  majątku  niedawno  otrzymanego 

w  spadku.  * 
Obliczenie  korzyści  i  strat  z  tranzakcji  speku- 

lacyjnej należy  uskutecznić  przez  zestawienie  otrzy- 
manej za  majątek  ceny  nietylko  z  ceną  nabycia, 

lecz  również  z  wszystkiemi  nakładami  (inwestycja- 
mi) na  ulepszenie  i  powiększenie  wartości  majątku. 
Poniesione  straty  z  powodu  takich  tranzakcji 

należy  również  przyjąć  w  rachubę  przy  obliczeniu 

ogólnego  dochodu  podatnika.' 

• 
Szczególne  postanowienia  co  do  ustalenia 

docbosiu  osób  prawnych. 

*  (Do  art.  21  ustawy). 

§  43, 
Opodatkowanie  osób  prawnych,  zarówno  obo- 

jviązanych,  jak  i  nieobowiązanych  do  publicznego 

sj^ładania  rachunków,  lecz  prowadzących  prawidło- 
we księgi  handlowe,  następuje  na  podstawie  wyni- 

ków ostatniego  zamknięcia  rachunkowego  z  rok\j 
operacyjnego,  poprzedzającego  rok  podatkowy. 

Za  podstawę  ustalenia  dochodu,  podlegające- 

go podatkowi  przyjmuje  się  sporządzone  za  miaro- 
dajny rok  operacyjny  bilanse,  rachunki  zysków 

i  strat,  rachunki  zarząHu  oraz  uchwały  walnegc 

zgromadzenia,  dotyczące  wspomnianych  rachunków 
i  bilansów. 

Podlegający  opodatkowaniu  dochód  osób  praw- 
nych, wymienionych  w  art.  21  ustawy  stanowią: 
1)  zyski  bilansowe,  które  w  postaci  dywidend 

procentów  od  akcji,  tantjem  lub  pod  jakąkolwiek- 
bądź  nazwą  rozdziela  się  pomiędzy  członków,  wspól- 

ników i  udziałowców,  z  wyjątkiem  niepodlegająoych 
specjalnemu  podatkowi  tantjem,  wydzielonych  dle 
członków  rad  nadzorczych,  członków  zarządu,  dy- 

rektorów i  .  innych  pracowników;  natomiast  obojętną 

jęst  kwestja,  czy  dywidenda  została  wypłaconą,  cz> 
też  dopisaną  na  dobro  danej  osoby; 

2)  sumy,  przeznaczone  t  zysków  bilanso- 
wych na  umorzenie  długów  lub  kapitału  zakłado- 
wego, na  rozszerzenie  lub  ulepszenie  przedsiębior- 

stwa, jak  również  na  utworzenie  wszelkiego  rodzaju 
funduszów  rezerwowych. 

Za  przeznaczone  na  ulepszenie  lub  rozszerze- 
nie przedsiębiorstwa  uważa  się  te  sumy,  które  nie 

służą  ani  do  pokrycia  bieżących  kosztów  przedsię- 

biorstwa, ani  do  utrzymania  i  dalszego  prowadzę- 
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;nia  ruchu  przedsiębiorstwa  w  dotychczasowym  roz- 
miarze, lecz  które  zostały  wyłożone  na  urządzenia 

i  zakłady  w  celu  osiągnięcia  wyższego  dochodu 
lub  w  celu  rozszerzenia  rozmiaru  ruchu  przedsię- 
biorstwa- 

Przy  rozstrzyganiu  kwestji,  czy  pewny  fundusz 
rezerwowy  utworzono  w  myśl  postanowień  pod  2) 
niniejszego  paragrafu,  nie  chodzi  wcale  o  nazwę 
funduszu.  Za  fundusz  rezerwowy  uważa  się  wszel- 

kie sumy  nagromadzone  z  nadwyżek  bilansowych, 
ittóre  w  poszczególnym  wypadku  przedstawiają  się 

(właściwie  jako  pomnożenie  majątku.  Takiem  po- 
mnożeniem majątku  są  również  sumy,  które  z  nad- 

ivyżek  bilansowych  przeznaczono  na  nadzwyczajne 
}dpisania,  przekraczające  miarę  prawidłowych  od- 
łisań  (§  16  nin.  rozp.). 

•Z.  drugiej  zaś  strony  nie  stanowią  dochodu  te 
fundusze,  które  służą  tylko  do  pokrycia  już  istnie- 
ących  zobowiązań,  w  szczególności  fundusze,  od- 

kładane przez  towarzystwa  uliezpieczeniowe  na  wy- 
jłatę  sum  ubezpieczeniowych,  tudzież  sumy  odkła- 
iane  przez  towarzystwa  na  wzajemności  oparte  na 
jwroty  premji  dla  członków  ubezpieczonych. 

Sum,  wydzielonych  dla  członków  lub  na  zwroty 
ęapitałów,  albo  spłaty  długów,  nie  z  nadwyżek  br 
ansowych,  lecz  z  funduszów,  nagromadzonych 
;  zysków  ubiegłych  lat,  nie  bierze  się  w  rachubę 

)rzy  ustalaniu  dochodu  opodatkęwaniu  podlega- 
jącego. 

Od   sumy   zysków   bilansowych,  obHczonych 
V  sposób  wyżej  podany  dla  towarzystw  obowiąza- 
lych  do  publicznego  składania  rachunków,  a  mają- 
;ych  siedzibę  na  obszarze  Rzeczypospolitej,  należy 
)dliczyć  47o  kapitału  zakładowego,  uwidocznionego 
V  sprawozdaniu  za  ostatni  rok  operacyjny. 

Za  kapitał  zakładowy  uważa  «się  kapitał  akcyj 

ly,  udziałowy,  wkładkowy  i  inne  tym  podobne  ka* (itały. 
Za  kapitał  zakładowy  instytucji  kredytowych, 

i^imitujących  listy  zastawne  lub  obligacje  i  nie  po- 
jadających kapitału  zakładowego,  uznafe  się  dzie- 

iątą  część  wypuszczonych  w  obieg  przez  te  insty- 
ucje  listów  zastawnych  i  obligacji. 

W  sposób  wyżej  omówiony  należy  postępować 

-ifzy  ustalaniu  dochodu  osób  prawnych,  których  sie- 
ziba  zarządu  znajduje  się  na  obszarze  Rzeczypo- 
politej,  natomiast  przy  tych  osobach  prawnych, 
tóre  na  obszarze  Rzeczypospolitej  nie  mają  sie- 
ziby  zarządu,  lecz  w  myśl  ustępu  5  art.  1  pod 
)  są  obowiązane  do  opłacania  podatku  dochodo- 

wego, za  dochód  podlegający  opodatkowaniu  uważa 
ię  tę  część  zysków  bilansowych,  obliczonych  w  spo- 
6b  wyżej  wskazany,  która  przypada  jedynie  na  do- 
hody  z  gruntów  i  budynków,  znajdujących  się  na 
bszarze  Rzeczypospolitej,  z  majątków  przywiąza- 
•ych  do  tegoż  obszaru  fideikomisem  lub  innemi 
rzepisami  prawnemi,  z  wierzytelności  zahipoteT^o- 
'anych  na  nieruchomościach,  położonych  na  ob- 
zarze  Rzeczypospolitej  lub  z  przedsiębiorstw  na 
:7mźe  obszarze  wykonywanych. 

i 
I*   

r 

ROZDZIAŁ  lii. 

stawki  podatkowe. 

(Do  arf.  23  ustawy). 

§  44. 
Przypadającą  od  ogólnego  dochodu  stawkę  po- 

datkową wyznacza  się  dla  każdego  podatnika  we 
dług  skali  ustanowionej  w  art.  23  ustawy.  Dla  wszyst- 

kich podatników  [(osoby  fizyczne,  prawne  i  spadki 
wakujące  (nieobjęte)],  osiągających  dochód  ponad 
granicę  minimum  egzystencji,  aż  do  dochodu  w  su- 

mie 500,000  mk.,  wyznacza  ustawa  podatek  w  sta- 
łych stawkach. 
Przy  dochodzie  osób  prawnych,  przekraczają- 
cym 500,000  mk.,  podatek  wynosi  125,000  mk. 

i  oprócz  tego  2.500  mk.  od  każdych  pełnych  10,000 
mk.  ponad  500.000  mk. 

O  ile  zaś  chodzi  o  dochód  osób  fizycznych 
i  spadków  wakujących  (nieojbjętych),  przekraczający 
500,000  mk.  i  nie  przenoszący  5,000,000  mk.,  do- 

licza się  do  podatku,  obliczonego  w  sposób  po- 
wyższy, nadto  1%  <^o  10%  od  całego  podlegają- 

cego podatkowi  dochodu,  zależnie  od  wysokości 
tegoż  dochodu. 

Przykłady: 

A)   Osoby  fizyczne  i  spadki  walcujące. 

Podlegający  podatkowi  dochód  .    .  2.000.000  mk. 
Obliczenie  podatku: 

Od  500.000  mk.  wynosi  podatek    .  125.000  „ 
Od   każdych    następnych  pełnych 

10.000  mk.   po   2.500  mk.,  czyli 
2.500  mk.  razy  150  =  .    .    .    .  375.000  „ 

Nadto  od  2.000.000  mkl  6%  =    •  120.000  „ 

Razem  podatek  .    .  620.000/mk. 

B)   Osoby  jirawne. 

Podlegający  podatkowi  dochód  .    .  2-500.000  mk» 
Obliczenie  podatku: 

Od  500.000  mk.  podatek  ....  125.000  „ 
Od   każdych    następnych  pełnych 

10.000  mk.    po   2  500  mk.  czyli 
2.500  mk.  razy  200  =  .    .    .    .  500.000  „ 

Razem  podatek  .    .      625.000  mk. 

,  Podatek  należy  jednak  wymierzać  w  taki  spo- 
sób, aby  z  dochodu  wyższego  stopnia,  po  potrace- 

niu podatku  na  ten  stopień  przypadającego,  nie  ̂ 
zostawało  nigdy  mniej,  niż  zostaje  z  najwyższego 

dochodu,  poprzedniego  stopnia,  po  potrąceniu  po- 
datku na  ten  ostatni  stopień  przypadającego. 

O  ile  z  dochodu  ustalonego  do  wymiaru  po- 
datku, po  potrąceniu  przypadającej  kwoty  podatko- 

wej, pozostanie  mniej,  niż  wynosi  najwyższy  dochód 
wolny  od  podatku,  wówczas  należy  podatek  wy- 

mierzyć i  pobrać  tylko  w  wysokości   nadwyżki  do- 
chodu ponad  tę  najniższą  granicę. 

Przykłady: 
1)  Dochód  podlegający  podatkowi.  100  200  mk. 
Od   100.200  mk.   winien  prz;ypa- 

dać  podatek   12.485  „ 
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Po  potrąceniu  jednak  tego  podatku 
od  podlegającego  podatkowi  do- 

chodu pozostaje  (100.200—12.485 
mk.)  dochód   87.715  „ 

Od  najwyższego  dochodu  poprzed- 
niego stopnia,  t.  j.  od  100.000 

mk.  przypada  podatek   ....         11.000  „ 
a  ponieważ  po  potrąceniu  tego 

podatku  od  podlegającego  podat- 
kowi dochodu  pozostaje  (lOO.OOOl 

mk.  —  11.000  mk.)   89.000  „ 
przeto  od  dochodu  100.200  mk. 

wymierzyć  należy  różnicę  między' 100.200  mk.  a  99.000  mk. 

(100.200  mk.  —  89.000  mk.)  =        11.200  „ 
zamiast  12.485  mk. 

2)  Dochód  podlegający  podatkowi 
w  miejscowości  IV  kl.  ustalono  na  6.040  „ 

Od  6.040  mk.  przypada  podatek    .  78  „ 
a  ponieważ  po  potrąceniu  tego  po- 

datku od  dochodu  podlegającego 
podatkowi  (6,040  mk.  —  78  mk.) 
pozostaje   5.962  „ 

przeto  należy  wymierzyć  tylko  tę 
nadwyżkę  ponad  6.000  mk.  t.  j.  40  „ 

Specjalny  podatek  od  tanijem. 

(Do  art.  24  ustawy). 

§  45. 
Osoby,  wymienione  w  art.  18  ustawy  opłacają, 

oprócz  podatku  dochodowego,  nadto  specjalny  po- 
datek od  tantjem,  o  ile: 
1)  pojęcie  tantjemy  odpowiada  wymogom 

§  37  nin.  rozp.; 
2)  przyznana  tantjema  u  jednego  służbodaw- 

cy  przekracza  10.000  mk. 
Specjalny  podatek  od  tantjem  wynosi  50% 

stawki,  przypadającej  od  dochodu,  według  skali 
w  art.  23  ustawy  ustanowionej. 

Gdy  jedna  i  ta  sama  osoba  pobiera  tantjemy 
w  kilku  instytucjach  lub  przedsiębiorstwach,  wów- 

czas specjalny  podatek  od  tantjem  oblicza  się  osob- 
no od  każdej  tantjemy,  przekraczającej  10.000  mk. 

Przykład: 
Dochód  podlegający  opodatkowaniu  100.000  mk. 
Podatek  dochodowy   11.000  „ 

W  dochodzie  tym,  oprócz  dochodów  z  innych 
źródeł,  mieszczą  się  tantjemy  (art.  18  ustawy)  przy- 

znane podatnikowi  w  następujących  sumach: 

w  instytucji  A   12.000-  mk. 
B   8.000  „ 

„  w  przedsiębiorstwie  C  .    .    .    .  20.000  „ 
„  D  .    .    .    .  15.000  „ 

Dana  instytucja  lub  przedsiębiorstwo  winny 

przeto  obliczyć  i  pobrać  specjalny  podatek  od  tan- 
tjem w  następujących  kwotach: 

Od  12.000  mk.  507o  z  276  mk.'  =  138  mk. 8. 000   „     nie  opłaca  się  żad- 
nego podatku  

„    20.000  mk.  50%  z  820  mk.  =  410  „ 
15.000  „      „      „  435   „     =    217  mk.  50  f. 

Zwyżki  i  leniźki  podatkow^e. 

(Do  art.  25  i  26  ustawy). 

§  46.  ̂  
Przy  opodatkowaniu  osób  fizycznych  należ; 

uwzględnić,  że  w  pewnych  wypadkach,  ściśl< 
w  ustawie  określonych,  wyznaczenie  kwoty  podat 
kowej  znajduje  się  w  zależności  nietylko  od  wyso 
kości  dochodu,  lecz  również  i  od  stosunków  oso 
bistych  podatnika. 

Ponieważ  w  tych  stosunkach  odgrywa  ważn' 
rolę  ciężar  utrzymywania  członków  rodziny,  przeti 
ustawa  nakazuje  silniej  opodatkowywać  osoby 
wolne  od  tego  ciężaru,  natomiast  przyznaje  ul| 
tym  podatnikom,  którzy  mają  na  utrzymaniu  człon ków  rodziny. 

Przygodne  zasilanie  członka  rodziny  nie  m 
znaczenia  utrzymywania  go  przez  podatnika. 

Członkowie  rodziny,  którzy  zgodnie  z  posta 
nowieniami  art.  1 1  ustawy,  rozporządzając  własrtenn 
dochodami,  podlegają  odrębnemu  od  głowy  rodzin 
opodatkowaniu,  nie  mogą  być  w  regule  uważani  z 
będących  na  utrzymaniu  podatnika. 

Pytanie,  kogo  z  członków  rodziny,  ̂   wyże 
podanem  znaczeniu,  można  uważać  za  osoby,  bę 
dące  na  utrzymaniu  podatnika,  powinno  być  roz 
strzygnięte  po  stwierdzeniu  odnośnych  danych  we 
dług  ogólnych  zasad  prawnych. 

Prawo  do  ulgi  na  zasadach  art.  26  ustaw 
przysługuje  wyłącznie  głowie  rodziny. 

W  małżeństwach  prawnie  rozwiązanych  \u 
rozłączonych  wymienione  prawo  przysługuje  obojg' 
małżonkom,  stosownie  do  ilości  znajdujących  si 
na  ich  utrzymaniu  członków  rodziny. 

Dla  stosowania  przepisów  art.  art.  25  i  2' 
obojętne  jest  zupełnie,  gdzie  mieszkają  członkowi 
rodziny,  czy  razem  z  podatnikiem,  czy  też  oddziel 
nie  od  niego  (w  innem  miejscu  lub  miejscowości] 

Członkowie  irodziny. 

,   (Do  art.  27  ustawy). 

§  47.  ; 
Za  członków  rodziny  uważa  ustawa  małżor 

ków,  dzieci  ślubne,  nieślubne  i  przysposobione 
krewnych  męża  i  żony  w  linji  wstępnej  i  zstępne 
rodzeństwo  męża  i  żony,  oraz  dzieci  rodzeństw 

tychże. Postanowienia  art.  25  ustawy,  w  zwłązk 
z  postanowieniem  art.  27  ustawy  dozwalają  podał 
nikom  ̂ jiieżonatym  lub  niezamężnym  korzysta 
również  ulg.  art.  26  ustawy,  jeżeli  na  ich  utrzy 
maniu  znajdują  się  członkowie  rodziny,  wymienier 
w  art.  27  ustawy,  a  pozostający  z  takimi  podatni 
kami  w  analogicznych   stosunkach  pokrewieństw? 

Zniżenie  podatku  z  powodu  s^adzwyCszajnych 
okolicztsości. 

(Do  art.  28  ustawy). 

§  48. 
Niezależnie  od  ulgi,  przewidzianej  w  ̂rt.  2 

ustawy,  może  nastąpić  zniżenie  podatku  ze  względ 
na  nadzwyczajne  okoliczności,  jakie  spotkały  same 
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J  go  podatnika  lub  członków  jego  rodziny,  zarówno 
tych,  którzy  są  na  utrzymaniu  podatnika,  jak  i  tych, 
.których  dochodami  podatnik  rozporzą^ea. 

Dla  przyznania  ulgi  na  mocy  art.  28  ustawy 
i  koniecznem  jest,  aby: 

'i  1 )  dochód  podatnika  nie  przenosił  36.000  mk.; 
'[  2)  na  zwyczajne  okoliczności,  dające  podat- 
■  nikowi  prawo  do  ulgi,  istotnie  osłabiały  jego  zdol- 
'  ność  płatniczą; 
)        3)    wydatki,  wywołane  nadzwyczajnemi  okolicz- 

l.nościami,  z  po\^du  których  może  nastąpić  przy- 
'  manie  ulgi,   były  pokrywane  z  dochodów  podatni- 

ka, członkowie  zaś  rodziny,  których  te  okoliczności 

spotkały,   nie  podlegąły   samoistnemu  opodatkowa- 
niu podatkiem  dochodowym. 
Do  nadzwyczajnych  okoliczności,  o  których 

mowa  w  poprzednich  ustępach,  zalicza  się:  powo- 
łanie do  służby  wojskowej;  nadmierne  ciężary  z  po- 
wodu obarczenia  liczną  rodziną,  wyjątkowego  obo- 

wiązku wspomagania  niezamożnych  członków  ro- 
dziny; długotrwałą  chorobę;  zadłużenie  i  inne 

szczególnie  krytyczne  okoliczności;  następnie  wyda- 
rzenia żywiołowe,  jak  pożar,  powódź,  'gradobicie, 

klęski  z  powodu  działań  wojennych  i  t  p.,  których 
skutków  nie  uwzględniono  już  przy  ustalaniu  wyso- 

kości dochodu. 
W  celu  przyznania  ulgi  z  art.  28  ustawy,  Komisja 

"iszacunkowa  rozważa. w  każdym  poszczególnym  wy- 
padku, jak  dalece  utraconą  została  zdolność  płatni- 

cza, poczem,  powziąwszy  przekonanie  o  istotnem 
zmniejszeniu  się  zdolności  płatniczej,  stosownie 
zniża  podatek,  lecz  najwyżej  o  trZy  stopnie.  Orze- 

i  czenie  w  tym  względzie  wraz  z  uzasadnieniem 
winno  być  wyrażone  w  protokóle  posiedzenia  Ko- 

misji. • 

ROZDZIAŁ  IV. 

I  Miejsce  opodźitkowania. 

'  (Do  art.  29  i  134  ustawy); 

§  49. 
O  okręgu  szacunkowym,  w  którym  podatek 

dochodowy  winien  być  wymierzony,  w  pierwszym 
rzędzie  decyduje  stała  siedziba  lub  miejsce  zamiesz- 

kania, określone  §  8  nin.  rozp.,    albo,  w  braku  te- 
^^^goż,  miejsce  pobytu  osoby  podlegającej  opodatko- 

waniu  w   dniu   15   grudnia  roku  poprzedzającego 
i^rok  podatkowy. 

Osoby,  zamieszkujące  w  dniu  15  grudnia 
w  kilku  okręgach  szacunkowych,  tudzież  osoby,  nie 
mające  na  obszarze  Rzeczypospolitej  w  dniu  15 
grudnia  ani  siedziby,  ani  miejsca  zamieszkania,  ani 

[  pobytu,  podlegają  opodatkowaniu  w  tym  okręgu 
szacunkowym,  w  którym  znajdują  się  źródła  podleg- 

łego podatkowi  dochodu  (art.  3  ustęp  1  —  7)  ustawy. 
['         Przyjmuje  się   przytem,    że    źródła  dochodu 
f  wymienione  w  art.  3  ustawy  pod  4)  i  6),  znajdują  się 
w  tym  okręgu  szacunkowym,  w  którym  znajdują  się 

fwładze,  urzędy;  irwtytucje   i  towarzystwa,  albo  za- 
I  mieszkują  osoby,  ofokcnyWujące,  względnie  zarzą- 

dzające wypłatę. 
Jeżeli  źródła  dochodów,  podlegających  opo- 

datkowaniu znajdują  się  w  kilku   okręgach  szacun- 
^kowych,  wówczas  wymiar  podatku  dokonywa  się 
w  tym  okręgu,  z  którego  płynie   wTększa  część  lub 

Kjgłówny  dochód  podatnika. 
-i        Przepisy    niniejszego    paragrafu    stosuje  się 

również  przy  opodatkowaniu  osób,  wymienionych 
w  części  drugiej  art.  75  ustawy  i  w  części  pierwszej 
art.  84  ustawy. 

Jeżeliby  z  odwołania  podatnika  albo  z  danych 
Komisji  szacunkowej  wynikło,  że  podatnikowi  za 
jeden  i  ten  sam  rok  podatkowy  wymierzono  poda- 

tek równocześnie  w  dwu  lub  więcej  okręgach  sza- 
cunkowych, wówczas  odnośne  materjały  i  dane 

winny  być  przesłane,  wraz  z  odpowiedniem  donie 
sieniem,  właściwej  Izbie  skarbowej,  która  rozstrzyga 
we  własnym  zakresie  o  miejscu  opodatkowania, 
zgodnem  z  postanowieniami  w  poprzednich  ustępach 
wyłuszczonemi,  albo  też,  o  ile  równoczesny  wymiar 
nastąpił  w  okręgach  szacunkowych,  należących  do 
kompetencji  różnych  Komisji  odwoławczych,  wów- 

czas Izba  skarbowa  przedstawia  sprawę  Minister- 
stwu Skarbu  wraz  z  odpowiednim  wnioskiem. 
Na  wypadek  zmiany  miejsca  zamieszkania  po 

15  grudnia  roku,  poprzedzającego  rolę  podatkowy, 
jednak  przed  uskutecznieniem  wymiaru  na  riowy 
rok  podatkowy,  właściwą  do  wymiaru  podatku  jest 
zarówno  Komisja  szacunkowa  .dotychczasowego 
miejsca  zamieszkania,  jak  i  Komisja  nowego  miej- 

sca zamieszkania. 

Skoro  przewodniczący  Komisji  szacunkowej 
dowie  się,  że  podatnik,  w  czasie  w  poprzednim 
ustępie  oznaczonym,  z  jego  okręgu  szacunkowego 
\\{|^rowadził  się  lub  dó  jego  okręgu  szacunkowego 
wprowadził  się,  wówczas  powinien  porozumieć  się 
z  przewodniczącym  Komisji  szacunkowej  nowego, 
względnie  dotychczasowego  miejsca  zamieszkania 
podatnika,  celem  ustalenia  właściwego  okręgu  sza- 
cunkowjęgo  dla  odnośnego  podatnika. 

Przy  wzajemnem  porozumieniu  się  powinni 
pryewodniczący  Komisji  szacunkowych  przestrzegać 
zasad  niżej  wyłuszczonych.  Wymiar  podatku  nastę- 

puje zawsze  w  okręgu  nowego  miejsca  zamieszkania: 
1)  dla  podatników,  którzy  do  chwili  zmiany 

miejsca  zamieszkania  nie  złożyli  jeszcze  zeznania, 
lub  jeżeli  zeznanie  złożyli,  o  ile  przewodniczący 
Komisji  dawnego  miejsca  zamieszkania  sądzi,  że 
zeznania  te  wymagają  przedstawień  wątpliwości 
i  ważniejszych  korespondencji  z  podatnikiem: 

2)  dla  podatników,  którzy  życzą  sobie  być 
opodatkowani  w  nowem  miejscu  zamieszkania,  o  ile 

wymiar  podatku  dla  nich  nie  nastąpił  jeszcze  w  do- 
lychczasowem  miejscu  zamieszkania. 

Również  i  w  innych  wypadkach,  niż  pod  1) 

i  2)  omówionych,  można  przekazać  wymiar  podat- 
ku Komisji  szacunkowej  nowego  miejsca  zamiesz- 

kania, jeżeli  to  w  danym  wypadku  okaże  się  wska- 
zanem  na  podstawie  szczególnych  okoliczności, 
uzasadniających  prawidłowe  uskutecznienie  wymiaru. 

W  żadnym  wypadku  nie  można  przystąpić  do 

-wymiaru  w  nowem  miejscu  zamieszkania,  zanim 
odnośni  przewodniczący  Komisji  szacunkowych, 
przez  wzajemne  porozumienie  się,  nie  ustalą,  że 
podatnik  w  dawnem  miejscu  9:<?mieszkania  nie  bę- 

dzie opodatkowany. 

O  ile  o  miejscu  opodatkowania  decyduje  miej- 
sce pobytu  podatnika,  wówczas  przy  zmianie  miej- 
sca Dobytu  należy  stosować  analogiczne  wskazówki, 

odnoszące  się  do  zmiary  mii-Jsca  zamieszkania. 
^  Pobyt  podatnika  w  zakładzie  dla  ol^łąkanych 
lub  innym  zakładzie  leczniczym,  pozbawienie  cza- 

sowej wolno.ści  wskutek  kary  aresztu  oraz  czasowa 
nieobecność  w  miejscu  zamieszkania  z  innych  po- 
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wodów,  nie  wpływa  san\a  przez  się  na  zmianę 
miejsca  opodatkowania. 

W  razie  przeniesienia  uznaje  się  nowe  miej- 
sce przeznaczenia  za  siedzibę  służbową  od  tego 

terminu,  od  którego  przeniesiony  objął  czynności 

służbowe  w  nowem  miejscu  przeznaczenia.  Cza- 
sowe przydzielenie  osób  wojskowych  z  ich  miej- 

sca garnizcrowego  uznaje  się  za  równorzędne 
z  przeniesieniem,  jeżeli  to  przydzielenie  zostało 

■L  góry  postanowione  na  przeciąg  czasu  dłuższy  niż 
'  6  miesięcy. 

CZĘŚĆ  II. 

Nadzór  nad  stosowaniem  ustawy  i  organa 

wymierzające  podatek.  Czynności  wstępne 

do  wymiaru.  Zeznania. 

ROZDZIAŁ  I. 

Nadzcr  rad  si«sowanienii  usiawj^  i  crgs>ina 
wymierzające  podateEs. 

(Do  art.  30  i  136  ustawy).  ̂  

§  50. 
Naczelny  nadzór  nad  zala^^usniem  sproi../.'  pts- 

d?.tku  dochodowego  i  podatku  majątkowego,  oraz 
piecza  nad  ścisłem  i  jcdnoliten.  wykonywaniem 
przępisów  tudzież  rozstrzyganie  kwestji  spornych 
co  do  stosowania  tych  przepisów  nalepy  do  Mini- 

stra Skarbu- 

§  51.  ■  . 

Ogólny  zarząd  sprawami  podatku  dochodo- 
wego i  podi>tku  m?:'jątkov.'ego,  oraz  nadrór  nad  sto- 

sowaniem i  wykonywaniem  przepisów  ustawy  i  wy- 
danych do  niej  rozporządzeń  w  okręgach  Izb  skerr- 

bowych  należy  do  Dyrektorów  Izb  skarbowych. 

W  razie  wątpliwości  co  do  wykładni  i  stoso- 
wania postanowień  ustawy  oraz  przepisów  zawar- 

tych w  rozporządzeniach,  Dyrektorzy  Izb  skarbo- 
v/ych  zw-acają  się  o  wyjaśnienie  lub  rozstrzygnię- 

cie do  Minis  ra  Skarbu. 

Dyrektorzy  Izb  skarbowych  w  szczególności 
mają  nadzór: 

1)  r.?,d  tworzeniem  Komisji  szacunkowych; 

2)  nad  czynnościami  podległych  władz  skar- 
bowych i  Naczelników/  Urzędów  skarbowych  w  przed- 
miocie ewidencji  osób,  podlegających  podatkowi 

dochodowemu  i  majątkowemu,  oraz  źródeł  docho- 
dowych i  przedmiotów  majątkowych  należących  db 

podatników; 

3)  nad  czynnościami  wymierowemi,  a  w  szcze- 
gólności nad  ustalaniem  dochodu  i  oszacowaniem 

wartości  majątku; 

4)  nad  wpłacaniem  tych  podatków  i  nad  ich  ̂  
ściąganiem; 

5)  nad  prowadzeniem  biurowości,  dotyczącej 
tych  podatków. 

Nr.  33. 

§  52. 
Do  Izb  skarbowych  należy. 
1)  okrSlenie  miejscowości,  w  których  winny 

być  złożone  wykazy  wymienione  w  art.  art.  45  — 47  ustawy; 

2)  dostarczenie  przewodniczącym  Komisji 
szacunkowych  ootrzebnych  druków  formularzy  do 
podatku  dochof.!owego  i  podatku  majątkowego; 

3)  zaopatrzeni^  Kes  skarbowych  w  formula- 
rze i  w  Kęięgi  rachunkowe   do  tych  podatków; 

4)  przygotowywanie  spraw  ̂ iia  posiedrenia 
Komisji  .  odwoławczych,  prowadzenie  biurowości 

tych  Komisji  i  wykonanie  ic'',  decyzji; 
5)  określenie  właściwego  miejsca  opodatko- 

wania tych  osób  z  pośród  podatników,  którym 
w  obrębie  Izby  skarbowej  wymierzono  podatek 
równocześnie  w  kilku  ok'ęgach  szacunkowych,  oraz 
przedstawienie  do  decyzji  Ministerstwa  Skarbu 
wniosków  w  tym  przedmiocie  co  do  spraw,  obej- 

mujących równocześnie  okręgi  szacunkowe,  poło- 
żone w  obrębie  kilku  Izb  skarbowych; 
6)  przedstawianie  do  decyzji  Ministerstwe 

Skarbu  wszystkich  spraw  jemu  wyraźnie  zastrzeżo- 

nych. 

Orgii^na  wymierzające  podatek. 

(Do  art.  31  i  135  ustawy). 

§  53. 

Culem  ustalenia  dochodu,  oszacowania  mająt 
ku  i  wyznćtczef^ia  stav  ki  Dodatku  dochodowego  ora;- 

podatku  majćjtkowego  powohije  się  w  pierwszej  in- 
stancji Kónusjeszacunkov-e,  a  w  drugiej  instancji— 

Komi?je  odwołewc/e.  * Dla  przygotowania  spraw  mogą  Komisje  wy- 
łaniać potrzebną  ilość  podkomisji. 

■\  ' 
 ̂ 

Izby  skarbowe  ustalają  w  pierwszej  instancji 

podlegający  podatkowi  zysk  wszystkich  towarzystv.' 
i  zakłedów  obowiązanych  do  publicznego  składanie 
reciiunków  orrz  uskuteczniają  wymiar  podatku  tym 

towarzystwom  i  z-Wadom. 
y^^łaściwość  I:':b  skarbowych  w  tym  względzie 

określa  ?A%: 

M 

o)  co  do  towarzystw  i  zakładów  krajowycTi— 
według  siedziby  głównego  zarządu  po- 

mienionego  rodzaju  towarzystw  i  za- kładów; 

b)  co  do  towarzystw  i  zakładów  zagranicz- 
nych— v;ed4Ug  postanowień  §  49  nin.  rozp.. 

dotyczących  miejsca  opodatkowania. 

(Do   art    32  i    art.   135  ustawy), 

§  55. Ilość  Korsiisji  szacunkowych,  ich  miejsce  urzę- 
dowania oraz  obszar  działalności  zostaną  określone 

osobnem  rozporządzeniem. 

Pozycja  417. 

* 
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Komisje  odwoławcze. 

(Oo  arf.  35  i  136  ustawy). 

§  56. 
Komisje  odwoławcze  powołuje  się  przy  każde) 

zbie  skarbowej.  W  siedzibie  tej  izby  odbywają  się 
(Osiedzenia  Komisji. 

Zakres  działalności  Komisji  odwoławczych  j'oz- 
iąga  się  na  pbszar  podlegający  kompetencji  Izby 
karbowej. 

Orgi  nizacia  Komisji  sz  ̂ ^cuimkowych  i  odwo>> 
I  Mfczych.  ^ 

(Do  art,  art.  33-  35  i  37—39  ustawy). 

§  57. 
Członków  Komisji  z  pośród  płatników  podatku 

chodowego  i  ich  zastępców  naieży  wybrać  i  mia- 
owdć  w  takim  czasie,  aby  n-.ogli  przystąpić  do 
prawowania  swych  czynności  cd  1  styczr.ia  tego 
oku,  od  którego  rozpoo^yna  się  ich  trzechlelrsi 
kres  u-2ędowania. 

Wybory  i  mianowania  członków  -Komisji  na 
ierwszy  okres,  który  upływa  z  końcem  roku  1923, 
ależy  uskutecznić  najpóźniej  do  1  lipca  1921  r. 

Wybory   i   mianowania   należy  przeprowadzić 
■  ten  sposób,  aby  if  tniejąct;  w  każdym  okręgu  sz-s- 
■-i';owym  główne  ź''ódła  dochodu,  o  ile  możności, 

ównomiernie  reprezentowane   przez  nrzedsta- 
;ii  różnych  kategorji  dochodów,   podlegający  :,h 
tkowi  dochodowemu,    przedewszystkiem  z  po- 

ó  !  tych,  którzy  mieszkają  stale  w  okręgu  Komisji. 

/§  58. ^> 

Przewodniczący  Komisji  mają  zapoczątkować 
morzenie  Komisji  oraz  ciuwać  nad  ich  należytym 
\ładem  i  kompletem. 

•  W  tym  celu  Dyrektorzy  Izb  skarbowych,  wzgłęd- 
e  Naczelnicy  Urzędów  skarbowych  mają  w  s^cze- 
ilności  wezwać  piśmiennie  włeściwe  instytucje  do 

•zeprowadzenia  wyborów  wymaganej  ilości  człon- 
5w  Komisji  odwoławczych,  względnie  szacunkowych j 
zastępców  członków,  wyznaczając  tym  instytucjom 
Ipowiedni  term.jn  do  dokonania  wyborów,  aby  po 
)konaniu  wyborów  nastą-^iły  niezwłocznie  miano- 
ania  reszty  członków  komisji  i  ich  zastępców 

fzez  dy-ektora  właściwej  służby  skarbowej,  wzgięd- 
iC.  Ministra  Skarbu   w  myś!  hrt.  33  i  35  ustawy. 

§  59. 

Organa  wykonawcze  instytucji,  powołanych  d© 
/boru  ciłonkóv;  i  zastępców  crłonków  Komisji, 
owiązane  są  komunikować  be:'zw!ocznie  o  wy- 

anych  osobach  "przewodniczącym  właściwych  Ko- 
sji.  O  osobsch  wybranych  na  członków  i  zastę^- 
w  członków  Komisji  szacunkowej  mają  przewo- 

i  iczący.  Komisji  szacunkowych  zawiadomić  odnoś- 

-go  Dyreittora  Izby  skarbowej.  W  powyższych wiadomieniach  należy  podać  imię,  nazwi^^ko,  za- 
)d  względnie  zatrudnienie  oraz  miejsce  zamiesz- 

ni  ;  ''dokładny  adres)  każdego  z  wybranych. 

§  50. 
Jeżeli  w  skład  Komisji  wybrano  osoby  nie 

odpowiedające  warunkom,  przewidzianym  w  art.  fir;. 
33,  35,  37  i  38  ur.iawy,  wówczas  przewodniczący 

Komisji  zwraca  się  do  właściwych  instytucji  z  żąda- 
niem wyboru  nowych  członków  lub  zastępców 

w  miejsce  ni  ci  właściwie  wybranych. 

§  61. 

Gdyby  ̂ 'ybór  członków  i  zastępców  członków 
Komisji  nie  został  dojjonany  w  terminie  wyznaczo- 

nym, wówczas  uzupełnienie  składu  Komisji  nastę- 
pii]e  diogą  zćmianowania. 

Brakujących    z  wyboru  członków  i  zastępców  ' 
członków  Komisji  szacunkowych   mianuje  Dyrektor 

I'iby  skarbowej,    a   frikichże   człoir  ów  i  zasręocó-// 
członków  Komisji  odwoławczych,   Minister  ^karbu 
na  wniosek  właściv/ych  przewodniczących 

§  62. 
Osoby,  wybrone  lub  zamianowane  na  człon- 
ków, vi'7;g]ędnie  zastępców  członków  Komisji,  nie 

mogą  bez  dostatecznych  powodów  uchylać  się  od 
pełnienia  swych  obowiązków. 

§  e3. 

W  razie  równoczesnego  wyboru  na  członka 

Kcmi")!  'szacunkowej  i  odwoławczej  v.'yb;*ariy  oho- 
•iviązany  jest  oświadczyć  instytucji  wybierającej,  do 

jakiej'  Komisji  v./ybćr  przyjr-i.uje. 
W  takim  wypadku  należy  dokonać  nowv'ch  wy- 

borów na  członka  tej  Korni': ji,  w  której  wybrrny 
nie  życzy  sobie  uczestniczyć.  To  samo  obowiązuje 
i  zastęptiów  członkó^  Komisji. 

§  64. 
Jeżelf  w  ciągu  urzędowania  którykolwiek 

,  z  członków  Komisji  utraci  możność  pełnienia  swych 

obowiązków?  wówczas  powinien  złożyć  o  tc^n  piś- 
mienne ośv7!adczenie  przewodniczącemu  właściwej 

Komisji,  z  podaniem  okoliczności  uzasadniających 
ustąpienie. 

§  65. W  wypadku  przewidzianym  w  §  64  nirs.  ro:  p.^ 
przewodniczący  Komisji  pov;ołuje  w  miejsce  ustę- 

pującego jego  zastęocę. 
Gdyby  i  zastępca  członTia  Komisji  nie  mógł 

przyjmować  udziału  w  pracach  Komisji,  wówczas 

przewodniczący  przedsiębiorą  środki  celem  dokona- 
,  nia  uzupełniającego  wyboru  lub  zamianowsnia. 

'  Uzupełnienie  kompletu  następuje  również  Vvf1e- 
dy,  gdy  członek  lub  zastępca  członka  Komisji  straci 
prawo  obieralności  lub  przestanie  być  płt:tnikiem 
podatku  dochodowego  w  okręgu  danej  Komisji 
(śmierć,  wyprowadzenie  się  1  t.  p.). 

§  66. 
Członek  Komisji,  obejmujący   opróżnione  sta- 

nowisko, pełni  obowiązki   tylko  do   końca  ok»esu 

^urzędowania  swego  poprzednika. 
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§  67. Członkowie  Komisji,  którzy  ustępują  z  powo- 
du upływu  ich  okresu  urzędowania,  mogą  być  po- 

nownie wybrani.  * 

§  68. 
Przewodniczący  Komisji  utrzymują  w  ścisłej 

ewidencji  skład  czfonków  i  zastępców  członków, 
zarówno  wybranych,  jak  i  mianowanych. 

'  Obowiązki  i  prawai  ilrzewodniczących  oraz 
członków  Komisji. 

(Do  art.  art.  36,  40—44  ustawy). 

§  69. 
Przewodniczący  zwołują  Komisje  w  miarę 

potrzeby. 
Zwołanie  następuje  przez  zaproszenie  każdego 

członka,  względnie  jego  zastępcy  pod  adresem, 
wskazanym  w  aktach,  dotyczących  składu  Komisji, 
z  oznaczeniern  dnia,  godziny  i  miejsca  posiedzenia 
oraz  z  podaniem  porządku  dziennego,  w  którym 
sprawy  różnorodne  wymienia  się  oddzielnie,  sprawy 
zaś  jednorodne  co  d0  treści  łączy  się  w  jeden 

punkt. 
Członkom  Komisji,  mieszkającym  w  tej  samej 

miejscowości,  w  której  ma  się  odbyć  posiedzenie, 

zawiadomienia  wysyła  się  w  takim  czasie,  aby  zo- 
stały doręczone  ile  możności  na  trzy  dni  przed 

wyznaczonym  terminewn  posiedzenia. 
Zawiadomienia  zaś  członków  Komisji,  mają- 
cych miejsce  zamieszkania  poza  siedzibą  Komisji, 

należy  wysłać  również  w  taki™  czasie,  aby  zostały 
doręczone  ile  możności  na  tydzień  przed  posie- 
dzeniem. 

§  70. 
Członkowie  Komisji  zaproszeni  na  posiedzenie 

są  obowiązani  przybyć  punktualnie  lub  bezzwłocznie 
po  otrzymaniu  zaproszenia  usprawiedliwić  wobec 
przewodniczącego  niemożność  przybycia. 

Przewodnicrący,  o  ile  pozostało  dość  czasu, 
wysyła  zaproszenie  zastępcy  tego  członka,  który 
uprzedził  o  swojej  nieobecności. 

§  71. 
Zastępcy,  zaproszeni  w  miejsce  członków, 

biorą  udział  w  pracach  Komisji  z  głosem  stanow- 
czym. 

§  72. 
Przed  otwarciem  posiedzenia  przewodniczący  • 

przedev7szystkiem  ustala  ilość  przybyłych  członków, 
sprawdza,  czy  zawiadomienia  o  posiedzeniu  zostały 
doręczone  wszystkim  członkom  i  decyduje  o  ważno- 

ści posiedzenia. 

Posiedzenie  jest  ważne,  jeżeli  oprócz  przewod- 
nicz^ącego  jest  obecną  połowa  ogólnej  ilości 
członków. 

§  73. 

Jeżeli  pierwsze  posiedzenie  nie  mogło  się  od 
być  skutkiem  niedostatecznej  liczby  obecnych,  wów 
czas  sporządza  się  o  tem  krótki  protokół,  któr 
podpisuje  przewodniczący  i  którykolwiek  z  przyby 
łych  na  posiedzenie  członków  Komisji. 

Przy  zwołaniu  następnie  drugiego  posiedzenii 

z  tym  samym  porządkiem  dziennym,  przewodnicząc' 
uprzedza  członków  Komisji  w  wysyłanych  im  po 
wtórnych  zawiadomieniach,  że  w  myśl  części  trze 
ciej  art.  40  ustawy,  to  drugie  posiedzenie  będzi 
ważne  bez  względu  na  ilość  obecnych  członków. 

i' 

-     §  74. 

W  razie  nieprzybycia  na  drugie  posiedzenii 

przynajmniej  dwócłi  członków,  przewodniczący 'za 
prasza  do  udziału  w  posiedzeniu  z  prawami  człon 
ków  dwie  osoby  z  pomiędzy  płatników  podatki 
dochodowego. 

§  75. 
Czynnościami  Komisji  kieruje  przewodniczący 

wykonuje  uchwały  Komisji  i  jest  odpo\yiedzialny  zi 
należyte  stosowanie  ustawy. 

Przewodniczący  między  innemi:  zagaja  i  za- 
myka posiedzenia  Komisji,  przedstawia  do  rozwa 

żania  i  rozstrzygnięcia  sprawy  wniesione  na  porzą- 
dek  dzienny,  prowadzi  obrady,  poddaje  wnioski  poc 

głosowanie  itd. 
W  nieobecności  przewodniczącego,  wszystkit 

jego  czynności  sprawuje  jego  zastępca,  który  po- 
nosi odpowiedzialność  za  przewodnictwo. 
Obrady  Komisji  toczą  się  ustnie  i  są  tajne. 

■  W  razie  wyłonienia   się   w   toku  obrad  kilki 
wniosków  w  jednym  i  tym  samym  przedmiocie 
przewodniczący  decyduje  o  kolejności  głosowanie 
nad  niemi,  kierując  się^  zasadą,  że  należy  najpierw 
poddać  pod  głosowanie  wniosek,  który  jest  najko- 

rzystniejszy dla  interesów  Skarbu. 

Ten  wniosek  zostaje  p^^zyjęty  i  uważa  się  ze 
uchwalony  przez  Komisję,  który  otrzyma  bezwzględ- 

ną większość  głosów  obecnych  członków. 

Przewodniczący  nie  bierze  udziału  w  głoso- 
waniu, rozstrzyga  jedynie  w  razie  równości  głosów 

Jeżeli  przy  głosowaniu  nad  wnioskami  o  wy- 
sokości pewnej  cyfry  nie  można  osiągnąć  ani  bez- 

względnej większości,  ani  równości  głosów  obecnycJ 
członków,  wówczas  należy  doliczać  głosy  za  cyfrę 
najniekorzystniejszą  dla  podatnika  tak  długo  dc 

głosów  za  cyfrą  n&jbliższą  dla  podatnika  korzyst- 
niejszą, aż  okaże  się  większość  lub  równość  glo 

sów  obecnych  członków. 

§  76.  • 
Członkowie  Komisji  nie  mogą  zabierać  głosu 

w  wypadkach  rozważania  i  rozstrzygania  opodatko 

wania  ich  samych,  tudzież  osób,  do  których  pozo- 
stają w  stosunku  małżeńskim  albo  w  stosunku  po 

krewieństwa  lub  powinowactwa  w  linji  wstępnej 

albo  zstępnej  lub  do  trzeciego  stopnia  w  linji  bocz- 
nej, albo  wresżcie  w  stosunku  służbowym.  Przed 

rozpoćzęciein  obrad  w  takich  wypadkach,  opuszcza 

dotyczący  członek  miejsce  obrad  aż  do  chwili  po- 

wzięcia uchwały.  • 
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Członek  Komisji,  będący  jawnym  lub  cichym 

wspólnikiem  albo  pełnomocnikiem  podatnika  lub 

•jego  opiekunem,  kuratorem,  doradcą  prawnym  itp., 

,nie  może  również  być  obecnym  ani  przy  rozwala- 

niu wysokości  dochodu,  względnie  zysku  lub  war- 
tości majątku,  ani  przy  głosowaniu  nad  opodatko- 

waniem takiego  podatnika. 
Przewodniczący  w  wypadkach,  wymienionych 

w  niniejszym  paragrafie,  oddaje  zawsze  kierownic- 
two swemu  zastępcy  albo  jednemu  z  członków, 

wybranemu  przez  Komisję. 

§  77. 
Gdy  przewodniczący  Komisji  szacunkowej  nie 

zgadza  się  z  uchwałą   Komisji,   wtedy  wstrzymuje 

wykonanie  uchwały  i  wraz  te  swym  umotywowa- 
nym   wnioskiem    przedstawia    sprawę   do  decyzji 

fKdmisji  odwoławczej. 

§  78. Z  każdego  posiedżenia  Komisji  winien  być 

sporządzony  zwięzły  protokół,  obejmujący  przed- 
mioty wniesione  pod  obrady  oraz  zapadłe  uchwały 

bez  przebiegu  obrad. 
W  przedmiotach  większej  wagi  w  protokóle 

,^przytoczyć  należy  również  podstawy,  na  których 
bsię  opiera  uchwała  Komisji. 

W  protokóle  zamieszcza  się  oświadczenia  tych 
członków,  nie  zgadzających  się  z  decyzją  Komisji, 

fjktórzy  tego  zażądają. 
•^l  Do  prowadzenia  protokółów  na  posiedzeniach 

'  Komisji  wyznacza  przewodniczący  sekretarza  z  grona 
podwładnych  mu  urzędników, 

k  Protokół  winien  być  podpisany  przez  prze- 
y  Wodniczącego  i  przynajmniej  dwóch  przy  obradach 

jiJ  cfbecnych  członków. 

§  79. 

Przewodniczący,   jak  rów^nież  wszyscy  człon- 
!j!  kowie    Komisji   i   zastępcy   członków   Komisji  są 
1;  obowiązani    przy    wykonywaniu    swych  czynności 
y  postępować    bezstronnie   bez   względu   na  osobę, 

według  najlepszej  wiedzy  i  sumienia,   oraz  zacho- 
wać w  najściślejszej  tajemnicy  wszystko  to,  o  czem 

i;  dowiedzą  się  podczas  obrad  w  ogólności,  a  w  szcze- 

'  gólności  o  stosunkach  majątkowych  i  dochodowych 
podatnika.  • 

§  80. 
Od  członków  i  zastępców  członków  Komisji, 

którzy  pie  są  urzędnikami  państwowymi,  przewod- 
niczący odbiera  na  wstępie  ich  urzędowania  uro- 

czyste  ślubowanie   przez    podanie    ręki,    że  przy 
obradach  Komisji  będ^  postępować  bezstronnie  bez 

?  względu  na  osobę,  według  najlepszej  wiedzy  i  sumie- 

'  nia  i  zachowają  w  najściślejszej  tajemnicy  wszystko 
I  to,  o  czem  się  dowiedzą  podczas  obrad  w  ogólno- 
j  ści,  a  w  szczególności  o  stosunkach  majątkowych 
^  i  dochodowych  podatników. 

Przed  odebraniem  ślubowania  przewodniczący 

obowiązany  jest  zv;rócić  uwagę  członków  i  zastęp- 
_  ców   członków    Komisji   na   postanowienia  karne, 
zawarte  w  art.  100  ustawy. 

Imiona  i  nazwiska  osób,  które  złożyły  ślubo- 
wanie, uwidacznia  się  w  protokóle  odnośnego  po- 

siedzenia. 

§  81. 
Członkom  i  zastępcom  członków  Komisji, 

którzy  nie  są  urzędnikami  państwowymi,  zwraca 

się  koszty  podróży  z  miejsca  zamieszkania  na  po- 
siedzenia Komisji  i  z  powrotem,  oraz  wypłaca  się 

djety,  jako  wynagródzenie  za  stratę  czasu,  spowo- dowaną udziałem  vj  posiedzeniach  Komisji.  K6szty 
podróży  zwraca  się  tylko  wówczas,  gdy  odległość 
od  miejsca  zamieszkania  członka  lub  zastępcy 
członka  Komisji  do  miejsca  urzędowania  Komisji 

wynosi  więcej,  niż  dwa  kilometry. 
Koszty  podróży  zwraca  się  w  wysokości  nie 

przekraczającej: 

1)  przy  podróży  koleją  ceny  bil.  11  kl.  w  poc.  osob. 
2)  ,  statkiem   wod.       ,       „    1  „  na  statku: 

3)  „         «      kołowej,  odby- 
tej karetką,  dy- 

liżansem, om- 
nibusem, tram- 

wajem i  t.  p.         „       „    I  ..  wkaretce.dy- 
liżansie,  om- nibusie i  t.  p. 

albo  ceny  po- 
bieranej od 

każdego  z  ja- 

dących w jednakowej 
kwocie, 

4)  „  „       kołowej,  odby-     ceny   taryfowej,  obowią- 
tej  w  inny  spo-      żującej  w  danym  powie- 
sób,  jeżeli  na     cie  dla  podwód,  dostar- 
danej  odległo-     czanych  w  razie  podróży 

I  ści  nie  ma  wy-      służbowych  funkcjonarju- 
żej   wymienio-     szom  państwowym, 

nych  zbioro- ■    wych  środków 
,  przewozowych, 

Cenami  pod  3  i  4  należy  się  również  kiero- 
wać przy  określeniu  podlegających  zwrotowi  kosz- 
tów dojazdu  z  dworca  i  do  dworca  kolejowego, 

względnie  z  przystani  i  do  przystani. 
Djety  przyznaje  się  w  takiej  samej  wysokości, 

jak  funkcjonarjuszom  państwowym,  zaliczonym  do 
VII  stopnia  płacy. 

ROZDZIAŁU. 

Czynności  wstępne  do  viyniiaru. I 

(Do  art.  art.  45  —  49  ustawy). 

§  82. 
Corocznie  przed  1  października  roku,  poprze- 

dzającego rok  poda^owy,  Izby  skarbowe,  na  wnio- 
ski przew'6dniczących  Komisji  szacunkowych,  okreś- 

lają, w  jakich  miejscowościach  na  nadchodzący 

rok  podatkowy  osoby,  wymienione  w  art.  art.  45 — 
47  ustawy,  są  obowiązane  składać  wykazy  temi 

artykułami  wymagane.  ^ 
Powyższe  wnioski  winny  być  przedstawiane 

najpóźniej  do  15  września  i  co  do  każdej  projek- 
towanej miejscowości  poparte  danemi  wykazującemi: 

1)  nazwę  miejscowości, 
2)  ilość  mieszkańców, 
3)  ilość  zakładów  handlowych  i  przemysło- wych, 
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4)  ilość  zabudowanycli  posiadlośai  nierucho- 
mych z  podaniem  osobno  ilości  posiadłości  całko- 

wicie lub  częściowo  za  czynszem  odnajmowanych, 
5)  ilość  posiadaczy  mieszkań,  zamieszkałych 

we  własnych  domach, 
.  6)  ilość  posiadaczy  mieszkań,  zamieszkałych 

w  cudiych  domach;  oraż  w  przybliżeniu: 
1)  ilość  osób,  stanowiących  głowy  rodziny  i 
8)  ilość  osób,  otrzymujących  uposażenia  służ- 

bowe, emerytury  i  wszelkiego  rodzaju  wynag''odze- 
nia  w  pieniądzach  lub  w  fiaturze,  a  to  oddzielnie 
za  służbę  państwową  i  samorzą.^ową  i  oddzielnie 
za  służbę  innego  rodzaju. 

Równocześnie  do  wniosków  dołącza  się  wykaz 
ilości  niezużytyca  i  znajdujących  się  w  rozporzą- 

dzeniu orzewodniczących  formularzy  druków  J^SJMś 

(wzór  1  — 10). 

§  83. 
We  wnioskach,  przedstawianych  w  myśl  §  82 

nin.  rozo.,  należy  uwzględnić  przedewszystkiem 

mi^j-scowośc!  o  znaczniejszej  ilości  nie  ̂ zkf^ńców, 
oraz  skupienia  ludności  o  wybitniejszym  charakte- 

rze handlowyiTi  lub  prze  nyslowym,  następnie  zaś 
mieiscowości  ze  znaczniej.szą  s^osunkoiwo  łiczbą 
odnajmowanych  za  czynszem  mieszkań  i  pomiei^z- 
czeń. 

§  84. 
Po  określeniu  m'eiscowości  w  trybie,  ws.caza- 

nym  w  §§  82  i  83  nin.  rozp.,  'zby  skarbowe  nie- 
zwłocznie komunikują  o  postanowieniach  swych 

w  tym  względzie  vjłaścivvym  przewodniczącyiii  Ko- 
misji szacunkowych  i  równocześnie  kierując  się 

danemi,  zawartenii  we  w  »ioskach  przewodniczących, 

Namawiają  potrzebną  ilość  formularzy  druków  v'''zór 
1  10)  z  zaznaczer-.ier.i  w  zamówieniu,  że  for- 

mularze winny  być  wygotowane  i  dostarczone  w.'  ter- 
minie miesięcznym  od  daty  zamówienia. 

Bezzwłocznie  po  otrzymaniu  potrzebnych  for- 
mularzy, Izby  skarbowe  najpóźniej  do  15  listopada 

zaopatrują  poszczególnych  przewodniczących  v-}  od- 
powiednią ilość  formularzy  z  poleceniem  obwiesz- 

czenia lub  rozeslałiia  tychże  stosownie  do  ich  prze- 
znaczenia odnośnym  osobom,  władzom,  urzędom, 

•  instvtu;;iom  i  przedsiębiorstwom". 
Oi^powiednie  formularze  (wzór  3  i  4)  prze- 

wodniczący Komisji  szacunkoweiwozsyłają  w  swych 
okręgach  '.-.ibo  bezpośrecinio  właścicielom  w^^ględnie 
dzierżawcom  lub  rządcom  domów,  albo  za  pośred- 
''ictwem  samorządów  gmin  miejskich  i  wiejskich, 
celem  doręczenia  lokatorom  i  głowom  rodziny. 

Dla  udogodnienia  osobom  interesowanym,  zgła- 
szającym się  po  formularze,  przewodniczący  Ko- 

misji posyłają  pewną  ilość  odpowiednich  formuła; 
rzy  (wzór  oii  3  do  7)  samorządom  gmin  iejskich 
i  wiejskich,  kasom  państ.vov.'ym  i  innym  instytu- 

cjom i  urzędom  po  porozumieniu  się  z  niemi. 

,    §  86. 

Rozesłanie  formularzy  winno  być  uskutecz- 
nione  przez   przewodniczących   Komisji  szacunko- 
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wych  przed  15  gi-udnia  roku,  poprzedzającego  roi' 
podatkowy. 

§  87. 

Miejscowości,  określone  w  myśl  §  82  nin 
rozp.  i  dokonanie  rozesłania  fnrmularzy  przewodni 
czący  Komisji  szacunkou^ych  podają  do  ogólne 
wiadomości,  najpóźniej  do  15  grudnia,  publiczne  ■. 
obwieszczeniem  (wzór  JMs  1  i  2),  wydrukowanen 
w  miejscowych  pismach,  oraz  rozlepionem  w  od 
nośnych  miejscowościach  na  słupach,  narożnikaci 
i  innych  widocznych  miejscach.  Tem  samem  ob 
wieszczeniem  przewodniczący  Komisji  szacunkowyci 
wzywają  lot>atorów,  głowy  rodziny,  właścicieli  do 
mów,  władze,  urzędy,  instytucje  publiczne  i  pry 
watne,  towarzystwa,  przedsiębiorstwa  oraz  wszel- 

kiego rodzaju  pracodawców  do  składania  wymaga 
nych  wykazów  w  terminie  przepisanym  ustawą 
właściwym  Komisjom  szacunkowym,  względnie  urzę- 

dom skarbowym. 

W  obwieszczeniach  tych  należy  zwrócić  uwag* 
na  skutki  prawne  z  powodu  niezłożenia  wyknzó\\ 
i  zarazem  zaznaczyć,  że  interesowane  osoby  winn^ 
same  zatroszczyć  się  o  odbiór  formularzy,  które 

w  razie  poirseby  mogą  być  oti-żymane  bezpłatnii! 
we  właściwych  urzędach  skarbowych,  kasach  pań 

stwowych  i  innych  wyznaczonych  w  obwieszc-.eniu 

miejscach. 

§  88. 

V7  miejscowościach,  które  określiła  w  myśl 
§  82  nin.  rozp.  właściwa  I/.ba  skarbowa,  każdy,  kto 
zajmuje  mieszkanie  (lokator),  jest  obowiązany  co- 

rocznie najoóźniej  do  1  stycznia  dostarczyć  właści- 
cielom domów  lub  ich  zastępcom  (dzierżawcom 

lub  zarządzającym  nimi),  za  potwierdzeniem  od- 
bioru, według  przepisp.nego  wzoru  (Ns  3),  wykazy 

osób,  zamieszkałych  w  dniu  15  grudnia  jego 
mieszkaniu  i  mających  samoistny  dochód  bez 

wKględu  na  to,  w  jakiej  wysokości  te  osoby  otrzy- 

mują dcchód. 
*   §  89. 

W  wykazach,  wymaganych  przepisami  §  88 
nin.  rozp.,  ysależy  umieścić  tylko  osoby  zamieszkałe 
w  mieszkaniach  w  dniu  15  grudnia. 

Wykazy  winny  obejmovi'ać  posiadaczy  miesz 
^  kań,  członków  ich  rodzin,  mających  samoistny  do- 

chód, oraz  osoby,  które  znajdując  się  w  stosunki- 
służbowym  do  posiadaczy  mieszkań,  u  nich  za- 

mieszkują, jak  np.  gijwernantki,  bony.  sekretarze 
osobiści,  subjekci,  służba  domowa  (kucharki  lokaje), 

i  t.  p.  wrf-szcie  sublokatorów,  odnajmujących  po- 
koje lub  części  mieszkania. 
Do  wyk^izów  winny  być  wpisane  również  i  te 

osoby,  które  przypadkowo  lub  chwilowo  byfy  nieo- 
becne w  mieszkaniu  w  dniu  15  grudnia,  lecz  pozosta- 

wiły pomieszczenia  do  dalszego  swego  użytku. 
Do  liczby  zamieszkałych  nie  należą  osoby 

przypadkowo  w  tym  terminie  przebyy^rające,  e  ma- 
jące miejsce  zamieszkania  w  innych  miejscowo- 

ściach, oraz  osoby  odnajmujące  pomieszczenia  nie 
w  celu  zamieszkania,  lecz  dla  spełniania  czynności 
służbowych  lub  zawodowych  (np.  pomieszczenia 

wynajęte  przez  lekarzy,  adwokatów,  ajentów  han- 
dlowych i  t.  p.  dla  przyjęć  chorych,  klijentów,  in^ teresantów). 

Pozycja  417^ 
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-§  90. 

,|  Utrzymujący  hotele,  pokoje  umeblowane,  psn- 
\\  Sjonaty,  gospody,  domy  zajezdne,  oraz  inne  zakłady, 
'  przeznaczone  do  wynajęcia  aomieszczeń  na  zamiesz- 

kania,  jak  zakłady  lecznicze,  sanatorja  i  t.  p.,  wcią- 
gają  do   wykazów  tylko  te  zamieszkałe  w  ich  za- 

■  kładach   osoby,    które,   odnajmując  pomieszczenia 
\  na  miesiące  lub  chociażby  na   doby,  zamieszkują 

dłużej,  jak  dwa  miesiące.   Wymienione  osoby  włą- 
cza się  do  wykazów  również  i  w  tym  wypadku,  gdy 

były  nieobecne  w  dniu  15  grudnia,   lecz  odnajęte 
pomieszczenia  zatrzymały  nadal  dla  siebie. 

^/  terminie   wyznaczonym   w  art.   45  ustav;y 
posiadacze  mieszkań  składają  wykazy,  wymienione 

[  w  §  88  nin.  rozp ,  właścicielom  domów,  dzierżaw- 
I  com  lub  ich  zastępcom,   od  których  otrzymują  po- 
j  twierdzenie  odbioru. 

§  92. 
W  tych  samych  miejscowościach,  które  w  ifnyśl 

§  82  nin.  rozp.  określiła  Vi?łaściwa  władza  skarbowa, 
głowy  rodziny  zarówno  zajmujące  (lokatorzy),  jak 
i  odnajmujące  (sublokatorzy)  mieszkania,  a  obo- 

wiązane do  opłaty  podatku  dochodowego,  winny 
do  1  "Stycznia  złożyć  właścicielom  dorn8w,  dzier- 

żawcom lub  ich  zastępcom,  albo  właściwej  władzy 
skarbowej,  za  potvvięrdzeniem  odbioru,  na  przepisa- 
nym  formularzu  (v7z6r  Ns  4),  wykaz  wszystkich  będą- 

cych w  dnm  15  grudnia  na  ich  utrzymaniu  człon- 
ków rodziny  bez  względu  na  miejsce  zamieszkania 

lub  pobytu  tych  członków. 

Wykazy  te  można  przesłać'  właściwej  Komisji 
sracunkowej  również  pocztą. 

§  9o. 
Właściciele   domów,   w  których   znajduje  się 

kilka  albo  i  więcej  mieszkań,   układają  otrzymane 
^  wykazy  (wzór  Js  .,N9  3  i  4)  alho  w  porządku  kolejnym 
f  według  numerów  mieszkań,  o  ile  mieszkania  w  ich 
domach  są  ponumerowane,  albo  w  porządku  alfa- 

betycznym v.'edl\ig  no.'/.wisk   osób  obov^iązanych  do 
ełoźenia  wykazów,  o  ile  mieszkania  nie  posiadają 
numerów,  a  to  co  do  każdej  posiadłości  domowej 

Ą  oddzielnie. 
Do  ułożonych  w  ten  sposób  wykazów  właści- 

I  ciele   domów,   względnie   ich   zastępcy^  lub  dzier- 
■  żawcy,  o  ile  zajmują  pomieszczenia  we  własnym 
domu,  dbłączają  wykaz  zamieszkałych  w  ich  miesz- 

.  kaniu  osób  (wzór  -Ns  3),  >>  o  ile  zarazem  stano- 
wią  głowy  rodziny,    do!?cziją  również  i  wykaz  bę- 

-.  dących  na  ich  utrzymani*  członków  rodziny  (wzór 
^  4);  poczem  najpóźniej  do  15  stycznia  roku  po- 

,  datkowego  s.^ładają  v;yka7y,  za  potwierdzeniem  od- 

pbioru,  do  właściwej  Komisji  szacunkowej. 
•  Właściciele  domów  (dzierżawcy  lub  zastępcy) 
mogą  przesyłać  wykazy  do  właściwej  Komisji  sza- 

cunkowej również  za  pośrednictwem  poczty. 

§  94. 
f  Równocześnie  z  wykazami,  złożonemi  przez 
lokatorów,  oraz  przez  głowy   rodziny,  właściciele 

domów  lub  posiadłości  budynkowych  (dzierżawcy 
lub  zastępcy)  są  obowiązani  dostarczyć,  (za  potwier- 

dzeniem odbioru),  właściwej  władzy  skarbowej  na 
przepisanym  formularzu  (wzór  JMs  5),  imienne  listy 
osób,  które  vv  dniu  15  grudnia  zajmowały  w  ich  posia- 

dłościach budynkowych  mieszkania  lub  pomieszcze- 
nia, przeznaczone  dla  zakładów  handlowych  lub 

przemysłowych  np.  na  skleoy,  fabryki,  warsztaty, 

składy,  spichle-ze,  stajnie,  gsraże  i  t.  p.  z  oznacse- 
nietn  rocv:nej  -.A/ysokości  umówionej  ceny  najmu 
za  wynajęte  mieszkania  lub  pomieszczenia,  względ- 

nie wartości  c-^.ynszOYej  mieszkania  lub  pomie- 
szczenia, oddanego  do  bezpłatnego  użytku  albo 

zajętego  przez  samego  y^łaściciela  donu,  ̂ albo  po- 
siadłości budynkowej. 

§95. 

Wszystkie  władze  i  urzędy  państwowe,  związki 

komunalne,  instytucje  publiczne  i  prywatne,  wszel- 
kiego rodzaju  to  A^arzystwa,  stowarzyszenia  i  spółki, 

właściciele  lub  dzierżawcy  zakładów  handlowych 
i  przemysłowych  i  innych  przedsiębiorstv7,  przyno» 

szących  dochód,  jak  również  wlaścicieie  lub  dzier- 
żawcy nieruchomości,  wogóle  wszyscy  słuźbodawcy 

są  obowiązani  corocznie  najpóźniej  do  15  stycznia 
złożyć  właściwym  urzędor<i  skarbowym  wykazy  tych 
osób,  które  w  ciągu  minionego  roku  otrzymały  od 

nich  uposażenia  służbowe,'  emerytury  i  wszelkieoo 
rodzaju  wynagrodzenia  w  pieniądzach  lub  naturze, 
w  wysokości  przekraczającej  minimum  egzystencji 
w  miejscu  zamieszkania  oodatnika  w  myśl  §  9  min. 
rozp  i  w  dniu  1  stycznia  roku  podaikowego  m}ałv 
miejsce  zamieszkania  na  obszarze,  na  który  roz- 

ciąga się  moc  obovyiąz'uiąca  ustawy. 
Nadęo  w  tym  samym  terminie  winny  być  zło- 
żone wykazy  osób,  zamieszkałych  poza  obszarem 

Rzeczypospolitej,  o  ile  te  osoby  w  ciągu  roku, 
poprzedzającego  rnk  podatkowy,  pobrały  tantjemy 
lub  z  funduszów  Państwa,  związków  komunalnych 
oraz  innych  tego  rodzaju  funduszów  publicznych 
otrzymały  płace  albo  emerytury. 

Wykazy  osób,  które  otrzymały  uposażenie 
albo  wynagrodzenie  za  służbę  państwową  lub  sa- 
morządov/ą,  władze,  urzędy  państwowe  i  związki 
komunalne  sporządzają  na  przepisanym  formularzu 

wźór  M  6,  wykazy  zaś  wszystkich"  innych  o*sób  na- 
leży sporządzić  na  odrębnym  formularzu  (wzór  Xs7). 

§  96. 

Odnośnie  do  osób,  otrzymujących  uposażenia 

służbowe,  emerytury  i  wszelkiego  rodzaju  v/yna- 
grodzenia  w  pieniądzach  lub  naturze,  należy  dla 
każdej  osoby  sporządzić  oddzielny  wykaz  według 
stanu  w  dniu  1  stycznia. 

Uposażenia  służbowe,  emerytury  i  wynagro- 
dzenia podaje  się  w  tej  kwocie,  jaka  przypadła  do 

wypłaty  w  ciągu  ubiegłego  roku.  Oprócz  wynagro- 
dzenia w  pieniądzach,  w  wykazach  uwidacznia  się 

również  i  wszelkie  korzyści,  otrzymane  w  naturze 
np.  w  formie  bezpłatnego  mieszkaniat  opału,  oświet- 

lenia, produktów  (ordynarja)  i  t.  p.,  wyrażając  je 
w  wartościach  pieniężnych  według  przeciętnych 
cen  miejscowych. 

Wfes7xie  wykaz  winien  obejmować  wszystkie 
ustawowo  dopuszczalne  potrącenia. 
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§  97. 

Wykazy  osób.  otrzymujących  uposażenia  służ- 
bowe, emerytury  i  wszelkiego  rodzaju  wynagro- 

dzenia, winny  być  dostarczane  temu  urzędowi 
skarbowemu,  w  okręgu  którego  te  osoby  w  dniu 
1  stycznia  miały  nuejsce  zamieszkania,  albo  w  braku 
tegoż,  miejsce  pobytu. 

Wykazy  osób,  wymienionych  w  części  2  §  95 
nin.  rozp.,  należy  składać  do  tego  Urzędu  skarbo- 

wego, w  okręgu  którego  znajdują  -ię  władze,  urzędy 
instytucje  i  towarzystwa  albo  zamieszkują  osoby 
dokonywujące  wypłaty. 

•  §  98. 

P®  otrzymaniu  wykazów,  wymienionych  w  §§  88, 

*  92  i  94  niniejszego  rozporządzenia,  Urzędy  skar- 
bowe porównują  wykazy,  dostarczone  przez  posia- 
daczy mieszkań,  z  wykazami  składanemi  przez 

właścicieli  domów,,  a  wykazy,  złożone  przez  głowy 
rodziny,  z  wykazami,  dostarczonemi  przez  posia- 

daczy mieszkań  i  sprawdzają,  czy  wszyscy  posia- 
dacze mieszkań  i  głowy  rodziny  dopełnili  obowiązku 

włożonego  na  nich  art.  art.  45  i  46  ustawy. 

§  99. 
Urzędy  skarbowe,  posiłkując  się  posiadanemi 

materjałami  z  dziedziny  innych  podatków,  spraw- 
dzają również,  czy  dostarczone  wykazy  (wzór  M  5) 

obejmują  wszystkie  domy  w  odnośnych  miejsco- 
wościach i  czy  wszystkie  wykazy,  wymagane  art.  58 

ustawy,  złożone  zostały  przez  osoby  fizyczne 
i  prawne,  wymienione  w  §  95  niniejszego  rozpo- 
rządzenia. 

§  100. 

Na  dowód  złożenia  wykazów,  wymaganych 

z  mocy  art.  art.  46  —  48  ustawy,  wydaje  się  po- 
kwitowanie na  przepisanym  formularzu  (wzór  J^ls  8). 

Osoby,  które  nie  złożyły  wspomnianych  wy- 
kazów, albo  w  złożonych  wykazach  nie  umieściły 

dostatecznyoii  danych,  przewodniczący  Komisji  przy- 
nagla pisemnie  do  złożenia  (wzór  Ms  9)  lub  uzu- 

pełnieniania  (wzór  Ns  10)  wykazów. 
•  • 

§  101. 
O  wszystkich  osobach,  mających  samoistny 

dochód,  zaróWno  zamieszkujących  w  danym  okręgu 
szacunKowym,  jak  i  o  osobach,  które,  zamieszkując 
poza  obszarem  okręgu  szacunkowego,  mają  w  tym 
okręgu  źródła  dochodu,  przewodniczący  Komisji 
czerpie  niezbędne  wiadomości:  z  danych  urzędów 
ziemskich,  urzędów  ubezpieczeniowych  i  urzędów 
gminnych,  z  danych  samorządów  powiatowych, 
miejskich  i  gminnych,  z  materjałów,  dotyczących 
rozkładu  podatku  gruntowego  we  wsiach,  z  mater-- 
jalów,  dotyczących  podatku  majątkowego,  przemy- 

słowego, od  zysków  wojennych,  od  spadków  i  da- 
rowizn, z  nieruchomości  miejskich  i  innych.  Przy 

korzystaniu  z  powyższych  danych  i  materjałów  na- 
leży robić  wyciągi  nietylko  co  do  jakości  i  ilości 

samych  źródeł  dochodowych,  lecz  również  v/  miarę 
możności  i  co  do  osiągniętych  dochodów,  do 
ciężarów  podatkowych,  powinności,  świadczeń  i  t.  p. 

Co  się  tyczy  wiadomości  o  osobach,  które 
mieszkały  poza  obszarem  Rzeczypospolitej,  a  od 
1  stycznia  roku  podatkowego  obrały  sobie  miejsce 
zamieszkania  na  obszarze,  na  który  rozciąga  się 
moc  obowiązująca  ustawy,  albo  przybyły  do  tegoż 
obszaru  dla  zarobku  i  osiągają  dochody,  podlega- 

jące podatkowi  dochodowemu,  przewodniczący  Ko- 
misji odnośnie  do  powierzonego  mu  okręgu,  zasięga 

informacji  u  władz  i  urzędów,  prowadzących  reje- 
strację tej  kategprji  osób. 

Prace  przygotowawcze  w  tym  kierunku  prze- 
wodniczący Komisji  mają  podjąć  bezzwłocznie  po 

ogłoszeniu  niniejszego  rozporządzenia. 

§  102. 

Na  podstawie  materjałów  i  wiadomości  otrzy- 
manych i  zebranych  zgodnie  z  §§  88,  92,  94,  95 

i  101  niniejszego  rozporządzenia,  przewodniczący 

Komisji  sporządza  na  osobnych  kartkach  (wzór  Js"?  11) 
listę  imienną  domniemanych  płatników  podatku  do- 

chodowego i  majątkowego. 
Na  każdej  kartce  przewodniczący  Komisji 

umieszcza  posiadane  dane,  dotyczące  dochodu 
i  majątku  płatnika. 

Lista  ta  ma  zawierać  cztery  grupy  osób, 
a  mianowicie: 

a)  zamieszkujących  lub  przebywających  w  d. 
15  grudnia  w  okręgu  szacunkowym; 

b)  zamieszkujących  poza  obszarem  okręgu 
szacunkowego,  a  w  tym  okręgu  posiada- 

jących źródła  dochodu,  wymienione  w  art.  3 

ustawy; 

c)  zamieszkujących  poza  obszarem  Rzeczy- 
pospolitej, a  w  okręgu  szacunkowym  po- 

siadających dochody,  płynące  ze  źródeł 
wymienionych   w  art.  1    ustęp  2  ustawy; 

d)  podlegających  opodatkowaniu  w  ciągu 
roku  podatkowego  na  zasadzie  części  dru- 

giej art.  75  ustawy. 

§  103. Oprócz  listy,  przewidzianej  w  poprzednim  pa- 
ragrafie, przewodniczący  Komisji  sporządza  również 

systemem  kartkowym  na  przepisanym  formularzH 
(wzór  Nq  12)  listy  imienne: 

a)  tych  osób  prawnych,  których  zarząd  ma 
siedzibę  w  okręgu  szacunkowym; 

b)  tych  osób  prawnych,  które,  mając  siedzibę 

zarządu  poza  obszarem  okręgu  szacunko- 
wego, posiadają  w  okręgu  szacunkowym 

źródła  dochodu,  wymienione  w  art.  3 

ustawy; 

c)  tych  osób  prav#iych,  które  mając  siedzibę 
zarządu  poza  obszarem  Rzeczypospolitej, 
posiadają  w  okręgu  szacunkowym  źródła 
dochodu,  wymienione  w  ustępie  2  art.  1 
ustawy; 

d)  tych  osób  prawnych,  które  podlegają  opo- 
datkowaniu w  ciągu  roku  podatkowego  na 

zasadzie  części  drugiej  art.  75  ustawy. 

Takie  same  listy  sporządzają  Izby  skarbowe 

co  do  towarzystw  i  zakładów  obowiązanych  do  pu- 
blicznego składania  rachunków. 
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^        W  odpowiednich   przedziałkach  listy  domnie- 
rmanych  płatników  należy  wpisać  krótko  i  zwięźle: 

'  jakość,   ilość  i  miejsce  położenia  źródeł  dochodo- 
wych, oraz  przedmiotów  majątkowych  i  sporządzić 

te  listy  w  taki  sposób,  aby  w  każdym  roku  podat- 
:  kowym,  na  termin  wyznaczony  do  składania  zeznań, 

obejmowały  spisy  i  wiadomości,  dotyczące  wszyst- 
kich osób  danego  okręgu  szacunkowego,  o  których 

przewodniczący  Komisji  mógł  się  dowiedzieć. 
W  razie  otrzymania  po  wspomnianym  termi- 

nie dodatkowych  wiadomości  o  osobach,  które  już 
są  wpisane  do  listy,  dodatkowe  wiadomości  notuje 

się  na  kartce  odnośnej  osoby.  Jeżeli  takie  wiado- 
mości dotyczą  osób,  nie  objętych  listą,  wówczas 

dla  takich  osób  sporządza  się  nowe  kartki,  które 
umieszcza  się  w  stosownej  grupie  odpowiedniej 
listy. 

Przedziałka  „uwagi"  przeznaczoną  jest  prze- 
jdewszystkiem  do  zapisania  jakości  urządzenia  do- 

mowego, długów,  powinności,  świadczeń  i  t.  p. 
Kartki  w  każdej  grupie  danej  listy  winny  być 

ułożone   w  porządku   alfabetycznym   nazwisk,  do- 
mniemanych płatniltów. 

i        Listy   domniemanych   płatników   z   roku  po- 
przedniego, odpowiednio  uzupełnione  i  popiawione, 

'  służą  na  rok  następny. 
Jeżeliby  w  stanie  dochodu  i   majątku  danej 

osoby  nastąpiły  tak  znaczne  zmiany,   że  zachodzi- 
i  łaby  potrzeba  poczynienia  licznych  uzupełnień  i  po- 
I  prawek,   wówczas  w  takich   wypadkach  sporządza 
się  nowe  kartki  w  miejsce  dawniejszych. 

§  105. 

Jeżeli  na  podstawie  wiadomości,  odnotowa- 
nych w  odnośnej  kartce  listy  domniemanych  płat- 

ników, przewodniczący  Komisji  (Izba  skarbowa) 
poweźmie  przekonanie^  że  dana  osoba  osiąga  taki 
dochód  lub  posiad^a  tff^i  majątek,  który  uzasadnia 
obowiązek  opłacania  podatku  dochodowego  lub 
majątkowego,  wówczas  zakłada  dla  osoby  fizycznej 
arkusz  wymiarowy  na  przepisanym  formularzu 
{wiór  Ns  13)  dla  osoby  prawnej  zaś  na  odrębnym 
formularzu  (wzór  Ns  14).  Równocześnie  wypełnia 
dokładnie  karty  źródeł  dochodu  tudzież  przedmio- 

tów majątkowych  oraz  ciężarów,  powinności,  świad- 
r  Czeń,  na  przepisanych  formularzach  (wzórNs  15—20). 

Wspomniane  karty  dołącza  się  do  arkusza  wy; 
miarowego. 

1         Arkusze  wymiarowe  numeruje  się  w  arytme- 
tycznym porządku  założenia  tych  arkuszy. 

Numer  arkusza  wymiarowego  notuje   się  n^ 
:  dołączonych  karta<:h   i   na    odnośnej    kartce  listy 

j,' domniemanych  płatników. 
•  Arkusz  wymiarowy  wraz  ze  wszystkiemi  prze- 
Ij  pisanemi  formularzami,  dotyczącemi  opodatkowania, 
stanowi  akt  wymiarowy   płatnika   (część  pierwsza 
art.  67  ustawy). 

§  106. 

Dla  osób,  objętych  listą  domniemanych  płat- 
ników w  grupie  b)  §§  102,  103  nin.  rozp.,  arkuszów 

wymiarowych  nie  zakłada  się.  Natomiast  dla  wszyst- 
kich osób  tej  kategorji  wypełnia  się  karty  według 

przepisanego  wzoru  (JSTsNe  15—20)  i  karty  takie 
przesyła  się  odnośnym  przewodniczącym  Komisji 
szacunkowych. 

§  107. 
Przepisy  poprzednich  §§  104 — 106  nin  rozp. 

stosuje  się  również  do  Izb  skarbowych  względem 
towarzystw  i  zakładów  obowiązanych  do  publicz- 

nego składania  rachunków. 

ROZDZIAŁ  III. 

Zeznanie  do  państwowego  popatku  dochodo- 
wego. 

(Do  arf.  50  i  51  ustawy). 

§  108. Wszystkie  osoby,  podlegające  podatkowi  do- 
chodowemu w  myśl  art^  1  i  2  ustawy,  obowiązane 

są  w  terminie  ustawą  wyznaczonym  złożyć  zezna- 
nie o  dochodzie  na  przepisanym  formularzu 

(wzór  Na  21). 
Termin  do  składania  zeznań  biegnie  od  1  stycz- 
nia odnośnego  roku  podatkowego  i  upływa  dla 

osób  fizycznych  i  spadków  wakujących  (nieobję- 
tych) z  dniem  1  marca,  dla  osób  prawnych  zaś 

z  dniem  1  lipca  danego  roku  podatkowego. 
Osoby  fizyczne,  które  z  ważnych  powodów 

nie  mogą  dotrzymać  w  ustawie  wyznaczonego  ter- 
minu, winny  przed  upływem  1  marca  wnieść  uza- 

sadnioną prośbę  o  odroczenie  terminu.  Odroczenie, 
jednak  nie  dłuższego,  jak  do  1  lipca  danego  roku 
podatkowego,  udziela  przewodniczący  właściwej 

Komisji  szacunkowej.  Za  tego  rodzaju  ważne  po- 
wody można  uznać  np.  dłuższą  nieobecność,  cho- 
robę, niemożność  wykończenia  zamknięć  rachun- 

kowych i  t.  d. 
Do  złożenia  zeznań  Izby  Skarbowe  wzywają 

płatników  w  miesiącu  styczniu  każdego  roku  po 

dętkowego  publicznem  obwieszczeniem  (wzór  N°  22). 
W  obwieszczeniu  tem  należy  zarazem  podać  termin, 
do  którego  zeznania  winny  być  złożone,  wymienić 
miejsca  wydawania  i  składania  zeznań,  oraz  zwrócić 
uwagę  na  skutki  prawne  z  powodu  niezłożenia 
zeznań  lub  złożenia  ich  po  terminie. 

W  zastępstwie  osób  fizycznych,  które  co  do 
swego  majątku  pozostają  pod  opieką  lub  kuratelą, 
składają  zeznania  ich  prawni  zastępcy;  w  zastęp- 

stwie osób  prawnych,  członkowie  zarządu,  według 

statutu  do  tego  uprawnieni;  w  zastępstwie  małolet- 
nich dzieci,  pozostających  pod  władzą  rodzicielską— 

ich  ojciec,  jeżeU  jednak  v/ładza  rodzicielska  przy- 
sługuje metce  —  ich  matka;  za  spadki  wakujące  te 

osoby,  które  sprawują  zarząd  majątkiem  masy  spad- 
kowej; wreszcie  w  zastępstwie  osób,  które  nie  mogą 

same  złożyć  zeznania  z  powodu  nieobecności  lub 

innych  przeszkód —ich  pełnomocnicy. 
Na  żądanie  władzy  winni  pełnomocnicy  złożyć 

udzielone  im  pełnomocnictwo  w  oryginale  lub 
w  wierzytelnym  odpisie. 

Jeśli  kto  w  terminie  w  ustawie  wyznaczonym 
nie  złoży  zeznania  lub  jeśli  złoży  je  po  upływie 
tegoż  terminu,  wówczas  wymiar  podatku  będzie 
uskuteczniony  zaocznie   na  podstawie  materjałów. 
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jakienii  władza  rozp3rządza.  O  ileby  jednak  te  ma- 
terjały  nie  wystarczały  uskutecznienia  zaoćznet^o 
wymiaru,  wó\wczas  można  wezwać  podatnika  do 
złożenia  zeznania  z  zagrożeniem  grzywny. 

Wypełnione  formularze  zeznań  należy  składać 
do  właściwych  organów,  wymierzających  podatek. 
Minister  Skarbu  może  upoważnić  do  odbioru  ze- 

znań również  kasy  i  grzędy  podległe  Ministerstwu 
Skarbu,  oraz  samorządy  powiatowe  miejskie  i  wiej- 

skie, a  ze  względu  na  miejsco  ve  stosunki,  mogą 
władze  sltarbowe  z  upoważnienia  Ministra  Skarbu 
zwracać  się  takie  do  innych  instytucji  z  prośbą 
o  odbieranie  składanych  zeznań.  Wszystkie  oowy- 
żei  wymienione  instytucje  są  oowołane  do  bezpłat- 

nego wydawania  formularzy  zeznań  zgłaszaj  ącym 
się  podatnikom  lub  ich  zastępcom. 

Składanie  zeznań  może  być  również  uskutecz- 
nione należycie  opłaconym  listem  poleconym  w  za- 

pieczętowanych kopertach. 
Zeznania  mogą  być  składane  także  ustnie, 

lecz  przyjmowanie  takich  zeznań  uskutecznia  tylko 
właściwa  władza  skarbowa.  Tego  rodzaju  zeznanie 

powinno  być  podpisane  przez  zeznającego  i  odbie- 
rającego zeznanię. 

Instytucje,  powołane  do  zbierania  zeznań,  obo- 
wiązane są  przesłać  je  natychmiast  właściwemu 

oirganowi,  wymierzającemu  podatek. 
Na  żądanie  należy  wydać  oddawcy  zeznania 

urzędowe  pośsviadczenie  odbioru  zeznania,  o  ile 
z  niego  można  niewątoUwie  powziąć,  kto  jest  po- 

datnikiem. To  poświadczenie  odbioru  nie  wyklucza 
dochodzeń  w  tym  względzie,  czy  oddane  zeznanie 

odpoy-^iada  wymogom  ustawy,  ani  też  żądania  póź- 
niejszych uzupełnień,  ani  wreszcie  ścigania  podat- 

nika za  udaremnienie  wymiaru  lub  uszczuplenie 

podatku.  Na  wszystkich  zeznaniach  należy  zanoto- 
wać dzi  eń,  w  którym  zeznanie  zostało  złożone,  dla 

zeznań  zaś  nadesłanych  pocztą  wystarcza  stempel 
poczty  nadawczej. 

Forma  i  tr^ść  zes^nania  osób  fizycztsyołi 
i  spadków  wakujących. 

(Do  arf.  52  ustawy). 

§  109. 
Zeznanie  do  podatku  dochodowego,  wypeł- 

nione na  przepisanym  formularzu  (wzór  21 ), 

należy  złożyć  z  zapewnieniem,  że  wszystkie  przy- 
toczone .  w  niem  dane  oznajmione  zostały  według 

najlepszej  wiedzy  i  sumienia 
Do  danych,  które  powinny  być  umieszczone 

w  zeznaniu  należą: 
1)  nazwisko,  iiTiię  i  zawód  osoby  fizycznej; 
2)  miejsce  zamieszkania  lub  pobytu; 
3)  ogólna  suma  dochodu,  osiągniętego  osobno 

z  każdego  poszczególnego  źródła  w  mysi  art-  3 
ustawy,  z  odrębnem  wykazaniem  dochodu  z  nieru- 

chomości i  z  przedsiębiorstw,  znajdujących  się  poza 
granicami  okręgU'  szacunkowego,  oraz  z  zaznacze- 

niem, które  ze  źródeł  dochodu  należą  do  podatnika 
osobiście,  a  które  do  członków  rodziny,  o  iie  ich 

dochody  podlegają  opodatkowaniu  łącznie  z  docho- 
dem podatnika; 

4)  odsetki  od  długów,  podatki  i  inne  odlicze- 
nia dopuszczalne  według  art.  10  ustawy; 
5)  podpis  podatnika. 

Tego  ̂ samego  formularza  należy  używać  rów- 
nież, <3dy  uodatnłk  składa  zeznanie  ustn  e  do  pro- 

tokółu. 
Dane  pod  1\  2).  4)  i  5)  art.  52  ustawy  nie 

wymaęJają  bliższego  wyjaśnienia  natomiast  co  do 
danych  pod  3)  tegoż  artykułu  zauważa  się,  co  na- 

stępuje: 
Podleg^ijący  podatkowi  dochód  naleiy  obli- 
czyć według  wskazówa.t  zadartych  w  §§  11^42 

nin.  rozp.  i  wykazać  go  oddziel  lie  co  do  każdego 
pos>xzegó!nego  źródła  w  odpowiednich  rubrykach 
(rub.  1 — 7  Działu  i)  formularza  zeznanie. 

Sposób  obliczania  dochodów,  pobranych  w  na- 
turze, wyjaśnia  §  110  nin.  rozp. 

JeżeU  przy  obliczeniu  dochodu  z  poszczegól- 

nego źródła  okfiże  się  strata,  uw?,g!>jdn';a  się  ją 
przy  ustalaniu  ogólnego  dochodu. 

Co  do  odliczeń,  wymienionych  w  odnośnych 

punktach  pp.  1 — 5  Działu  II)  formularza  zeznania, 
należy  mieć  na  uwadze  postanowienia  §  21  nin, rozp. 

Podatnik  uczyni  zafiość  obowiązkowi  złożenia 
zeznania,  gdy  złoży  je  po  yi^yoełnieniu  dokładnen 
rubryk,  zawierających  powyżej  wymienione  dane 
dotyczące  -dochodów  z  DO.szczeg6lnych  źródeł  i  od- 

liczeń, dopuszczalnych  według  art.  10  ustawy,  oraz 

•po  opatrzeniu  zeznania  swoim  podpisem. 
Wystarcza  przeto,  gdy  podatnik  przy  każdern 

źródle  dochodu  poda  jedną  sumę,  z  wyjątkiem  do 

chodu  z  lasu,-  osiągniętego  z  wyrębu,  przekraczają^ 
cegc  ilość  określoną  w  planie  gospodarstwa  leśnegc 
iub  ilość,  odpowiadającą  naturalnemu  przyrostowi 

Tego  rodzaju  docnód  z  lasu  należy  zawsze  wyka- 
zać w  odrębnej  sumie. 
W  celu  uniknięcia  dochodzeń  i  korespondencji 

zaleca  się  podatnikoTP  w  ich  własnym  interesie, 

aby  w  o(ipowiednich  rubrykach  (na  trzeciej  i  czwar- 
tej stronie)  zeznania  lub  na  odrębnym  arkuszu, 

który  do  zeznania  dc-łączyć  należy,  przytaczali  te 
wszystkie  szci;egóły  i  okoliczności,  które  służyły  im 
za  podstawę  <io  obliczenia  dochodu  z  danego  źródła. 

Wszystkie  okoliczności,  które  uzasadniają  zniżkę 
stawki  podatkowej  w  myśl  art.  art  26  i  28  ustawy, 
j>rzytacza  si^  vv  odpowiednich  rubrykach  zeznania, 
o  ile  podatnikowi  przysługuje  prawo  korzystania 
z  tych  ulg. 

W  razie  wątpliwości  co  do  sposobu  wypełnie- 
nia formularza  zeznania,  uddeli  wyjaśnień  zgłasza- 

jącym się  podatnikom  naczelnik  właściwej  władzy! 
.skarbowej  lub  wyznaczony  przez  niego  referent. 

Sposóh  obliczenia  dscliodlów  pobranych 
w  nai»rze>  . 

^  !■        (Do  art.  53  ustawy). 

§  110. 
Co   do  dochodów  pobranych  w  naturze,  któ- 
rych wysokości  podatnik  nie  może  określić  w  pie- 

niądzach,  powinien   w   zeznaniu   przytoczyć  tegO; 

rodzaj^j   dane,   na  podstawie  których  Komisja  mo- 
głaby oszacować  te  dochody. 
Przedmiotem  takier;o  oszacowania  może  być: 

wartość  użytkowa  mieszkania  we  własnym  domu 

lub  mieszkania  udzielonego  w  naturze;  wartość  pie- 
niężna utrzymania  lub  innych  świadczeń  w  naturze; 

wartość  pieniężna  produktów  gospodarstwa  rolnego. 
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leśnego  lub  produktów  i  towarów  przedsiębiorstwa, 

użytych  na  potrzeby  domowe,  o  ile  okoliczności 
nie  pozwalają  na  dokładne  oddzielenie  tej  konsumcji 

od  konsumcji  na  celę  gospodarstwa  rolnego,  leś- 
nego iub  przedsiębiorstwa  i  t.  p. 
Dla  unikniącia  iednak  w  tym  względzie  uciąż- 

liwych dochodzeń  wolno  podatnikowi  przytaczać 
w  zeznaniu  wartość  spotrzebowanych  produktów 

lub  towarów  w  jednej  sumie  ryczałtowej,  obliczo- 
ne' na  yodstawie  przeciętnych  cen  miejscowych. 
Jakich  danych  powinien  podatnik  dostarczyć 

w  celu  oszacowania  tego,  rocłzaju  dochodów,  zależy 
od  okohczności  właściwych  poszczególnemu  wy- 

padkowi. W  każdym  razie  muszą  ̂ yć  wyczerpująco 
przytoczone  w  zeznaniu  takie  fakta  i  ̂stosunki,  któ' 
reby  umożliwiły  ustalenie  dochodu  w  pieniądzach- 

Do  dokładnego  wyjaśnienia  posłużą  następu- 
jące przykłady: 

1)  jeżeli  podatnik  nie  może  określić  w  pie- 
li d  za  <;^- wartości   użytkowej  >swojego  mieszkania 
■•vłasnym  domu  i  chciałby  w  tym  celu  skorzystać 
.awr.ienia,  przysługującego  mu  z  art,  53  ustawy, 
'C.za%  powinien  podać  w  zeznaniu  iiośó  zajętych 
ci  mieszkalnych  i  >  innych  pomieszczeń  wraz 
^ynależnościami,  rodzaj  buJowy,  położenia  bu 

dynku  i  t.  p.: 

2)  ̂  jeżeli  chodzi   o   wartość    pieniężną  pro- 
:ów,  użi^tych  na  potrzeby  gospodarstwa  domo- 

vego,  wówczas  celem  ich  oszacowania  należy  po- 
lać V/  zeznania  rodzaj  i  ilość  pro-duktów,  jjżytych 
^y wiście  w  czasie  miarodajnym  na  cele  gospo 

-%va  domowego;   o  ileby  jednak  wymogom  tym 
Tłożna  było  uczynić  zadość,   wówćzas  należy 
eznaniu  przytoczyć  te  fakta  i  stosunki,  któreby 
żHwiły  słuszne  oszacowanie   czeczywislej  kon- 
cii  przez  porównanie  tejże  z  konsumcją  innych 

"odarstw    domowych    tefJo    ?amego  rozmiaru 
.;zaju. 

Foł^ma  i  treść  zezsiania  fissAb  p  »'Mnjah, 

(Do  art.  54  ustawy'. 

§  111. 
Zeznania   towarzystw    obowiązar?ych    do  :-u- 

i  licznego  składania  rachunków  i  innych  osób  praw- 
ych winny  zawierać  zamiast   danych,  wyszczegól- 

ionych  w  ustępie  3  i   4    art.   52   ustawy,  nastę- 
yjące  dane: 

*      1)    sumy,  wydzielone  na  dywidendy  od  akcji udziałów; 

!  2)  sumy,  przeznaczone  na  rozszerzenie  i  roz- 
ój  przedsiębiorstwa,  oraz  takie  kwoty,  które  nie 
ogą  być  potrącane  w  myśl  ust.  1  i  2  art.  8  ustawy; 

'      3)    kapitał  zakładowy. 
Do  zeznań  tych  nąleży  dołączyć: 
1)  sprawozdanie  roczne,  które  powinno  za- 

!  erać  bilans  oraz  rachunek  zysków  i  strat; 
2)  odpis  protokółu,  zatwierdzającego  sprawo- 

anie  roczne; 
,      3)    odpis  aktu  organu  rewizyjnego. 

Zeznanie  należy  złożyć  na  przepisanym  for- 
j  ilarzu  (wzór  Ns  23). 

c  Z  Ę  ś  ć  n  l. 

Postępowanie  wymiarowe.  Nakazy  płat- 
nicze. Odwołania. 

ROZDZIAŁ  I. 

A.    Obowiązek  utSzieiania  inf^g^miacj)  orgat^om 
wymierzającym  pa-iatek.. 

(Do  art.  art.  55,  55,  59,  61  i  139  ustawy). 

§  112. W  ceiu  należytego  wykonania  ustawy,  a  w  szcze- 
gólności w  ceiu  zebrania  materjałów  i  v^iadomości, 

potrzebnych  do  >!okładnego  ustalenia  dochód-:, 
wzglę.inie  wartości  majątku,  władzom  skarbowym 

przysługuje  pravvo  żądali  vv.szeikich  danj.ch  i  infor- 
(Tacji  od  wszystkich  władz  i  urzędów  państwov/ycii 

iub  komunalnych  oraz  'ich  organów  wykonawczych, 
instytucji  publiczni^ch  i  prywatnych.  Gdyby  zaś 
dostarczenie  potrzebnych  danych  i  informaci?  nastrę- 

czało rzeczywiste  trudności,  powinny  wspomniano 
instytucje  zezwalać  zarówno  na  przejrzenie  wszel- 

kiego rodzaju  aktów,  ksiąg,  dokumentów  i  innych 
zapisków,  jak  i  na  sporządzenie  z  nich  niezbęd- 

nych wyciągóvv, 
W  tym  samym  cciti  mogą  władze  skarbowe 

h.(b  ̂ nmisj^  zwracać  się- do  w«;zystkich  osób  o  udzie- 
nenie  wszelkich  wyjaśnień  i  informacji  oraz  żądać 
zeznawania  na  ściśle  określone  okoliczności  od 
świadków  lub  znawców- 

Wynik  tych  czynności  należy  w  raz'e  potrzeby uwidocznić  w  krótkim  protokóle. 

Takiż  protokół  sporządza  się  w  wypadku  ud-- 
remnienia  czynności,  prrew  idzianycłi  w  części 
pierwszej  niniejszego  paragrafu,  oraz  w  wypadku 
odmowy  udzielenia  wyjaśnień  i  informacji  w  myśl 
części  drugiej  tegoż  paragrafu. 

Różnica  rńiędzy  obowiązkiem  informatorów^ 
a  obowiązkiem  świadków  i  znawców  polega  na  tern, 
że  informatorowie  udzielają  wyjaśnień  i  informacji 

o  stosunkach  majątkowych  i  dochodowych  podal- 
rdka;  świadkowie  zaś  składają  świadectwa  na  znane 
im  ściśle  określone  okoliczności,  znawcy  wreszcie 

^'.'ydają  rzeczową  opinję  na  zatane  im  oytania. 
Informatorowie  peanię  swe  obowiązki  bezpłat- 

nie, podczas  gdy  świadkowie  i  znawcy  moją  prawo 

do  wynagrodzenia  według  odrębnej  instrukcji.  In- 
formato'óvv  należy  przeto  z  reguły  przesłuchiwać 
w  miejscu  ich  zamieszkania  lub  stałego  pobytr;, 
natomiast  świadków  i  znawców  można  wzywać  ce- 

lem przesłuchania  do  siedziby  władzy  skarbowej 
lub  komisji. 

W  części  czwartej  art.  .55~  ustawy  wyraźnie 
zaznacza,  że  osoby,  które  ,na  mocy  przepisó  / 

ust  swy  o  postępowaniu  sądowem  są  wyłączone'  od 
zeznawania  i  wydawania  oninji  w  charakterze  świad- 

ków iub  biegłych,  nie  mogą  również  być  przesłu- 
chiwane w  tym  charakterze  w  sprawach  podatku 

dochodowego  i  majątkowego  w  myśl  części  dru- 
giej art.  139  ustawy;  ustawa  jednak  nie  przewiduje, 

by  pewne  osoby  mogły  odmówić  zeznawania,  jako 
świadkowie  lub  biegli,  oraz  nie  krępuje  swobt)dy 

władzy  sk.^rbowe}  iub  Komisji  s-^acunkowej  w  wy- 
borze tych  osób,  mimo  to  jednak  zaleca  się  powo- 
ływać  przedewszystkiem   takie   osoby,    o  których 
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ma  się   przeświadczenie,    że   pomimo  stosunków 
rodzinnych,  handlowych  i  innych  stosunków  oso- 

bistych łączących  je  z  podatkiem,  udzielą  bezstron- 
nych wiadomości  lub  opinji,  potrzebnych  do  opo 

datjęowania  innych  osób. 

Z  przesłuchania  świadków  i  znawców'  należy 
zawsze  sporządzić  protokół,  który  podpisują  osoby 
obecne  przy  przesłuchaniu. 

Świadkowie  i  znawcy  mogą  być  zaprzysiężeni 

za  pośrednictwem  sądu  na  wniosek  władzy  skar- 

bowej lub  komisji  oraz  na  prośbę  podatnika.  Wnios- ' 
kowi  podatnika  o  zaprzysiężenie  należy  odmó- 

wić, jeżeli  wedle  uznania  władzy  niema  ważnych 
powodów,  przemawiających  za  uwzględnieniem 
wniosku. 

B.   Badanie  i  sppawdza<rile  zeznań. 

(Do  art.  art.  55,  57,  58,  60,  62,  63  i  139  ustawy) 

§  113. 
Złożone  przez  podatników  w  terminie  ustawą 

wyznaczonym  zeznania  winny  być  poddane  dokład- 
nemu zbadaniu  i  sprawdzeniu  zarówno  co  do  formy, 

jak  i  treści. 

§  114. 
Jeżeli  zeznania  złożone  w  terminie  nie  odpo- 

wiadają pod  względem  formalnym  postanowieniom 
ustawy,  a  w  szczególności  nie  zawierają  danych, 
wymienionych  w  ustępach  1  — 5  art.  52  i  art.  138 
ustawy  (np.  gdy  zeznania  nie  opatrzono  podpisem 
podatnika,  gdy  dochodu  z  poszczególnych  źródeł 
lub  wartości  poszczególnych  przedmiotów  majątko- 

wych nie  wykazano  w  odpowiednich  rubrykach,  gdy 
nie  podano  źródeł  dochodu,  względnie  majątku 
członków  rodziny,  których  dochód,  względnie  ma- 

jątek" dolicza  się  do  podstaw  opodatkowania  i  t.  p  ), 
wówczas  należy  wezwać  podatnika  na  przepisanym 
formularzu  (wzór  Ne  24)  do  uzupełnienia,  względ- 

nie złożenia  nowego  zeznania,  wskazując  braki, 
o  które  w  danym  wypadku  chodzi. 

§  115. 

Treść  zeznań  złożonych  w  terminie,  należy 
starannie  sprawdzić  na  podstawie  wszystkich  ze- 

branych materjałów  i  wiadomości,  odnoszących  się 
do  stosunków  majątkowych  i  dochodowych  podat- 

nika, jak  również  i  w  tym  kierunku,  czy  w  zezna- 
niu uwzględniono  majątek,  względnie  dochód  człon- 
ków rodziny,  a  w  razie  przeciwnym,  czy  członko- 
wie rodziny  są  odrębnie  opodatkowani. 
Należy  przytem  mieć  na  uwadze,  że  zeznania 

podatników  często  są  wadliwe  i  niedokładne  bądź 
z  powodu  nieznajomości  przepisów  ustawy,  bądź 

też- niedbałości  lub  nawet  z  rozmysłu. 
Zeznania,  które  co  do  swej  dokładności  i  praw- 

dziwości nie  nasuwają  żadnych  wątpliwości,  służą 
za  podstawę  obliczenia  dochodu  i  wymiaru  podatku. 
Na  organach  sprawdzających  ciąży  przeto  obowią- 

zek jak  najsumienniejszego  i  najdokładniejszego 
zbadania  zeznań. 

Z  uwagi  zaś,  że  materjał  pomocniczy  organów 
wymiarowych  jest  częstokroć  już  z  natury  swej  nie- 

zupełny, albowiem  żadna  osoba  postronna  nie  może 
udzielić   tak   dokładnych  danych  do  oszacowania 

majątku  i  do  określenia  dochodu  z  poszczególnych 
źródeł  podatnika,  jak  sam  podatnik,  przeto,  aby 
wymiar  oprzeć  na  wyczerpująco  sprawdzonych  pod- 

stawach, należy  w  razie  wątpliwości  co  do  dokład- 
ności i  prawdziwości  zeznań  podać  do  wiadomości 

podatnika  podniesione  co  do  treści  zeznania  za- 
rzuty, zażądać  od  niego  wyjaśnień  i  uzupełnień, 

dowodów  pisemnych  lub  ustnych,  jak  również 
przedłożenia  ksiąg  handlowych  i  gospodarczych  lub 
wiarogodnych  wyciągów  z  tych  ksiąg. 

Potrzeba  jednak  przedstawienia  wątpliwości 

podatnikom  zachodzi  tylko  wtedy,  gdy  przeciw  do- 
kładności i  prawdziwości  zeznań  istnieją  zarzuty, 

których  doniosłość  wpłynąć  może  zjiiacznie  na  wy- 
sokość podatku.  j 

Okoliczność,  że  dane  w  zeznaniu  różnią  się 

od  danych  porzedniego  roku,  sama  w  sobie  nie 
uzasadnia  jeszcze  wątpliwości  co  do  prawdziwości 
zeznania.  Wogóle  należy  unikać  drobiazgowych 

pytań  i  żądania  zbytecznych  wyjaśnień,  nie  mają- 
cych wpływu  na  wysokość  podatku. 

§  116.  • 
Jeżeli  co  do  treści  złożonego  w  terminie 

zeznania  zachodzą  wątpliwości,  bądź  ze  względu 
na  prawdziwość  lub  dokładność  faktycznych  danych, 
bądź  ze  względu  na  dane,  służące  za  podstawę 
do  obliczenia  dochodu,  względnie  do  oszacowania 
majątku,  bądź  wreszcie  ze  względu  na  niewłaściwe 
obliczenie  dochodu  \\ih  oszacowanie  majątku,  wów- 

czas r.al  ży  dać  sposobność  podatnikowi  do  udzie- 
lenia potrzebnych  "Ayjeśnień  np.: 
1)  gdy  dane  zawarte  w  materjałach  władzy 

skarbowej  nie  są  zgodne  z  danemi,  dotyczącemi 
dochodu,  umieszczonemi  w  zeznaniu  podatnika; 

2)  gdy  wykazany  w  ię.dnej  sumie  dochód 
z  po.szczególnego  źródła  obejmuje  dochody  z  kiik;. 
kategcrji  tego  źródła,  a  podatnik  na  trzecimi 
względnie  czwartej  stronie  zeznania  nie  przytoczy 
sposobu  obliczenia  dochodu; 

3)  gdy  dla  oceny  obliczenia  wysokości  ze 
znanego  dochodu  zachodzi  potrzeba  sprawdzenie 
poszczególnych  przychodów  i  kosztów,  z  kfórycl 
dany  dochód  powstał; 

4)  gdy  co  do  treści  zeznaria  o  majątku  za 
chodzą  wątpliwości  w  analogicznych  wypadkach 

jak  wyżej  pod  1  do  3. 
Podniesione  wątpliwości  należy  podać  dc 

wiadorności  podatnika  na  piśmie  według  wzort 

przepisanegó  (Ns  25)  i  wezwać  go,  aby  w  termini* 
najmniej  dwutygodniowym  udzielił  potrzebnych  wy 
jaśnień  i  uzupełnień,  oraz  aby  przedstawił  dowody 
stwierdzające  prawdziwość  jego  zeznania  lub  del 
szych  wyjaśnień. 

W  taki  sam  sposób  należy  postąpić,  gdy  si' 
od  podatnika  żąda  złożenia  ksiąg  handlowycl 
lub  gospodarczych,  albo  wiarogodnych  wyciągóv 
z  tych  ksiąg. 

Wszelkich  wyjaśnień  i  uzupełnień  należy  żą 
dać  od  podatnika  w  formie  oględnej,  unikając  przy 
tem  wszelkiego  do  osiągnięcia  celu  nieprowadzą 

cego  obarczenia.  Jednem  pismem  skierowanem  d- 
podatnika  należy,  o  ile  możności,  objąć  wszelki 
zarzuty  podniesione  przeciw  dokładności  i  prawdzi 
wości  jego  zeznania. 

Pisma  z  przedstawieniem  wątpliwości  należ 
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'  wystosować  do  podatnika  w  tfiklm  czasie,   aby  od- 
powiedź na  nie  nadeszła  przed  rozpoczęciem  obrad 

komisyjnych.    Referaty,    poświadczenia  z  odbioru 
I  oraz  odpowiediii  płatników,  dotyczące  przedstawie- 
'  nia  wątpliwości,   należy   przechować  w  arkuszach 
wymiarowych  odnośnych  płatników. 
i  ' 

§  117. 

W    postępowaniu,    dotyczącem  przedstawie- 
i(riia    wątpliwości,    należy    przestrzegać  ̂   następują- 

cych zasad: 
1)  przedstawienie  wątpliwości  w  ogólniko- 
wych wyrażeniach  nie  jest  wystarczające.  Ono  po- 
winno podatnika  zwięźle,  lecz  wyczerpująco  i  w  zro- 

zumiały sposób  pouczyć,  do  jakich  danych  jego 
zeznania  odnoszą  się  podniesione  wątpliwości, 
a  w  razie  potrzeby  wskazać  podatnikowi,  w  jakim 

kierunku  te  dane  powinny  być  wyjaśnione,  uzu- 
pełnione lub  udowodnione.  Zauważa  się,  że  wpraw- 

dzie ustawa  nie  wymaga  szczególowego  uzasad- 
nienia przedstawionych  wątpliwości,  nie  wyklucza 

jednak  dokładniejszego  uzasadnienia  tych  wątpliwości 
w  wypadkach,  w  których  tego  rodzaju  uzasadnienie 
jest  wskazane  i  celowe; 

2)  odpowiedź  podatnika  może  być  udzieloną 
na  piśmie  lub  ustnie  do  protokółu  w  terminie, 

wyznaczonym  w  przedstawieniu  wątpliwości.  Poz- 
wolenie na  odroczenie  terminu  można  udzielić  na 

prośbę  podatnika  tylko  w  wypadkach  uzasadnionej 
przeszkody  lub  z  innych  ważnych  przyczyn; 

3)  na  podatniku  ciąży  olaowiązek  przekonania 
:  organów  wymiarowych  o  słuszności  danych,  umie- 
!  szczonych  w  zeznaniu,  a  wywołujących  wątpliwości. 
Na  poparcie  swych  odpowiedzi  i  wyjaśnień  może 
podatnik  składać  wszelkie  dowody  pisemne,  po- 

!  wolywać   na   koszt  własny   świadków  i  znawców 
w  celu  stwierdzenia  ściśle  określonych  okoliczności, 
oraz  przedkładać  do   przejrzenia  księgi  handlowe 
lub  gospodarcze; 

i         4)    wymienione  pod  3)  środki  dowodowe  mu- 
riszą  być  sprawdzone,   chyba,   że  okoliczności,  na 
które  dostarczono  dowodów,  będą  uznane  za  słuszne 

"i  bez  tych  dowodów  lub  gdy  złożona   dowody  nie 
mają  żadnego  znaczenia  dla  wymiaru  podatku; 

;         5)    wynik  sprawdzonych   dowodów  powinien 
J  zawsze  znaleźć   wyraz-  w  akcie  wymiarowym  po- 
I  datnika; 
^         Jeżeli  podatnik  nie  złoży  w  wyznaczonym  mu 
Iiterminie  żąda^iych  odpowiedzi  albo  wyjaśnień  na 
przedstawione  wątpliwości  lub  jeżeli  udzielone  przez 

I  niego   wyjaśnienia    nie   usuną   wątpliwości  co  do 

"prawdziwości  \  dokładności  zeznań,   wówczas,  bez 
względu  na  złożone  zeznanie.   Komisja  przy  usta- 

laniu dochodu  powinna  się  kierować   danemi,  ja- 
fkiemi  rozporządza. 

O  ile  jednak  złożone  wyjaśnienia  zostaną 
w  części  uznane  za  wystarczające,  o  tyle  należy 
je  odpowiednio  uwzględnić.  • 

§  118. 

^  Celem  usunięcia  możliwych  wątpliwości  co 
iido  v^ykładni  postanowienia  części  pierwszej  art.  63 
ustawy,  w  związku  z  postanowieniami  art.  58  ustawy, 

.  wyjaśnia  się,  że  postanowienia  art.  58  i  częścią 

'  pierwszej  art.  63  ustawy  mają  zastosowanie  tylko 

do  zeznań,   wniesionych  w  terminie  ustanowionym 
w  części  drugiej  art  50  ustawy. 

Zeznania  zaś  wniesione  po  terminie  mają 
znaczenie  tylko  środków  pomocniczych  przy  wy- 

miarze, a  jako  takie  mogą  być  nawet  przedmiotem 
korespondencji  z  podatnikiem,  od  którego  można 
żądać  wyjaśnień  i  uzupełnień,  ale  już  nie  na  pod- 

stawie art.  58,  lecz  tylko  art.  69  ustawy  i  do  nich 
część  pierwsza  art.  63  ustawy  nie  może  mieć  za- 
stosowania. 

Uprawnienia  z  art.  art.  58  i  63  ustawy  nie 
przysługują  także  zeznaniom,  wniesionym  po  1  marca, 
względnie  po  1  lipca  na  indywidualne  wezwania, 
względnie  ponaglenia,  albo  wymuszone  grzywnami 
(art.  96  ustawy). 

§  119. .  Do  współudziału  w  pracy  przy  badaniu  i  spraw- 
dzaniu zeznań  można  powoływać  członków  Komisji, 

którzy  wtedy  spełniają  czynności  powierzone  im 
przez  przewodniczącego  Komisji. 

§  120.  . 

Treść  i   dane   w   zeznaniach  nie  mogą  być 

przez    organa    wymierzające    podatek  zmieniane. 
Wszelkie  uwagi  i  spostrzeżenia,  dążące  do  sprosto- 

wania zeznań,  wjjnny  być  umieszczone  na  osobnych 
artkach  i  przechowywane  w  akcie  wymiarowym. 

V 

Oględziny  nieruchomości* 

(Do  art.  62  ustawy). 

§  121. 
Przewodniczący  Komisji,  którym  jest  każdo- 

czesny  naczelnik  Urzędu  skarbowego,  lub  upra- 
wniony przez  niego  zastępca  mają  prawo  w  razie 

potrzeby  dokonać-  oględzin  zakładów,  składów  i  in- 
nych lokalów,  jak  róv/nież  wszelkich  nieruchomości, 

należących  do  podatnika;  jednak  oględziny  mieszkań 
prywatnych  mogą  być  przedsięwzięte  tylko  na 
życzenie  lub  za  zgodą  właścicieli  mieszkań,  o  ile 
te  mieszkania  nie  .  służą  zarazem  do  celów  za- 
robkowych. 

Przygotowanie  spra-^wrdzonych  zeznań  wraz 
z  zebranym  materjałem  dla  Komisji  ]  sza- 

cuinkoweS. 

(Do  art.  art.  65  i  139  ustawy). 

§  122. Po  zebraniu  wszystkich  materjałów,  potrzeb- 
nych do  opodatkowania  i  po  sprawdzeniu  złożonych 

zeznań  wypełnia  się  dla  osób  fizycznych  i  spad- 
ków wakujących  arkusze  wymiarowe  według  przę- 

pisanego  wzoru  (JMs  13),  dla  osób  zaś  prawnych 
według  odrębnego  wzoru  (Na  14). 

Przygotowane  arkusze  wymiarowe  wraz  z  od- 
nośnemi  materiałami  układa  przewodniczący  w^  ta- 

kim porządku,  w  jakim  zamierza  je  wnieść  pod  obra-  - 
dy  Komisji  szacunkowej,  sporządzając  równocześnie 
w  tym  samym  porządku  rejestr  szacunkowy  na 
przepisanym  formularzu  (wzór  Ns  26  . 

Przy  sporządzaniu  arkusza   wymiarowego  dla 
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t:s6b  prawnych,  których  dochody  są  wykazane 
w  zamknięciu  racl  unkowem.  nie  wypełnia  się  ru- 

bryk arkusza  wymiarowego  według  poszczególnych 
ź-ódeł  dochodu,  lecz  wykazuje  się  tylko  ogólny 
podatkowi  podlegaiący  dochód  w  rubryce  „Ogólny 

dochód"  tegoż  arkusza. 
•  W  sposób,  w  niniejszym  paragrafie  podany, 

postępują  analogicznie  Izby  skarbowe  przy  przygo- 
towaniu wymiarów  dla  osób  prawnych,  obowiąza- 

nych do  publicznego  składania  rachunków,  przyczem 
zauważa  feię,  że  rejestr  szacunkowy  dla  tego 
rodraju  osób  sporządza  sie  na  odrębnym  formu- 
'arzu  (wzór  Ne  27). 

Postępj?wanie  K-s^misji  szacunltotwe|. 

§  123. 

W  miarę  przygotowania  i  ułożenia  należycie 
wypełnionych  arkuszy  wymiarowych  oraz  rejestrów 
szacunkowych  przewodniczący  Komisji  wyznacza 

%  posiedzenia  z  takiem  obliczeniem  czasu,  aby  nakazy 

płatnicze  mogły  być  rozesłane  najpóźniej  do  15  paź- 
dziernika roku  podatkowego. 

Zaproszenia  na  posiedzenie  wysyła  się  na 
przepisanych  formularzach  (wzór  Mi  28  lub  29). 

Przewodniczący  Komisji  przedstawia  Komisji 
szacunkowej  wszystkie  materjały  pomocnicze,  jak 

wykazy,  protokóiy,  dochodzenia  i  t.  p.,  oraz  wszyst- 
kie złożone  zeznania  i  przedstawienia  wątpliwości 

z  odpowiedziami  i  wyjaśnieniami  podatników. 
Komisja  szacunkowa  sprawdza  cały  przedsta- 

wiony jej  materjał,  zużytkowując  do  tego  własne 
wiadomości  członków  Komisji-  Przysługują  jej  te 
same  prawa,  co  przewodniczącemu  Komisji. 

W  szczególności  Komisja  ma  prawo: 
1)  stosować  zarządzenia  przewidziane  w  §§ 

112-— 121  nin.  rozp.; 
2)  wzy^'ać  podatników  do  złożenia  zeznań, 

wyjeśnień,  uzupełnień,  dowodów  pisemnych  iub 
ustnych  oraz  przedłożenia  ksiąg  handlowych  lub 
gospodarczych,  względnie  wiarogodn/ch  wyciągów 
z  tych  ksiąg; 

3)  przedstawiać  wątpliwości  co  do  prawdzi- 
wości i  dokładności  zeznań. 

W  razie  wątpliwości  co  do  dokładności  i  praw 

dziwości  zeznań  Komisja  postępuje  w  myśl  wsk;i- 
zówek,  wyłuszczonych  w  §§  116  i  117  nin.  rozp., 
0  ile  przewidziane  w  powołanych  paragrafach  po- 

stępowanie nie  zostało  już  dokonane  przez  prze- 
wodniczącego Komisji. 

§  124. 

Przesłuchanie  podatnika,  jak  również  świadków 
1  znawców  może  się  odbywać  na  posiedzeniu 

i.v  obecności  członków  Komisji;  je''^nak  w  czasie 
obrad  i  uchwał  Komisji  obecność  ich  jest  wy- 
kluczoną 

Przejrzenie  i  sprawdzenie  ksiąg  handlowych 
lub  gospodarczych  porucza  Komisja  jednemu,  do 
tego  celu  wydelegowanemu  urzędnikowi  lub  człon- 

kowi Komisji,  dokładnie  obznajmionemu  z  przepi- 
sami prawno-podatkowemi  i  z  prowadzeniem  tego 

rodzaju  ksiąg.  Czynności  tej  dokonuje  on  w  obec- 
ności podatnika  iub  jego  pełnomocnika.  Do  współ- 

udziału przy  sprawdzaniu  ksiąg  można  powoływar 
również  znawców. 

O  przesłuchani©  świadków  i  znawców,  nie 
mieszkających  w  okręgu  Komisji,  należy  zwrócić 
;?ię  z  prośbą  do  wł?dzy  skarbowej  lub  przewodni- 
c7.;'cego  Komisji  ich  miejsca  zamieszkania. 

Przysługujące  Komisji  prawo  przejrzenia  wszel 
kiego  rodzaju  e»któw,  ksiąg,  dokumentów  i  innych 
zapisków  władz,  urzędów  i  instytucji,  wymienionych 
w  art.  56  ustawy,  oraz  sporządzania  z  nich  \yy- 
ciąigów  dokonuje  jeden  lub  więcej  do  tego  umo- 

cowanych członków  Komisji,  prze!Vvodniczący  Ko 
misji  lub  przydzielony  mu  do  pomocy  referent. 

We  wszystkich  wypadkach  należy  zwracać 
baczną  uwagę,  aby  przy  wykonywaniu  czynność 
w  postępowaniu  dowodowem  nie  ńarażać  zarówno 

podetnika,  jak  i  Skarbu  na  znaczniejsze  lub  nie- 
potrzebne koszty. 

Komisja  nie  jest  obowiązf  ną  sprawdzać  zez- 
nań złożonych  po  terminie  i  spóźnionych  wyjaśnień 

może-  jednak  takie  zeznania  i  wyjaśnienia  poddać 
sprawdzeniu,  jeżeli  to  lizna  za  celowe,  a  do  ukoń- 

czenia wymiarów  pozostaje  jeszcze  dosyć  czasu 

Ustalenie  dochcdu. 

(Do  art.  65  ustawy). 

§  125. Na  podstawie  aktów,  opracowanych  w  sposób 

omówiony  w  §§  112  ~  124  n^n.  rozp.,  Komisje 
szacunkowa  przystępuje  do  ustalenia  wysokości 
stopnia  docjbcdu  oraz  przypadającej  stawki  po- 
datkowej. 

Obowiązkiem  Komisji  jest  dbać  o  to  aby 

ustało  r'y  dochód  odpowiadał  stosunkom  rzeczy- 
wistym. 

W  tych  v;ypedkach,  w  których  zeznania  zło- 
żono w  terminie,  uznać  je  nal<'ży  za  najważniejszy 

środek  pomocniczy  do  ustalenia  dochodu;  Komisja 
winna  przedewszystkiem  wyobić  sobie  dokładny 

pąd  w  tym  względzie,  czy  zfożone  zeznania  zga- 
dzają się  ze  stosunkami  rzeczywistemi,  zbadanemi 

i  wogóle  Komisji  znanemi,  oraz  czy  bez  dalszych 
dochodzeń  zeznania  te  mogą,  czy  też  nie  nogą  być 

wzięte  za  podstawę  1'stalenia  dochodu. 

Przed  po,wzięciem  uchwały  o  wysokości  do- 
chodu Komisja  szacunkowa  winna  przestrzegać,  czv 

wyczerpano  v.7szeikie  środki* pomocnicze,  przewi- 
dziaiie  w  postępowaniu  wymiarowem. 

Celem  wyrobienia  sobie  sądu  o  wysokości 

dochodu  Komisja  ustala  jakie  źródła  dochodu  na- 
le?ą  do  podatnika  i  określa  dochód,  osiągnięty 

z  tych  źródeł. Jeżeli  źródeł  dochodu  nie  da  się  stwierdzić, 
p.lbo  jeżeli  ogólny  dochód,  osiągnięty  z  poszczegó! 
nych  źródeł,  nie  pozostaje  w  odpowiednim  stosunku 
do  zewnętrznych  oznak,  świadczących  o  wydatkach 
domowych  i  osobistych  podatnika,  oraz  do  danych, 

dotyczących  jego  ogólnego  położenia  ekonomicz- 
nego, wówczas*  Komisja  winna  ustalić  ogólny  dochód, 

podlegający  podatkowi,  na  podstawie  tych  oznak 
i  danych. 

Zsuważa  się,  że  dochodzenia  co  do  stosun- 
ków ekonomicznych  podatnika,  a  w  szczególności 

co  do  jego  wydadków  domowych  i  osobistych  na- 
leży ograniczyć  do  wyjątkowych  i  nader  ważnych 

przypadków  i  nie  rozciągać  ich  na  drobiazgowe 

badanie  prywatnych  i  famnijnych  stosunków.  Wy- 
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lj'okość  ogólnego  dochodu,  podlegającego  podatkowi, 
Lówinna  Komisja  ustalić  na  podstawie  sv/ego  pr7.e- 
1  ;onania  i  swobodnej  oceny  stosunków  zbadanych 

[lub  znanych.  Ustawa  nie  przewidifje,  aby  okolicz- 
3  lości  przez  Komisję  przyięte  były  udowodnione 
rtktair.i,  gdyż  z  natury  izeczy  często  nie  zdołałaby 

jego  rsiągnąć  temi •  środkami,  któremi  rozporządza, 
i  Oznaki  zewnętrzne  i  dane  co  do  ekonotricz- 
iiego  położenia,  przyjęte  ze  podstawę  oszacowania 
•)góinego  dochodu.  Komisja  v;inna  sr:czegó!ov/o 
'  .rzytocżyć  w  swej  uchwale. 
>       Jeżeli   przy  ustalaniu   ogólnego  dpchodu  na 
Sbodstawie'  oznak  zewnętrznych  Komisja  nie  rr^oże 
vydać  sądu,  z  których  źródeł  dochód  ten  płynie, 
vówczas    dochody   osiągnięte   ze   źródeł  znanych 

i  vp.isuje  się  do  odpcwiednich  rubryk  (1 — 7)  arkusza 
wymiarowego,  pozostałą  zaś  częś^  dochodu  w  od- 
ębnei  rubryce  (8), 

Przv   ustalaniu   dochodu    podatników,  którzy 
lieznań  nie  złożyli,  winna  Komisja  dbać  o  to,  aby 
istalony  dochód  takich  podatników  odpowiadał 
ównjeż  stosunkom  rzeczywistym. 

Od  faktycznych  dsnych  w  ze/rnaniu,  złożonem 
V  terminie,  może  Komisja  odstćjpić  tylko  wówcas, 
;dy  podatnikowi  dano  przedtem  sposobność  do 

(dzielenia  wyjaśnień  co  do  prav^dziwcś<',i  i  dokład- 
lości  zeznania,  a  podatnik  nie  złożył  w  terminie 
ądanych  wyjaśnień  lub  jego  odpowiedź  nie  usunęła 
■odniesionych  wątpliwości. 

dostępowanie  Kors^.isp  szaci^nka^e;  prz^  usta- 
leniu d^chodiia  z  poszczególnych  źróde  . 

Nieruchomość  gruntowa. 

§  125. 

Pcstanov;ienia,  dotyczące  obliczenia  dochodu 
I  nieruchomości  gruntowej,  na  której  podatnik  sam 

■'ospodaruje,  waz  postanowienia,  odnoszące  się  do 
pcsobu  zeznania  tego  dochodu,  zawarte  są  w  §§  25—- 
9  i  §  30  A.  nin.  rozp- 

W  celu  ustalerda  dochodu  prawie  z  reguły 
i  nie  będzie  potrzeba  s  prawdzać  i  ustalać  wszystkich 

jzeczywiście  osiągniętych  przychodów  i  poniesio- 
i.ych  kosztów  gospodarczych,  w  szczególności  zaś 
adać  poszczególnych  produktów  rolnych,  leśnych, 

żytych  w'  gospodarstwie  domowem  podatnika,  lecz 
;  bliczyć  je  ryczałtowo  według  słu;-.znej  przeciętnej 
>niary.  Zwyczajnie  wystarczy,  gdy  Komisja  •  oprze 
I  wój  sąd  na   pewnych  ogólnych  podstawach,  jak 
najomość  stosunków  miejscowych,  wyniki  zbiorów, 

i  eny  produktów  rolnych  oraz  dochodzenia  z  prze- 
słuchania świadków  lub  znawców.  Nedtc  dochód 

I  gruntóv./  mcżna  ustalić  przez  porównanie  ze  zna- 

■  emi   dochodami   innych   podobnyclr  gospodsr/itw 
sinych  iub  Itśnych. 

Za  podstawę  do  ustalenia  dochodu  z  gruntów 

'łasnych  mogą  posłużyć  również  |enuty  dzierżawne, 
jłacone  rzeczywiście  w  tej  samej  okolicy  lub  w  są- 
iednich  powiatach.  Dla  ścisłości  jednak  należy 

l^awsze  rnieć  na  uwadze  różnicę  w  wartości  po- 
ji  zczególnych   dzierżaw,   zależnych    od  rozmiarów 
rowadzonego  gospodarstw^,  poL-żen^a  i  jakości 

I  iemi,  od  sposobu  gospodarowania  i  jakości  budyn- 
ów  gospodarczych,  od  tego,    kto  i  kiedy  wypuścił 
lwiątek    w    dzierżawę  i  t.  d.    Przy  porównywaniu 
uleży   jednak   mieć   wzgląd   także  na  szczególne 
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okoliczności,  wskutek  których  normalna  wysokość 

umówionego  czynszu  podniosła  się  lub  zniżyła  w  ja- 
kimś pojedynczym  wynadku. 
Nie  można  pomijać  również  i  tej  okoliczności, 

że  chociażby  szczególne  oscbiste  przymioty  rolnika 
nie  wywoływały  zwiększenia  dochodu,  to  dochód 
podatnika,  który  sam  gospodaruje,  bywa  zv,ryczainie 

wiąśtszy,  niż  dochód,  który  bez  nakładóu-  i'  trudów 
może    osiągnąć    z   gospodarstwa,  wypuszczonego 

•  w  dzierżawę  ,  ^ 
•  Do    przeciętnej    tenuty    dzierżawnej  należy 

•  w  sz  zególności  doliczyć  domniemaną  nsdv,^yżkę 
dochodu  ze  względu  na  stosunki  osobiste,  obrotność 

i  energję  odnośnego  podatnika,  a  ewc.-itualnie  także 
rówjicważnik  za  pracę  jego  i  członków  rodziny. 

Wreszcie  i  ceny   kupna   nieruchomości  mogą 
posłużyć  za  podstawę  u.'=;talenia  dochodu,  przyczem 
oczywiście'  trzeba   uvr'Zględnić    -tosunkowo  niższe 
oprocentowanie   kapitałów,   ulokowranych   w  nieru 
chomościach. 

Fost3nov>?ień  tych  należy  przestrzegać  także 
w  tych  wypadkach,  gay  zeznania  nie  złożono. 

Nieruchomość  budynkowa. 

§  127. Przy  ust?leniu  dochodu  z  budynków  nie  v.y- 

najętych  w  miejscowościach,  podlegających  podat- 
kowi od  przychodu  z  budynkóy.',  można  wartość 

czynszu,  określoną  do  'A-yyr.iaru  teg-j.  podatku,  przy- 
j:  ć  za  wartość  użytkową  budynku  lub  mieszkania; 
jednakże  Komisja  nie  po\i\rtnna  wiązać  się  temi  da- 
nemi,  o  ile  uzna,  że  one  nie  odpowiadają  sto  >,n- 
kom  rzeczywistym. 

Przy  budynkach,  używanych,  łącznie  z  ogro' 
dami  jarzynowenii  lub  owccowerni,  caieży  wartość 
użytkową  budynku  ustalić  odrębnie  od  takłejże 

yi/artości  oorodi;;  z  wartości"  użytkowej  należy  po- 
trącić koszty,  wymienione  w  §  31  nin.  rozp. 

Wartość  użytkową  will,  zamków,  dworów  i  in- 
nych budynków,  cd  kiórych  nie  wymierza  się  po- 

datku od  przychodu  z  budynków,  ustalić  należy 
w  sposób  w  §  32  nin.  .rozp.  w?kczany. 

Przedi^^ię^^isrstwHa  •  h.?ndSowe    i  przemys^<i!i»H^e 
ciraz  zajęcia  zstwodotwe  i  ws?elj7Śe  in  fi  zahum 
dnienia  o  celach  .zarobkowych.  Wynsagifccdzenia 

procentowe  (tantiemy). 

§  128. y  Przy  ustalaniu  dochodu  ze  źródeł  wyżej  wy- 
mienionych winna  Komisja  postępować  ściśle  w  myśl 

wskazówek,  zawartych  w  postanowieniach  §§  33—37 nin.  rozp. 

Uposażenia  służbowe,   emerytury  ■  wynagro- 
dz^ia  za  najemną  prr^cę. 

§  129. Dochód  z  tych  źródeł  powinien  być  zawsze 
odrębnie  ustalony.  Jeżeli  podatnik  osiąga  wyłącznie 

dochód  z  tego  rodzaju  źródła,  to  odliczenia,  wy- 
mieaiorie  w  art.  10  ustawy,  zmniejszają  także  do- 

chód z  nich.  Jeżeli  natomiasx  podatnik  czerpie 

jeszcze  dochody  zunnych  źródeł,  wówczas  odliczę- 
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nia  potrącać  należy  od  dochodu  z  uposażeń  służ- 
bowych, emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemną 

pracę  tylko  o  tyle,  o  ile  one  albo  dotyczą  wyłącznie 
dochodu  z  tych  ostatnich,  albo  przekraczają  dochód 
z  innego   źródła  np.:  Vio  uposażenia  służbowego 
podatnika  łącznie  z  dodatkami 

wynosi  rocznie   24  000  mk. 
Dochód  z  majątku  w  kapitałach  • 

pieniężnych    .    .    .    .    .    .  1.200  „ 
—   ^ 

Razem  .    25.200  mk. 

Odliczenia: 

Opłaty  od  funduszu  emerytalnego, 
kasy  chorych  i  t.  p   800  mk. 

Odsetki  od  długów   600  „ 
W  przypadku  tym  dochód  z  upo- 

sażenia służbowego  łącznie  z  do- 
datkami wynosi   23.200  „ 

Gdyby  zaś  odliczenia  obejmowały  nadto,  pre- 
mje  asekuracyjne  za  podatnika  i  członków  jego 
rodziny  w  sumie  1000  mk  ,  a  podatnik  żądał  tego 
odliczenia  wówczas,  ponieważ  dochód  z  majątku 
w  kapitałach  pieniężnych  nie  wystarcza  już  na  po- 

krycie wszystkich  odliczeń,  należałoby  jeszcze  dalsze 
400  mk.  potrącić  od  dochodu  z  uposażenia  służbo- 

wego, tak,  że  pozostałoby  tylko  22.800  mk.;  suma  ta 
wynosi  tyle,  co  ogólny  dochód  podatkowi  podlegający, 
ponieważ  25  200  mk.  —  2.400  mk.  =  22.800  mk. 

Kapitały  pieniężne  i  prawa  majątkowe. 

§  ̂30. 

Ze  szczególniejszą  sumiennością  i  troskliwością 
winna  Komisja  zwracać  uwagę  na  dochód  z  tego 
źródła,  gdyż  w  tym  względzie  rzadko  tylko  może 
mieć  bezpośrednią  wiadomość  o  samem  źródle  do- 

chodu, o  ile  źródła  tego  nie  stanowią  wierzytelności 
hipoteczne  i  t.  p.  Należy  przeto  po  zbadaniu  do- 

chodu z  innych  dokłednie  znanych  źródeł  dochodu, 
porównać  osiągnięty  z  nich  dochód  z  wydatkami 
podatnika  Niemniej  mieć  należy  na  względzie 
odziedziczone  spadki,  wygrane,  wiadoirr.e  powsze- 

chnie po.'nyślne  interesa  spekulacyjne  i  t.  p.  i  zba- 
dać, czy  dochód  z  tych  przyrostów  majątkowych 

jest  poddany  opodatkowaniu- 

Ustalenie  dochodu  na  podstawie  wydatków. 

§  131. 

Jeżeli  dochód  podatnika  według  ̂ poszczegól- 
nych źródeł  nie  da  się  ustalić  z  dostateczną  pe- 

wnością, wówczas  podstawy  do  oceny  wysokości 
wszystkich  wydatków,  a  według  nich  ogólnego  do' 
chodu  dostarczyć  mogą  spostrzeżenia  Komisji,  po- 

czynione co  do  sposobu  życia  i  co  Ao  widocznych 
wydatków,  jakie  podatnik  ponosi  dla  siebie  i  człon- 

ków rodziny  w  swojem  gospodarstwie  domowem. 
Pamiętać  jednak  należy,  że  wysokość  wy- 

datków stanowi  tylko  podsta\vę  oszacowania,  nie 
zaś  przedmiotu'  opodatkowania.  Nie  można  przeto opodatkowywać  na  podstawie  wydatków,  ieżeli 
stwierdzono,  że  wydatek  w  całości  lub  w  csęści 
został  pokryty  z  majątku  lub  też  z  dochodu,  nie 
podlegającego  Opodatkowaniu, 
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Jeżeli  np.  podatnik  pokrywa  swoje  wydatk 
całkowicie  lub  w  części  ze  swego  majątku  w  ka 
pitałach,  albo  z  innych  zasobów,  które  nie  mogj 
być  uważane  za  dochód,  podlegający  podatkowi 
wówczas  sumy,  pochodzące  z  takich  zasobów  ni« 
mogą  być  bezwarukowo  przyjęte  przy  ustalaniu  do 
chodu,  podlegającego  opodatkowaniu. 

Określenie  stopnia  dociiodu  oraz  wyznaccenii 

przypadającej  stawwici  podatkowej. 

(Do  art.  65  ustawy). 

§  132.  ' Po  uchwaleniu  ogólnego  dochodu  Komisj< 
szacunkowa  określa  stopień  dochodu,  oraz  wyznaczć 
przypadającą  stawkę  podatkową  według  art.  2Ć 
ustawy  z  zastosowaniem  w  odpowiednich  wypad 
kach  postanowień  art.  art.  25,  26  i  28  ustawy. 

Uchwały  Komisji,  dotyczące  podstaw  opodat 
kowania,  wpisuje  się  do  odnośnych  rubryk  arkuszi 
wymiarowego  oraz  rejestru  szacunkowego. 

Rejestr  szacunkowy  podpisują  przewodniczącj 
i  przynajmniej  dwaj  członkowie  Komisji. 

ROZDZIAŁ  II. 

Nakazy  płatnicze. 

(Do  arf.  66«ustawy). 

§  133. Na  podstawie  danych,  zawartych  w  arkuszi 
wymiarowym,  zarządza  przewodniczący  Komisji  spo' 
rządzenie  nakazów  płatniczych,  a  mianowicie  dU 
osób  fizycznych  na  przepisanych  formularzacł 
(wzór  Ns  30  łub  Na  31),  dla  osób  prawnych  zaj 
na  odrębnym  formularzu  (wzór  Ns  32). 

Odrębnego  formularza  (wzór  31),  nakazi 

płatniczego  używa  się  dla  podatników,  pobierają- 
cych uposażenia  służbowe,  emerytury  lub  wyna- 

grodzenia za  najemną  pracę. 

Nakazy  płatnicze,  opatrzone  podpisem  lub  pic 
częcią  przewodniczącego  Komisji,  winny  być  roze- 

słane  najpóźniej  do  15  października  roku  podatko- 
wego i  doręczone  z  możliwie  największym  pośpie- 
chem podatnikom  w  sposób  v;  art.  113  ustawy wskazany. 

Nakszy  zaś  płatnicze  dla  towarzystw  obowiąi 
zanych  do  publicznego  składania  rachunków  rozsyłfi 
władza  skarbowa  w  miarę  uskutecznienia  wymiarów 

Równocześnie  z  nakazami  płatniczemi  należy 

sporządzić  według  przepisanego  (wzoru  Ne  33),  re-i 
jestr  bierczy,  obejmujący  płatników,  obowiązanych 
do  bezpośredi^iego  uiszczenia  podatku  w  całkowite] 
lub  częściowej  kwocie. 

Wypełniony  należycie  rejestr  bierczy  płatników 
przesyła  się  właściwiej  kasie  państwowej. 

Przeglądanie  aktów  i  udzielanie  odpisów. 

(Do  art.  67  i  139  ustawy). 

§  134. Podatnikom  przysługuje  prawo  przeglądania 
aktów  i  dokumentów,  dotyczących  określenia  ich 

dochodów  i  wartości  majątku,  oraz  obliczenia  przy- 
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'padającego  podatku,  w  lokalu  właściwego  organu, 
"wymierzającego  podatek  w  dniach  i  godzinach  do 
itego  wyznaczonych. 
i  Przeglądanie  wspomnianych  aktów  powinno 
[zawsze  odbywsć  się  w  obecności  przedstawiciela 
władzy  skarbowej. 

Prawo  przeglądania  nie  rozciąga  się  na  wia- 
;  domości,  udzielane  przez  informatorów,  oraz  notatki 
■  władzy  skarbowej,  tudzież  na  zeznania  świadków 
i  opinje  rzeczoznawców,  o  ile  nie  zostały  złożone 

[ma  żądanie  podatnika. 
j  W  tych  wypadkach,  gdy  dochód,  względnie 
l^najątek  podatnika  został  ustalony  przez  Komisję 
szacunkową  odmiennie  od  jego  zeznania,  aibo  gdy 
podatnik  zamierza  wnieść  odwołanie  .  przeciw  wy- 

j:  miarowi  podatku,  przewodniczący  w  imieniu  Ko- 
misji  szacunkowej  obowiązany  jest  na  prośbę  pisem- 

ną podatnika  udzielić  mu  w  terminie  tygodniowym 
od  dnia  zgłoszenia  prośby  odpis  uchwały  Komisji 
szacunkowej,  dotyczącej  określenia  dochodu,  względ- 

nie majątku  i  obliczenia  podatku,  t.  j.  wyciąg 

z  arkusza  wymiarowego  na  przepisanym  formularzu' 
(wzór  Ws  34),  oraz  w  wypadkach  art.  64  ustawy 
wyciąg  z  protokółu  posiedzenia  Komisji.  Pod  temi 
samemi  warunkami*  należy  podatnikowi  udzielić 
odpisów  protokółów,  zawierających  zeznania  świad- 

ków i  znawców,  jednakże  bez  podania  )  nazwisk 
tychże. 

Prośba  o  udzielanie  tego  rodzaju  odpisów 
przerywa  bieg  terminu  odwołania  aż  do  dnia  do- 

ręczenia żądanego  odpisu,  czyli  czas,  jaki  upłynął 
od  dnia  wniesienia  prośby  do  dnia  doręczenia 
żądanego  odpisu,  nie  wlicza  się  do  terminu  od- 

wołania np.: 
Nakaz  płatniczy  doręczono  dnia  .    .    2/91 921 
Prośbę  o  udzielenie  odpisu  wnie- 

siono dnia  4/9.1921 
Odpis  doręczono  dnia  10/9.1921 
Termin  odwołania  upływa  przeto  dn.  9/10.1921 

gdyż  czas  od  4/9  do  10/9  nie  wlicz- się  do  biegu 
terminu.  ♦ 

Wymienione  powyżej  odpisy  winny  być  opła- 
cone w  wysokości  50  mk.  od  każdej  stronicy  ar- 
kusza, zawierającego  nie  więcej,  jak  25  Vv'ierszy. 

ROZDZIRŁ  Ul. 

Odwołanie  podatnika. 

(Do  art.  art.  68,  71,  74  i  141  ustawy). 

§  135. 

Przeciw  uchwałom  Komisji  szacunkowe; 
w  przedmiocie  określenia  dochodu,  względnie  war- 

tości majątku  i  obliczenia  podatku  przysługuje 
podatnikowi  prawo  wniesienia  odwołania  do  Ko- 

misji odwoławczej,  za  pośredniętwem  Komisji  sza- 
cunkowej. 

Odwołania  osób  prawnych,  obowiązanych  do 
publicznego  składania  rachunków,  mogą  być  wno- 

szone przez  te  osoby  do  Ministerstwa  Skarbu, 
za  pośrednictwem  właściwej  Izby  skarbov^ej. 

Termin  do  wniesienia  odwołań  wynosi  30  dni 
i  biegnie  od  dnia  naśtępnego  po  doręczeniu  nakazu 
płatniczego. 

Okoliczność,  w  jakiej  formie   odwołanie  zo- 

stało napisane,  jak  również  niedokładna  nazwa 
środka  prawnego  są  bez  znaczenia,  o  ile  odwoła- 

nie wniesiono  do  właściwej  władzy. 
Odwołanja,  wniesione  po  upływie  terminu 

ustawą  wyznaczonego,  należy  odrzucić,  o  ile  od- 
wołujący nie  podał  i  nie  uzasadnił  okoliczności, 

które  spowodowały  spóźnienie. 
Jeżeli  instacja  odwoławcza  uzna,  że  przekro- 

czenie terminu  nastąpiło  z  ważnych  powodów, 
wówczas  może  rozpatrzeć  zarzuty  odwołania  i  wy- 

dać odpowiednie  orzeczenie. 
Dalsze  oawołanie  przeciw  odmownemu  załat- 

wieniu z  powodu  spóźnionego  terminu  nie  jest 

dopuszczalne. 
W  celu  uzasadnienia  zarzutów,  podniesionych 

w  odwołaniu,  korzystają  podatnicy  z  tych  samych 
praw,  jak  w  postępowaniu  wymiarowem,  a  w  szcze- 

gólności mogą  składać  ustne  wyjaśnienia,  przed- 
stawiać wszelkie  dowody  piśmienne,  powoływać 

na  koszt  własny  świadków  i  znawców  dla  stwier- 
idzenia  ściśle  określonych  okoliczności,  oraz  składać 
do  przejrzenia  księgi  handlowe  lub  gospodarcze 
albo  wiarogodne  wyciągi  z  tych  ksiąg. 

Gdy  podatnik  wyrazi  życzenie  złożenia  ustnych 
wyjaśnień,  należy  go  zawiadomić  o  dniu  posiedze- 

nia Komisji  przynajmniej  na  8  dni  przed  rozpo- 
częciem tego  posiedzenia. 

Ponieważ  zaś  prawa,  jakie  przysługują  podat- 
nikom w  postępowaniu  wymiarowem,  są  uzależnione 

od  tego,  czy  podatnik  złożył  zeznanie  w  terminie, 
czy  też  popadł  w  zaoczność,  przeto  i  w  postępo-  f) 
waniu  odwoławczem  pełne  prawo  z  postępowania 
wymiarowego  przysługują  tylko  tym  podatnikom, 
którzy  złożyli  zeznania  w  wyznaczonym  terminie. 

Innym  podatnikom  nie  mogą  w  postępowaniu 

odvj^oławczem  przysługiwać  te  prawa,  które  już 
utracili  w  postępowaniu  wymiarowem. 

Wszystkie  odwołania  zarówno  wniesione  w  ter- 
minie, jak  i  spóźnione  wpisuje  się  do  dziennika 

podawczego  odwołań  (wzór  JVs  35),  który  prowadzi 
się  w  dwóch  egzemplarzach. 

Odyt^ołania  nie  mają  mocy  wstrzymującej   ani  " 
co  do   uiszczenia   podatku,   ani   co   do  środków, 
zmierzająch  do  osiągnięcia  tegoż. 

Protest  ppzewssdiniczącego  Komisji. 

Do  art.  69  i  141  ustąwy). 

§  136. Przewodniczącemu  Komisji  szacunkowej  służy 

prawo  zgłoszenia  protestu  przeciw  uchwałom  Ko- 
misji szacunkowej  w  terminie  dwutygodniowym  od^ 

dnia  powzięcia  uchwały. 
Przewodniczący  Komisji,  wnosząc  protest, 

winien  odpis  tegoż  przesłać  równocześnie  podatni- 
kowi, przeciw  którego  opodatkowaniu  protest  jest skierowany.  ^ 

Podatnik  ma  prawo  wnieść  odpowiedź  w  ter- 
minie 14-dniviwyni  od  dnia  doręczenia  mu  odpisu 

protestu. 
Przev.  odniczący  jest  obowiązany  do  zgłosze- nia protestu,  gdy: 

1)  ustalenie  dochodu,  względnie  wartości 
majątku  lub  przyjęcie  potrąceń  przez  Komisję  uważa 
za  sprzeczne,  z  postanowieniami  ustawy; 

2)  zniżki   podatkowe,   przyznane  przez  Ko- 
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misję  w  myśl  art.  art.  26,  28  i  133  ustawy,  U2>naje 
za  nieodpowiadające  rzeczywistym  stosunkom; 

3)  stawka  podatkowa,  wyznaczona  przez  Ko- 
misję, nie  odpowiada  ustalonemu  dochodowi,  względ- 

nie majątkowi; 
4)  ustalenie  dochodu  lub  wesrtości  majątku 

odbiega  rażącą  od  stosunków  rzeczywistych; 
5)  postanowienia  ustawy  zostały  w  inny 

sposób  niż  pod  1-  4  naruszone  ze  znaczną  szkodą 
dla  interesów  Państwa. 

Protest  przewodniczącego  Komisji  wstrzymuje 
wykonanie  uchwały  i  winien  byt  przedstawiony 
w  terminie  30-dniowym  od  dnia  doręczenia  odpisu 
protestu  podatnikowi  właściwej  Komisji  odwoławczej 

do  rozstrzygnięcia.  ' 
Z  prawa  wnoszenia  protestu  winien  przewo- 

dniczący korzystać  w  tvch  wypadkach,  gdy  naru- 
szenie postanowień  ustawy  jest  istoJne  lub  gdy 

uchwała  Komisji  odbiega  znacznie  od  jego  wnio- 
sków, oraz  gdy  zachodzi  wszelkie  prawdopodobień 

stwo,  że  protest  jego  będzie  uwzględniony.  * 

S^iastępowania  odwoławcze  w  Komisji 
szHCunbowel. 

(Do  art.  art.  70.  72  i  141  ustawy). 

§  137. 

Odwołania,  wniesione  po  terminie  bez  uza- 
sadnienia spóźnienia,  przewodniczący  Komisji  od- 

rzuca we  własnym  zakresie  działania  i  zawiadamia 
o  tem  podatnika  na  przepisanym  forinularzu  (wzór 

!^  36).  Przeciw  odmownemu  zeiatwieniu  z  po° 
wod^j  przekroczenia  tepfiiinu  niema  dalszego  odwo 
łania. 

Przewodniczący  Komisji  szacunkowej  rozpa- 
truje odwołania  w  terminie  wniesione,  jak  również 

te  odsvołania  spóźniope,  których  spóźnienie  uzasa- 
dniono, następnie  sprawdza  konkretne  zarzuty, 

przedstawione  dowody  i  w  razie  potrzeby  przepro 
wad;da  uzupełniające  dochodzenia,  tudzież  usuwa 
ewentualne  wadliwości  postępowania. 

Te  same  prawa  i  obowiązki  ma  organ  wymie- 
.rzający  podatek  dla  osób  prawnych,  obowiązanych 
do  publicznego  składania  rachunków. 

§  138. 

Po  dokładnem  spraw/dzeniu  zarzutów  podnie- 
sionych w  odwołaniach,  których  rozstrzyganie  na- 

leży do  zakresu  działania  Komisji  szacunkowej, 
przewodniczący  zwołuje  posiedzenie  Komisji  w  celu 
rozstrzygnięcią  tych  odwołań. 

Komisje  szacunkowe  rozstrzygają  odwołania 
własną  władzą  w  dwóch  wypadkach,  a  mianowicie: 

a)  gdy  zgodnie  z  wnioskiem  przewodniczą- 
cego uznają,  że  odwołania  należy  w  ca- 

fej  rozciągłości  uwzgiędńić; 
b)  gdy  wskutek  częściowego  uwzględnienia 

odwołania  następuje  zniżenie  podatku 
w   sumie  nie  przekraczającej  300  mk. 

Odwołania  takie  rozstrzyga  Komisja  szacun- 
kowa także  i  w  tym  wypadku,  gdy  wniesiono  je  po 

terminie,  jednakże  z  uzasadnieniem  spóźnienia, 
a  komisja  uzna  powody  spóźnienia  za  zgodne 
uwzględniania. 

%LIchwały  Komisji  w  tym  wz;>lędzie  powinr 
znaleźć  wyraz  w  protokóle,  który  podpisują  przi 
wodniczący  i  przynajmniej  dwaj  członkowie. 

Zmiany,  zaszłe  w  opodatkowaniu,  wpisuje  s 
do  przepisanego  wykazu  (wzór  37),  który  prz 
syła  się  właściwej  Kasie  państwowej  celem  usKi 
tecznienia  zmian  w  rejestrze  biprczym. 

O  rozstrzygnięciu  Komisji  zawiadamia  się  p 
datnika  na  przepi&anym  formukrzu   (wzór  Ne  38 

Jeżeli  płatnik  czuje  się  pokrzywdzony  ro 
strzygnięciem  Komisji  szacunkowej,  uwzględniające 
częściowo  jego  odwołanie  w  wypadku  pod  b)  onr.> 
wijOnym,  może  do  dni  ośmiu  żądać,-  ażeby  jego  o 
wołanie  zostało  rozpatrzone  i  rozstrzygnięte  prz( 
Komisję  odwoławczą. 

Wszystkie  inne,  niż  powyżej  wymienione  odw 
łania  przewodniczący  Komisji  po  dokonaniu  czyi 
ności,  wskazanych  w  części  trzeciej  §  137  ni 
rozp.,  przedstawia  bezpośrednio  Komisji  odw 

ławcze'j,  a  mianowicie: 
1)  wniesione  w  terminie  odwołania,  któryc 

Komisja  szacunkowa  ani  wedle  ustępu  a)  ani  w 
dle  ustępu  b)  nin.  paragrafu  nie .  rozstrzyga  własr 
władzą; 

2)  wniesione  w  terminie  i  przez  Komisję  sz 
cunkową  wedle  ustępu  \j)  rozstrzygnięte  odwołani 
których  przedstav.'ienia  Komisji  odwoławczej  płatn 
się  domaga; 

3)  wniesione  po  terminie  odwołania,  jełe 
przewodniczący  Komisji  lub  sama  Komisja  nie.  uzr 
ważności  powodóy.',  uzasadniających  opóźnienie. 

Do  odwołań  tych  przevf  odniczący  Komisji  sz 
cunkowej  dołącza  druoi  egzemplarz  dziennika  p( 
dawczego  odwobń  (§  133)  i  odnośne  akta  wymi 
rowe,  wres/cie  arkusze  rekursowe  (w«ór  Ns  39  lu 
39-a)  w  których  zemieszcza  treść  odwołania,  w; 
niki  wspomnianych  czynności  oraz  swą  uzasadnioi opinię.  ( 

Arkusz  rekursowy  służy  zarazem  do  wpis; 
wania  treści  Rozstrzygnięcia   Komisji  odwoławcze 

* 

Postępowania  w  ljl.oinBsji  odwołk^wczej. 

(Do  arf.  art.  73,  74  i  141  ustawy). 

§  139.  
■ 

Zarzuty  podniesione ,  w  odwołaniu  przewodn 
czący  Komisji  odwoławczej  poddaje  dokładnem 
badaniu,  korzystając  w  tym  celu  z  v^szelkich  pra^ 
przysługujących  przewodniczącnernu  Komisji  szi 
cunkowej;  co  do  roz,strzygnięć,  które  ma  wyde 
Komisja  odwoławcza,  przedstawia  wnioski  w  te 
sposób,  aby  rozstrzygnięcia  te  mogły  być  uchv;i 
lone  po  zwołaniu  Komisji,  bez  dłuższych  obrad. 

Przewodniczący  Komisji  odwoławczej  winie 
przedewszystkiem  stwierdzić,  czy  pr  zewidziane  w  usti 
wie  zasedy  prawa  materjainego  przestrzegano  ścii 
przy  opodatkowaniu,  oraz  czy  postępowanie  v ; 
miarowe  pod  względem  forjralnym  odpowiada  pc 
stanowieniom  ustawy. 

Jeżeli  przewodnicEący  Komisji  odwoławczi 
stwierdzi  pod  tym  względem  pewne  braki  lub  ri« 
dokładności,  w6wcxas  zarządza  potrzebne  uzupe 
nienie  postępowania.  W  szczególności  winien  zwn 
cić  bacxną  uwagę  na  tę  okoliczność,  aby  przeoczeń 

w  postępowaniu  wymiarowem  przedstawienie  wą 

płiwości   co  do  prawdziwości  i  dokładności  złożt 
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nych  '/eznań  zostało  dodatkowo  uskutecznione,  oraz 

aby  zaproponowane  przez  podatnika  w  odpowiedzi 
na  przedstawione  wątpliwości  dowody,  nie  przyjęte 

w  postępowaniu  wymiarowem  bez  dostatecznego 

uzasadnienia,  zostały  dodatkowo  przeprowadzone- 

Przewo^icz-a.cy  Komisji  odwoławczej  winien 

przeprowadzić  ustawą  dozwolone  dowody,  zmierza- 

iące  do  uzasadnienia  lub  odoarcia  zarzutów  odwo- 
fan!a,  o  ile  tego  nie  uskutecznił  przewodniczący 

Komisji  szucunkowej,  chyba  że  okoliczności,  które 

mają  być  uzasadnione  dowodami,  same  przez  się 

$ą  niesporne  lub  dla  oceny  sprawy  bez  znaczenia. 

Przewodniczący  Komisji  odwoławczej  jest  ró- 

wnież uprawniony  wzywać  podatnika  do  UKupełnie- 
lia  wyjaśnień  i  przedstav/ienia  proponowanych 

Jowodów  lub  zarządzić  dokładne  ustalenie  do- 
chodu Dodatnika.  W  tym  calu  przysługują  mu 

•e  same  prawa,  jak  i  przewodniczącemu  Komisji 
Szfcunkowej. 

Po  dckładnem  rozpatrzeniu  odwołań,  przewc-  • 
jri-^ący  Komisi   odwoławczej  zwołuje  posiedzenie . 
Kon-.isji  odwoławczej  i  przedstawia  jej  stan  sprswy 
vraz  ze  swoim  wnioskiem. 

Przy  badaniu  odwołań   Komisja  odwoławcza 
■corzysta    w   celu    dokładnego   ustalenia  dochodu 

tych  samych   praw,   jakie  służą  Komisji  Szacun* 
«owej  lub  jej  przewod-niczącem.u. 

Komisja    odwoławcza    nie    jest  ̂ obowiązaną 
zy^nać  się  w  swoich  decyzjach  tych  granic,  iakie 

e;  zakreślają  żądania  odwołania  podatnika  lub  pro- 
estu  przewodniczącego  Komisji  szacunkowej,  lecz 

l^inna  przestrzegać  nakżytego   stosowania  ustav;y 

'okładnego  ustc  enia  dochodu. 
Jeżeli  by  Komika  odwoławcza  powzięła  przeko- 

łanie,  źe  wyznaczony  przez  Komisję  szacunkową 
datek  należy  zmienić  w  sposób  dla  podatnika 

liekorzystny,  wówczas  zwraca  dotycząc?^  akta  wy- 
niarowe  wraz  z  odwołaniem  i  odpov,'iedniemi 
wskazówkami  właściwej  Komisji  szacunkowej  V7  celu 
okonania  ponownego  ustalenia  dochodu  i  wyzna- 
zenia  podatku.  Komisja  szacunkowa  winna  Vv7  takim 
wypadku  ponowić  ustalenie  dochodu,  przyczen^  - 
ibowiązana  jest  trzymać  się  w/skazówek  KomisjiiS' 
idwołav,'Czej, 

Przeciw  ponownej  uchwale  Komisji  s7.^cunko- 
vej  służy  podatnikowi  prawo  wniesienia  odwołania, 

irzewodniczącemu  zaś  tej  Komisji  prawo  zgłosze- 

lia  protestu  w  myśl  art.  art.  68 "i  i  69  ustawy. 
Jeżeli  Komisja  odwoławcza  stwie!'dzi  niezale- 

yte  stosowanie  ustawy  lub  istotne  wadliwości  tor- 
nalne,  które  jednak  nie  są  przedmiotem  odwołania, 
inna  mimo  to  zwrócić  uwagę  przewodniczącego 

iomisji  szacunkowej  na  poczynione  spostrze- 
enia. 

Komisja  odwoławcza  wpisuje  rozstrzygnięcie 

■  krótkiem  uzasadnieniem  tegoż  do  arkuszy  rekur- 
owych  odnośnych  podatników,  sposób  zaś  załat- 

wienia odwołań  notuje  w  protokóle  posiedzenia 
raz  w  dzienniku  podawGzym  odwołań. 

Na  podstawie  uchwał  Komisji  odwoławczej 
łba  skarbowa  zawiadamia  podatników  o  wyniku 
azstrzygnięcia  odwołań  i  róv;nocześnie  wydaje 
arządzenia  na  przepisanym  formularzu^^wzór  Ns  40) 
'łaściwym  Kasom  państwowym  celem  uskutecznie- 
ia  zmian.  Odpis  takiego  zarządzenia  należy  przesłać 
Tzewodniczącemu  właściwej  Komisji  szacunkowej. 

W  analogiczny  sposób  postępuje  Ministerstwo 
Skarbu  przy  rozstrzyganiu  odwołań  przeciw  wy- 

miarom dokonanym  przez  Izby  skarbowe  dla  towa- 
rzystw i  zakładów  obowiązanych  do  publicznego 

składania  rachunków.* 

CZĘŚĆ  IV. 

Początek  i  koniec  obov/iązku  podatkowego. 

Zmiany  w  ciągu  roku  podatkowego. 

ROZOZIAł:  !. 

Pocacątek  t  koniec  oba<!M8ązku  podatkowego. 

(Do  art.  art.  75,  75  i  77  ustawy). 

§  140. 
Celem  oznaczenia  początku  i  końcu  obo' 

wiązka  podatkowego  należy  z  regały  przestrzegać 

następujących  zasad: 
1)  Osoby  fizyczne  i  prawne,  na  które  po  raz 

pierwszy  spada  obowiązek  podatkowy,  podlegają 
opodatkowaniu  od  początku  tego  roku  podatkowego, 

który  następuje  po  zaistnieniu  stosunków,  uzasad- 
niających obowiązek  podatkowy; 

2)  osoby  fizyczne  i  prawne  przestają  pod- 
legać obowiązkowi  podatkowemu  z  końcem  tego 

roku,  w  którym  zaistniały  okoliczności,  uzasadnia- 
jące zgaśnięcie  obowiązku  podatkowego. 

§  141. Od  zesady  wyrażonej  w  ustępie  1  §  140  nin. 
rozp.  przewiduje  ustovva  następujące  wyjątki: 

a)  gdy  osoby  fizyczne  i  prawne,  które  miesz- 
kały lub  miały  siedzibę  poza  obszarem 

Rzeczypospolitej  i  nie  osiągały  żadnych 
dochodów  że  źródeł,  znajdujących  się  na 

tutejszym  obszarze,  obrały  sobie  w  Pol- 
sce miejsce'  zamieszkania  lub  siedzibę; 

b)  gdy  osoby  fizyczne  i  prawne,  które  miesz- kały lub  miały  siedzibę  poza  obszarem 
Rzeczypospolitej  i  nie  osiągały  żadnych 
dochodów  ze  źródeł,  znajdujących  się  na 

tutejszym,  obszarze,  [  rzybyły  do  Polski 
dla  zarobku  lub  otworzyły  w  Polsce 
przedsiębiorstwo  i  pobierają  dochody 
w  wysokości  podlegającej  opodatkowaniu; 

c)  gdy  osoby  fizyczne,  które  dotychcr.as 

nie  podlegały  pjdatkowi  dochodowe- 
mu, uzyskóły  stałe  uposażenie  służbowe 

(art.  3  ustawy  ustęp.  6)  w  wysokości, 
uzasadniającej  obowiązek  podatkowy, 

bądź  tym  sposobem,  że  wogóle  po  raz 

pierwszy  os!ągaj4  dochód  z  tego  uposa- 
żenia służbowego,  bądź  tym  sposobem, 

że  to  uposażenie  służbowe,  które  do- 
tychczas nie  przekraczało  sumy  wolnej 

cd  opodatkowania,  zostało  odpowiedni.-; 

podwyższone. W  wypadkach  pod  a),  b)  i  c)  wyliczonych 

osoby  te  podlegają  podatkowi  z  początkiem  naj- 
bliższego miesiąca,  który  następuje  po  zajściu 

tychże  wypadków.    Za  podstawę  wymiaru  podatku 
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w  roku  pierwszym  dla  wspomnianych  osób  fizycz- 
nych i  prawnych,  z  wyjątkiem  obowiązanych  do 

publicznego  składania  rachunków,  przyjmuje  się 
dochód,  spodziewany  w  ciągu  pełnych  miesięcy, 

pozostałych  do  końca  tego  roku.  Z  dochodu,  ob- 

liczonego w  stosunku  do  całego  roku,  '  określa  się 
przypadającą  stawkę  podatkową,  podatek  zaś  wy- 

nosi tyle  dwunastych  części  tej  stawki,  ile  pełnych 
miesięcy,  pozostało  do  końca  roku.  Za  podstawę 
zęś  wymiaru  podatku  w  roku  następnym  przyjąć 
należy  dochód,  obliczony  w  powyższy  sposób  za 
cały  rok. 

Przykłady: 

Podatnik  przybył  do  Polski  w  lipcu  1920 
i  osiągnął  w  miesiącach  sierpniu  i  wrześniu  tegoż 
roku  4000  mk.  dochodu,  czyli  miesięcznie  2000  mk. 

I  Wymiar. za  rok  1920. 

I  Spodziewany  dochód  do  końca  roku 
wynosi  (2000X5)=  10000  mk.,  czyli 
obliczony  w  stosunku  do  całego  roku.  24.000  mk. 

Od  tego  dochodu,  przypadająca  stawka 

podatkowa   1.128    „  • 
przeto  podatek  za  czas  od  1/8  1920 

do  31/12  1920  wynosi  5/12  t.  j. 
1128  :  12X5    470  „ 

Wymiar  podatku  na  rok  1921. 

Dochód  osiągnięty  od    1/8   1920  do 
^31/12  1920  t.  j.  za  pieć  miesięcy 

10.000     ihki     czyli  miesięcznie 
2000  mk.,  przeto  za  12  miesięcy 
2000X12=   .    24.000  mk. 
Podatek  1.128  „ 

Jeżeli  podatek  wymierza  się  dopiero  po  upły- 
wie roku  podatkowego,  wówczas  dla  obliczenia 

dochodu  w  stosunku  do  całego  roku  przyjmuje  się 

dochód  rzeczywiście  osiągnięty  i  oblicza  się  poda- 
tek w  sposób  wyżej  wskazany. 

Nowopowstające  na  obszarze  Rzeczypospo- 
litej towarzystwa  i  zakłady,  obowiązane  do  publicz- 
nego składania  rachunków,  podlegają  opodatkowaniu 

dopiero  po  złożeniu  pierwszego  sprawozdania  ra™ 
chunkovvego,  które  służy  za  podstawę  do  wymie- 

rzania podatku  zarówno  za  pierws2?y,  jak  i  za  drugi 
rok  podatkowy  od  czasu  ich  powstania,  przyczem 
za  pierwszy  rok  podatkowy  podatek  wymierza  się 
od  dochodu,  obliczonego  w  stosunku  do  całego 
roku  za  czas  od  dnia  powstania  do  końca  tego 
roku,  za  drugi  zaś  rok  podatkowy  podatek  wymierza 
się  za  cały  rok  od  dochodu,  obliczonego  w  sto- 

sunku do  całego  roku. 

Przykłady: 

1.  Towarzystwo  rozpoczęło  czynności  4/5 
z  okresem  operacyjnym  od  4/5  1920  do  3/5  1921 
i  osiągnęło  za  ten  czas,  wedle  zamknięcia  rachun- 

kowego dochodu  131.547  mk. 

Wymiar  za  rok  1920. 

Dochód /za  czas  od  4/5  1920  do  3/5 
1921  t.  j.  za  12  miesięcy     .    ,    .   131.547  mk. 

Podatek  według  skali   17.360  m 
przeto  podatek  za  czas  od  4/5  1920  do 

31/12  1920  (t.  j.  za  pełnych  5  mies.) 

wynosi  X  :  5~  17.360  :  12  czyli 

X 5  X  17-560 
12 7.233.  *ik. 

Wymiar  za  rok  1921. 

Dochód  osiągnięty  od  4/5  1920  do  3/5 
1921  t.  j.  za  12  miesięcy  .  .  .  131.547  m!| 

przeto  podatek  według  skali.    .    .    .  17.360 
Wymiai'  Dodatku  za  r.  1922  ma  nastąpić  wt 

dle  ogólnych  zasad,  t.  j.  na  podstawie  zamknięci 
roku  operacyjnego,  poprzedzającego  rok  podatków; 

2.  Towarzystwo'  rozpoczęło  czynności  4/ 
1920  z  okresem  operacyjnym,  zgodnym  z  rokieJ 
kalendarzowym  i  osiągnęło  wedle  zamknięcia  rć 
chunkowego  za  czas  od  4/5  1920  do  31/12  192 
68.000  mk.  dochodu. 

Wymiar  za  rok  1920. 

Dochód  za  czas  od  4/5  1920  do  31/12  192( 
czyli  za  242  dni  wynosi  68-000  mk-,  przeto  za  cal 
rok  wynosi  z  obliczenia: 

68.000  :  242  =  X :  365  dni  w  roku  prześlą 

pnym  365  dni) 

X 
68.000  X  365 

242  
^ 

=  102.562  mk. 

Podatek  według  skali  za  cały  rok     12.485  ml 
przeto  podatek  za  czas  od  l/fc  1920  do 

31/12  1920  (t.  j.  za  pełnych  7  mie- 

sięcy) wynosi: 
12.485X7 12 

=  7.285  mk. 

Wymiar  za  rok  1921. 

Dochód   za  cały  rok  obliczony 

w  sposób  przy  wymiarze  za  rok  1920 
'wskazany  102.562  ml 

Podatek  według  skali   .    .        •  12.485 

Wymiar  podatku  za  rok  1922  nastąpi  na  poc 
stawie   zamknięcia    rachunkowego   za    rok  operę 

cyjny  1921. 

Postępowanie  wymi«?>i*owe   m»  wypadkach 

par.  140  nin.  rozp. 

(Do  art.  78  ustawy). 

§  142. 
Osoby  fizyczne  i  prawne,  wymienione  w  ustę 

pie  1  §  140  nin.  rozp.,  z  wyjątkiem  towarzystw  i  za 

kładów  obowiązanych  do  publicznego  skła^flania  ra 

chunków,  powinny  w  ciągu  dni  14  po  zajściu  oko 

liczności,  uzasadniających  ich  obowiązek  podatkowj 

złożyć  pisemne  zeznanie,  w  którern  należy  poda 
dochód  spodziewany  do  końca  roku\ 

Nowopowstaiąęe  zaś  towarzystwa  i  zakładj 

obowiązane  do  publicznego  składania  rachunków 

powinny  w  terminie  jednomiesięcznym  po  zatwier 

dzeniu  zamknięcia  rachunkowego  złożyć  zeznam 
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'-V  sposób  w  §  111  nin.  rozp.  wskazany.  Zauważa 
iię  jednak,  że  tylko  te  osoby  fizyczne  i  prawne 
)bowiązane  są  składać  zeznania,  których  dochód, 
la  cały  rok  obliczony;  przekracza  granicę  dochodu 
:!akreśloną  w  art.  2  ustawy. 

Dla  wszystkith  nowopowstałych  podatników 

jporządzić  należy  niezwłocznie  arkusze  wymiarowe 
wzór  Na  13)  i  przechowywać  je  oddzielnie 

łd  arkuszy  wymiarowych  innych  osób,  opodat- 
kowanych przez  komisje  szacunkowe  lub  władze 

jkarbowe. 
Wymiary  podatku  dla  powyżej  wspomnianych 

rbsób  z  wyjątkiem  towarzystw  i  zakładów,  obowią- 
sanych  do  publicznego  składania  rachunków,  usku- 
ecznia  przewodniczący  właściwej  Komisji  szacuń- 
jowej,  wymiary  zaś  dla  nowopov/stałych  towarzystw 
zakładów,  obowiązanych  do  publicznego  składania 

•achuńków,  uskuteczniają  właściwe  Izby  skarbowe. 
Wszelkie  dochodzenia,  dotyczące  badania  zeznań, 

przedstawienia  wątpliwości,  oszacowania  spodzie- 
A^anego  dochodu  oraz  wyznaczenia  stawki  podat- 

kowej, przeprowadza  przewodniczący  Komisji  sza- 
;unkowej  lub  władza  skarbowa  wymierzająca  po- 

datek, postępując  pod  tym  względem  w  myśl  po- 
stanowień, zawartych  w  §§  112 — 121  nin.  rozp., 

Wymiary  za  pierwszy  rok  podatkowy  uskutecz- 
nić należy  na  arkuszach  wymiarowych  (wzór  Ks.  13) 

oraz  wpisać  dane,  służące  za  podstawę  wymiaru, 
do  rejestru  szacunkowego  (wzór  JN?  28).  ZarÓA'no 
arkusze  wymiarowe,  jak  i  rejestr  szacunkowy  dla 
tych  wymiarów  prowadzi  się  w  oddzielnej  ewidencji. 
I  Równocześnie  sporządza  się  naknzy  płatnicze 
(wzory  JNe  30,  31,  32)  oraz  rejestr  bierczy  (wzór 

Przeciwko  tym  wymiarom  mogą  być  wnoszone 
bdwołania  w  myśl  art.  68  i  71  ustawy- 

Wymiary  za  następny  rok  podatkowy ,  usku- 
iteczniają  właściwe  Komisje  szacunkowe,  względnie 
tjlzby  skarbowe. 

Zgaśnięcie  obowiązku  ;iodatBs:ctwegc». 

(Do  arf.  79  i  80  ustawy. 

l
 
 • 

1  Wyjątki  od  zasady,  wyłuszczonej  w  ustępie 
|2  §  140  nin.  rozp.  zajść  mogą  w  następujących 
I  wypadkach. 

1)    z  powodu  śmierci  podatnika,  jeżeli  wsku- 
jtek  tego  dochód  jego  zupełnie  przestaje  płynąć; 
I         2)    z    powodu   wyprowadzenia    się  obszaru 
I  Rzeczypospolitej  i  utraty  dochodów  na  tym  obszarze; 

3)    z  powodu  ustania  lub  zmniejszenia  się 
stałych   uposażeń   służbowych   poniżej  wysokości, 
IjUzasadniającej  obowiązek  podatkowy; 
I         4)    z  powodu  zaniechania  działalności  w  ciągu 
roku  podatkowego   przez   towarzystwa   i  zakłady, 
obowiązane  do  publicznego  składania  rachunków. 

We  wszystkich  tych  wypadkach  gaśnie 
obowiązek  podatkowy  z  końcem  tego  miesiąca, 
w  którym  wydarzenia  te  zaszły;  umorzenie  zaś 

podatku  •  następuje  od  najbliższego  miesiąca  pq 
zajściu  tychże  wydarzeń.  Z  wymierzonego  przeto 
nodatku  należy  umorzyć  tyle  12  części  tego  podatku, 
ile  pełnych  miesięcy  pozostaje  jeszcze  do  końca 
roku  podatkowego. 

§»  144. 

Umorzenie  podatku  w  wypadkach,  wymienio- 
nych w  ustępie  1  i  2  §  143  nin.  rozp.,  może  na- 

stąpić pod  warunkiem,  że  dochody  ze  źródeł  znaj- 
dujących się  na  obszarze  Rzeczypospolitej  przestały 

zupełnie  płynąć  wskutek  śmierci  podatYiika  lub 
wyprowadzenia  się  jego  z  tegoż  obszaru. 

Umorzenie  podatku  w  wypatku,  przewidzianym 
w  ustępie  3  ̂   143  nin.  rozp.,  następuje  wtedy, 
gdy  osoba  podlegająca  dotychczas  podatkowi  nie 
osiąga  żadnych  innych  dochodów,  oprócz  uposażeń 
służbowych,  które  utraciła,  względnie  które  się 

zmniejszyły  poniżej  wysokości,  uzasadniającej  obo- 
wiązek podatkowy. 

§  145. Jeżeli  wskutek  śmierci  podatnika  dochód,  jaki 
tenże  osiągał,  nie  całkiem  przestał  płynąć,  wówczas 
wymierzony  podatek  powinien  być  zapłacony  za 

pozostałą  część  roku  przez  masę  spadkową,  w  sto- 
sunku do  pozostałej  części  dochodu.  Wynika  z  tego, 

że  np.  w  razie  śmierci  podatnika,  osiągającego  za 
życia  dochód  z  nieruchomości,  nie  może  nastąpić 

umorzenie  podatku.  Wypadki  częściowego  umo- 
rzenia podatku  zachodzą  wtedy,  gdy  zmarły,  oprócz 

dochodu  z  nieruchomości,  osiągał  nadto  rentę  do- 
żywotnią, uposażenie  służbowe  i  t.  p. 

Postępowanie  ps*zy  umorzeniu  podatku  w  ciągu 
roku  podatkowego. 

(Do  art.  81  ustawy),  , 

§  146. Podatek  przypadający  od  dochodów,  które 
całkiem  gasną  wskutek  śmierci  podatnika  umarza 
się  z  rzędu  (ustęp  1  §  143  nin.  rozp.). 

Umorzenie  podatku  w  wypadkach,  wymienio- 
nych w  ustępach  2),  3)  i  4)  §  143  nin.  rozp., 

może  nastąpić  tylko  na  prośbę  podatników,  wnie- 
sioną  do  przewodniczącego  właściwej  komisji  sza- 

cunkowej, względnie  właściwej  Izby  skarbowej 
w  ciągu  14  dni  po  nastaniu  tych  wypadków. 

Częściowe  umorzenie  podatku  w  wypadkech 
wymienionych  w  §  145  nin.  rozp.  następuje  tyiko 

na  doniesienie  spadkobierców  (zarządców,  kurato- 
rów masy  spadkowej),  .które  z  uzasadnieniem  żą 

dania  zniżenia  podatku,  powinno  być  wniesione  co 
przewodniczącego  właściwej  Komisji  szacunko.vej 
w  ciągu  trzech  miesięcy,  licząc   od  dnia  śmierci. 

Prośby  podatników  i  doniesienia  spadkobier- 
ców (zarządców,  kuratorów  masy  spadkowej)  wnie-/ 

sione  po  terminie  odrzuca  się  bez  prawa  odwołania. 

§  147. Obliczafąc  podatek,  który  ma  być  częściowo 
umorzony  na  doniesienie  spadkobierców,  należy 
przedewszystkiem  dokładnie  oznaczyć,  jaka  kwota 
wymierzonego  podatku  crzypada  stosunkowo  na 
wygasłą  część  całorocznego  dochodu;  z  kwoty 
częściowej,  w  ten  sposób  oznaczonej,  umarza  się 
tę  kwotę,  która  przypada  na  miesiące,  następujące 
po  dniu  śmierci  podatnika. 
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Przykład:  • 

Ooodatkowany  dochód  zmarłego  wy- 

'  nosił   60.000  mk. 
Z  tego  dochodu  ubyła  wskutek  śmierci 

renta  dożywotnia  w  sumie  .    .    .    12.000  , 

Podatek  od  całego  opodatkowania  do- 
chodu  5.079  „ 

Stosunkowo  przypadający  podatek  od 
wygasłego  dochodu  X  •  5070  = 

=  12.000:60.000=?     ....    *     1.G;4  „ 
Jeżeli  śmierć  nastąpiła   15  sierpnia, 

należy  z  podatku  1,012  mk.  odpi 
sać  od  1  września  część  przypa= 
dającą   na  c^tery    miesiące    t-  j. 

12^i><l=   338  . 12. 

Jeżeli  istniały  odliczenia  od  całego  dochodu, 
wówczas  odliczenia  te  należy  rozdzielić  proporcjo- 

nalnie na  wygasłą  część  dochodu,  a  następnie  za 
podstawę  obliczenia  w  sposób  powyższy  dokona- 

nego przyjąć  tylko  podatek  przypadający  na  pozo- 
stałą część  dochodu. 

f: 

Przykład: 

Dochód  z  budynków   20.000  mk. 
„       „  kapitałów.    ......    20.000  „ 
p      „  renty  dożywotniej  .    .    ,    .    12.000  „ 

Razem  dochód    .    .    .    52.0ij0  mk. 

Odliczenia    nie  związane    z  żadnym 
źródłem   6.000  mk. 

Dochód  iTodlegający  opodatkowaniu  .    46.000"  mk. 
Podatek 'według  skali   3.875  mk. 
Stosunek  odliczeń  do  dochodu  wygas- 

łego 6.000 :  52.090  =  X  '  12.000  =      1.384  „ 
Odliczenia  od  pozostałych  40.000  wy- 

r\oszą  stosunko  wo   4.616 

Dochód  wygasły  =  12.000  —  1.384=    10616  „ 
Stosunkowo  przypadający  podatek  od 

wygasłego    dochodu    X  '■  3.875  ----- 
=  10.616:35.384=   1.179  „ 
(35.384  jest  różnica  między 

40.000  a  4.616) 
Jeżeżeli    śmierć   podatnika  nastąpiła 

12  kwietnia,  należy  z  kwoty  1^179 
odpisać  od  1  >naja  część  przypada- 1179X8  _ 

jącff  za  8  miesięcy  t.  j.      TT     —  .        788  mk. J  ̂  

Dopóki  osoby  powołane  do  dziedziczenia 
spadku  nie  wejdą  w  używanie  tegoż,  spadek  wa- 

kujący (nieobjęty)  należy  na  następne  lata  pociąg- 
nąć do.  opodatkowania  w  myśl  ogólnych  zasad 

podatkowych. 
Pod  względem  początku  i  końca  obowiązku 

podatkowego  spadków  wakujących  (nieobjęty)  na- 
leży stosować  analogicznie  postanowienia,  doty- 
czące osób  fizycznych. 

■      §  148. 

Od  decyzji  przewodniczącego  Komisji  lub 

władzy  skarbowej  na  prośby  lub  doniesienia,  wnie- 
sione w  terminie  v;edług  §  146  nin.  rozp.,  można 

odwołać  się  do  przewodniczącego  Komisji  odwo- 
ławczej lub  do  Ministerstwa  Skarbu. 

§  149. Przewodniczący  Komisji  szacunkowej  lub  wła- 
dza skarbowa,  dowiedziawszy  się  o  śmierci  podai 

nika,  zarządza  ̂ .badanie  opodatkowanego  dochodu 
na  podstawie  aktów  spadkowych,  względnie  spisu 
inwentarza  i  oszacowania  majątku  spadkowegi 
Gdyby  się  okazało,  że  nie  cały  dochód  zmarłego 
wliczono  do  podstaw  opodatkowania,  wówczas  na- 

leży uskutecznić  opodatkowanie  uzupełniające. 

ROZDZIRŁ  II. 

Zfssiasiy  w  ciągu  poku   podatkowego.  Zniżenie 
p»d««tVu  wskutek  snieszczęśiiw ycli  oicolicznoścl 

lub  n»dzwyG3cajnycii  mydai^zeń. 

(Do  art  83  ustawy). 

§.  150. Z  wyjątkiem  wypadków,  przewidzianych  w  §  143 
nin..  rozp.,  wszelkie  zmiany,  które  zachodzą  w  ciągu 
roku  podatjrowego  w  wysokości  dochodu  lub  we 
wszystkich  innych  stosunkach  podatnika,  nie  wpły 
wają  na  zmianę  podatku,  wymier:;onego  za  odnośny 
rok  podatkowy. 

Tym  osobom  fizycznym  jednak,  których  zdol 
ność  płaftnicza  w  ciągu  roku  podatkowego  znacznie 
osłabła  wskutek  nieszczęśliwych  okoliczności  lub 
nadzwyczajnych  wydarzeń,  może  Komisja  szacun 
kowa  umorzyć  odpowiednią  część  podatku,  gdy 

uzna,  że  dan.i  osoba  tej  ulgi  rzeczywiście  po- 
trzebuje. 

Uprawnienie,  przysługujące  Komisji  z  mocy 
powyższego  postanowienia,  powinno  być  stosowane 
tylko  w  wyjątkowych  wypadkach,  a  mianowicie, 
gdy  Komisia  u>na,  że  ulga  taka  dla  podatnika  jest 
konieczną,  że  podatnik  nie  korzystał  z  uprawnień 

przysługujących  mu  w  myśl  §  143  nin  rozp.,  po- 
datnik zaś  udowodni,  że  nieszczęśliwe  okoliczności 

lub  nadzwyczajne  wydarzenia  znacznie  osłabiły 
jego  zdolność  płatniczą. 

Za  te^o  rodzą^i  nieszczęśliwe  okoliczności 
i  nadzwyczajne  wydarzenia  uważać  należy  długo 
trwałe  choroby,  śmierć  członków  rodziny,  wojnę, 
powódź,  grad,  pożar  i  inne  wydarzenia  żywiołowe 
wreszcie  utratę  źródła  dochodu  vi/skutek  przymu- 

sowej licytacji  lub  usunięcia  z  zajmowanej  posady 
służbowej  i  t.  p. 

Podatnik  może  wystąpić  z  prośbą  o  częściowe 

umorzenie  podatku  tylko  pod  warunkiem,  gdy  wsku- 
tek nieszczęśliwych  okolici^ności  lub  nadzwyczaj  lycb 

wydarzeń  nastąpiło  już  rzeczywiście  znaczniejsze 
zmniejszenie  się  dochodu,  spowodowane  bądź 
utratą,  bądź  też  obniżeniem  się  wydajności  źródła 
dochodu.  Stimo  przypuszczenie,  że  zmniejszenie  się 
dochodu  nastąpi-  dopiero  W  przyszłości,  nie  daje 
jeszcze  podstawy  do  zniżania  podatku.  Otwarcia 
np.  konkursu  do  majątku  dłużnika  lub  wdrożenia 

postępowania  licytacyjnego  nie  można  -  również 
uważać  za  podstawę  do  żądania  zniżenia  podatku, 

albowiem  jedynie  rzeczywista  'utrata  wierzytelności 
lub  pęzymusowa  sprzedaż  majątku  stanowią  utratę 
źródła  dochodu. 
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Utrata  źródła  ma  miejsce  w  wypadkach: 

itraty  lub  pozbycia  się  prawa  użytkowania;  pożaru, 
sawalenia  się  lub  zburzenia  budynku  czynszov^ego; 

i  :aniechania  przedsiębiorstwa  handlowego  iub  prze- 
tiyslowego;  utraty  kapitału;  zgaśnięcia  prawa  do 

•enty;  utraty  pretensji  z  powodu  licytacji  przymu- 
lowej  lub  w  postępowaniu  konkursowem;  usunięcia 

se  słażby;  utraty  zdolności  do  pracy  z  powodu  sta- 
•o^ci  lub  trwałej  choroby  i  t.  p. 

Znaczniejsze  obniżenie  wydajności  źródła  do- 
(hodu  może  być  spowodowane  gorszym  urodzajem, 
nieściągalnością  tenufy  dzierżawnej,  zmniejszeniem 
Hę  obrotu  w  przedsiębiorstv;/!ó,  ograniczeniem  ruchu 
jrzedsiębiorstwa,  zmniejszeniem  lub  ubytkiem  dy 
ddend  od  akcji  i  t.  p. 

Kwestję  rzeczywistej  potrzeby  zastosowania 
dgi  powinna  Kojnisja  osądzić  z  uwzględnienieip 
igólnego  położenia  ekonomicznego  podatnika.  Nie 
lależy  jednak  umaraać  więcej,  aniżeli  wypada  ze 
itosunku  pierwotnego  podatku  do  podatku  od 
;mniejszonego  dochodu- 

W  tym  celu  Komisja  oblicza  stosunek  usta- 

onego  przy  pierwotnym  wymiarze  dochodu  do  do- 
chodu, osiąganego  przez  podatnika  od  czasu  Nasta- 

wa tych  nieszczęśliwych  okoliczności  lub  nadzwy- 
jtajnych  wydarzeń,  oraz  stosunek  pierwotnego  po- 
latku  do  podatku,  przypadającego  od  pozostałego 
lochodu  i  umarza  odpowiednią  część  pierwotnie 
ivymiarzonego  podatku. 

Przykład : 

i^fstalony  przy  wymiarze   dochód  po- 
i    dle^ający  podatkowi   100.000  mk. 
[Wymierzony  podatek    .    .    .    .    .    .     11.000  „ 
:9ochód  zmniejszony  wskutek  nieszczę- 

śliwych okoliczności  lub  nadzwy- 
czajnych wydarzeń,  a  obliczony  np 

i     cały  rok  wynosi  .    ...    .    .    .     48.000  „ 

?*rzypadający  od.  tego  dochodu  po- 
datek w  stosunku  do  podatku 

od     dawnego     dochodu  wynosi 

1'    X:  48.000  =  11.000  :  100.000  =      5.280  „ if 

[tóżnica  podatku  (11.000— 5.280)  wynosi  5.720  mk. 
'  tę  różnicę  można  umorzyć. 

ostępowanie  |«3*zy  przyznawaniu  ulg  wsU^utek 
ieszczęśli^ych  o^iolicznaści  l<i»b  nadzwyozsj- 

nych  wydarzeń.  ' 

(Do  art.  83  ustawy). 

[  "  §  ̂51. f       Prośby  o  zniżenie  podatku  w  myśl  §  150  nin. 
juzp.  należy  wnosić  ,.do  właściwej   władzy  skarbo- 

!ej  najpóźniej   do  końca   tego  roku  podatkowego,  * 
■  którym  nastąpiły   nieszczęśliwe  okoliczności  lub 
jadzwyczajne  wydarzenia. 
i  Później  wnoszone  prośby  nie  inogą  służyć  za 

[odstawę  do  umorzenia  podatku  za  ten  rok  po- 
'stkowy,  w  którym  nastąpiły  nieszczęśliwe  oko- 
['czności  lub  nadzwyczajne  wydarzenia,  lecz  będą 
'  zięfe  pod  rozwagę  dopiero  przy  wymiarze  po- 
itku  na  następny  rok  podatkowy. 

Przeciw  decyzjom  na  prośby  o  zniżenie  po- 
datku w  myśl  §  150  nin.  rozp.  niema  środka  pra-, wnego. 

(Do  art.  84  i  147  ustawy). 

§  152. Oprócz  wymiarów,  dokonanych  na  podstawie 
art.  31  i  82  w.awy,  przewiduje  ustawa  wymiary 
doddtkovye  dla  następujących  osób: 

1)  '  które  przy  wymiarze  podatku  opuszczono; 
2)  które  przy  pierwotnym  wymiarze  niewła- 

ściwie uwolniono; 

3)  co  do  których  wymiar  *  wskutek  później ujawnionych  okoliczności  okaże  się  za  niski; 
4)  co  do  których  wskutek  postępowania 

karnego  okaże  się  konieczność  dodatkowego  wy- 
miaru. 

Dodatkowy  wymiar  należy  uskutecznić  za  csły 
czas  ubiegły  z  uwzględnieniem  postanowień,  odno- 

szących się  do  początku  obowiązku  podatkowego, 
lecz  nie  więcej,  niż  źa  pięć  lat,  poprzedzających 
bezpośrecinio  rok,  w  którym  stwierdzono,  iż  danej 
osobie  podatku  nie  wymierzono  lub  ją  niewłaściwie 
uwolniono,  względnie  w  którym  ujawniono  oko- 

liczności pod  3)  przytoczone, 
Do  okoUczności,  wskutek  których  winien  być, 

dokonany  nowy  albo  dodatkowy  wymiar,  zalicza  się, 

między  innemi,  ujawnierae  nieopodatkowanego  w  ca- 
łości lub  w  części  dochodu,  względnie*  majątku, 

w  szczególności  pochodzącego  ze  spadków  (§  149 
nin.  rozp).  W  tym  ostatnim  wypadku  winna  być 

również  pociągnięta  do  zapłaty  podatku  masa  spad- 
kowa, względnie  spadkobiercy  za  czas  ubiegły^  o  ile 

zostanie  stwierdzonem,  że  podatek  za  ten||pzas  nie 
był  wymierzony;  przyczem  spadkobiercy  opłacają 
podatek  w  stosunku  do  ich  udziałów  w  spadku. 

Pod  względem  właściwości  organów  wymia- 
rowych dla  dodatkowych  wymiarów  należy  stosować 

analogicznie  postanowienia  art.  31  i  82  ustawy. 
Przeciw  wymiarom,  dokonanym  w  myśl  ni^ 

niejszego  paragrafu,  przysługuje  podatnikom  prawo 
odwołania  według  art.  68  i  71  ustawy. 

Kontrolii  wymiarów  i  umorzeń  podatku  w  ciągu 
roku  podatkowego: 

(Do  art.  art.  75 — 84  ustawy) 

§  153. Wszystkie  wymiary,  uskutecznione  w  myśl 
art.  82  i  84  ustawy,  oraz  wszystkie  umorzenia  lub 
zniżenią  podatku  w  myśl  art.  art.  79,  80  i  83 
ustawy  utrzymują  władze  skarbowe  w  odrębnej 
ewidencji,  sporządzając  dla  tego  rodzaju  wypadków 

oddzielny  rejestr  szacunkowy  (wzór  JMe  28)  i  od- 
dzielny rejestr  bierczy  (wzór  iNs  41),  który  prze- 

syła się  właściwej  Kasie  państwowej.  Nadto  dla 
dodatkowych  wymiarów  (art.  84  ustawy)  sporządza 
się  dodatkowy  arkusz  wymiarowy  (wzór  13), 
który  dołącza  się  do  aktu  wymiarowego  odnośnego 
podatnika.  • 

Co  do  tych  podatników,  którzy  ubyli,  należy 
na  ich  listhch  imiennych  (§  102  i  103  nin.  rozp.) 
zanotować  okoliczność,  uzasadniającą  ich  ubytek 
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(np.  umorzenie  podatku  w  myśl  art.  79  ustawy) 
i  listy  te  odrębnie  przechowywać.  Również  należy 
odrębnie  przechowywać  akta  wymiarowe  ,  takich 
podatników. 

Po  rozstrzygnięciu  odwołań  przeciw  wszyst- 
kim dodatkowym  wymiarom  (art.  art.  75  —  77,  82 

i  84  ustawy)  władze  odwoławcze  postępują  w  spo- 
sób wskazany  w  przedostatniej  części  §  139  nin. 

rozp.,  wydając  swe  zarządzenia  o  zaszłych  zmia- 
nach na  przepisanym     formularzu  (wzór  ̂   42) 

Ewidenci^  v.'ypadków  w  ciągli   rstku  poiSatiio- 
wego,  nie  mających  wpływu  na  zmianę  podatku 

xa  tcnłe  rok  psdat^oury. 

§  154.' Wszelkie  wypadki,  dotyczące  zmian  w  wyso- 
kości dochodu  lub  we  wszystkich  innych  stosun- 
kach podatnika  w  ciągu  roku  podatkowego,  które 

nie  uzasadniają  zmian  w  podatku  za  tenże  rok 
podatkowy,  lecz  mogą  być  uwzględnione  dopiero 

od  następnego  roku  podatkowego,  nie  są  przed- 
miotem kontroli  i  ewidencji  w  myśl  §  153  nin.  rozp., 

zwłaszcza,  że  ustawa  nakazuje  corocznie  sporzą- 
dzanie listy  imiennej  domniemanych  podatników 

i  składanie  potrzebnych  do  sporządzenia  tej  listy 
wykazów.  Jednakże  dla  ułatwienia  sporządzenia 
tej  listy,  jak  również  dla  objęcia  wymiarem  w  na- 

stępnym roku  wszystkich  płatników  zaleca  się,  aby 
właściwe  organa  wymiarowe  notowały  na  listach 

imiennych*wszelkie  wypadki  tego  rodzaju  o  których 
dowiedzą  się  w  ciągu  roku  podatkowego, 

Do  wypadków  takich   naieżą  międ7y  innemi: 

1)  gdy  osoba  zan-,ieszkała  zagranicą  osiąga 
dochód  na  tutejszym  obszarze; 

2)  vi;gdy  tytuł,  uwalniający  od  podatku  w  myśl 
art.  5  ustawy  ustęp  1),  2),  5),  6)  i  8),  odpada; 

3)  gdy  osoba  fizyczna,  niepodlegająca  do- 
tychczas podatkowi,  osiąga  dochód  podlegający 

opodatkowaniu,  z  wyjątkiem  wypadku,  przytoczonego 
w  części  drugiej  art.  75  ustawy; 

4)  gdy  głowa  rodziny,  której  doliczono  do- 
chód członka  rodziny,  traci  prawo  rozporządzania 

tym  dochodem; 
5)  gdy  w  ciągu  roku  podatkowego/ zaistniał 

tytuł,  uzasadniający  uwolnienie  od  podatku  w  myśl 
art.  5  ustawy  ustęp  1),  2),  5),  6)  i  8); 

6)  gdy  głowa  rodziny  nabędzie  prawo  roz- 
porządzania dochodem  członków  rodziny. 

Zmiana  mieszkania  nie  uzasadnia  zmiany 
miejsca  opodatkowania.  Ze  względu  na  to,  że 
miejsce  zamieszkania  decyduje  o  właściwiości  or- 

ganów wymiarowych,  pożądaną  jest  rzeczą,  żeby 
także  i  tego  rodzaju  okoliczności  odpowiednio  za- 

notowano w  celu  przygotowania  wymiaru  na  na- 

stępny rok  podatkowy.  W  tym  celu'  mają  organa egzekucyjne  i  służbodawcy  o  każdym  wypadku 
wyprowadzenia  się  podatnika  do  innego  okręgu 
wymiarowego  donosić  władzom  wymierzającym 
podatek. 

W  wypadkach  stwierdzonej  zmiany  mieszkania 
należy  uczynić  odpowiednią  notatkę  na  arkuszu 
wyfhiarowym  i  odpis  tego  arkusza  wraz  ze  wszyst- 
kiemi  aktami  wymiarowemi  przesłać  niezwłocznie 
właściwej  właidzy  skarbowej  nowego  mfejsca  za- 

mieszkania podatnika. 

Odpowiedzialność    członków   rodziny   i  os6l 
obejmujących  majątek  osoby  prawnej. 

(Do  art.  art.  85  i  147  ustawy). 

§  155. W  razie  niemożności  ściągnięcia  podatku  o( 
głowy  rodziny,  każdy  z  człoków  rodziny,  którego 
dochód,  względnie  majątek  doliczono  do  dochoJu 
względnie  majątek  głowy  •  rodziny,  jest  odpowie 
dzialny  za  tę  część  podatku,  która  przypada  dc 

zapłaty  "w  stosunku  do  jego  dochodu,  względnii 
majątku. 

HrzyKład: 
1   i^^V\^i^       /^r^IlTW  M^^**!*^!* L/ocnou  głowy  roczmy  . 

mK. 

„       jego  żony    .  . 
8.000 

Dochód  jego  syna    .    .  . 
e.ooo mk. 

„          „     córki    .    .  . 4.000 Dochód  podlegający  opodat- 
.  kowaniu  30000 

mk. 
Podatek  dochodowy  .    .  . 

1.680 

mk. Odpowiedzialność  głowy  ro- 
dziny: 

X:  12.000=1.680:30.000  = 
672 

mk. 
Odpowiedzialność  żony^ 

"mk. 

X:  8.000  =  1 .680  :  30.000  = 448 

Odpowiedzialność  syna: 
! 

X:  6.000  =  1 .680  :  30.000  - 
336 

mk. 
Odpowiedzialność  córki: 
X:  4.000  —  1 .680  :  30.000  =^ 224 mk. 

Obejmujący  majątek  osoby  prawnej 

jest  obo- 

wiązany  uiścić  podadek  dochodowy  poprzednika 
wraz  z  ewentualną  zaległością. 

CZĘŚĆ  V. 

Terminy  płatności.  Potrącanie  podatku  przez 

służbodawcę.    Odsetki  za  zwlokę  i  egze- 
kucja. 

ROZDZIRŁ  I. 

Terminy  płatnością 

(Do  art.  arf  86—88  i  90  ustawy). 

§  156. Terminy  płatości  podatku  dochodowego  uza- 
leżnia ustawa: 

a)  od  obowiązku  bezpośredniego  uiszczenia 
podatku  przez  podatnika; 

b)  od  obowiązku  potrącania  tegoż  podatku 

^  przez  służbodawcę. 
W  pierwszym  wypadku  ustanawia  ustawa  na- 

stępujące terminy  płatności: 
1)  osoby  fizyczne  i  prawne,  którym  podatek 

wymierzyła  Komisja  szacunkowe,  oraz  towarzystwa 
obowiązane  do  publicznego  składania  rachunków, 

którym  podatek  wymierzyły  Izby  skarbowe,  opła- 
cają wymierzony  podatek  w  dwóch  ratach,  t.  j. 

pierwszą  ratę  do  15  listopada,  drugą  zaś  do  15  grud- 
nia każdego   roku  podatkowego,    o    ile  odnośne 
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(■nakazy  płatnicze  zostały  podatnikom  doręczone 
najpóźniej  do  30  października  danego  roku. 

'  Jeżeli  do  15  listopada  roku  podatkowego  nie 
zawiadomiono  podatnika  o  wymiarze  podatku,  na- 

leży podatek  wpłacić  w  dwóch  ratach,  t.  j.  15  li- 
stopada i  15  grudnia  roku  podatkowego  według 

zeszłorocznej  należności,  pod  warunkiem  później- 
szego wyrównania; 

2)  podatnicy  wymienieni  pod  1),  którym  na- 
kazy płatnicze  będą  doręczone  po  30  października 

roku  podatkowego,  opłacają  wymierzony  podatek 

(V  ciągu  sześciu  tygodni,  po  dniu  doręczenia  na- 
kazu płatniczego,  jednakże  nie  wcześniej,  niż  15  grud- 

nia tego  roku; 

3)  wreszcie  płatnicy,  którzy  w  ciągu  roku 

dodatkowego  po  raz  pierwszy  podlegają  opodatko- 
waniu, w  myśl  części  drugiej  art.  75  i  art-  77  ustawy, 

A'inni  opłacić  wymierzony  im  podatek  w  ciągu 
iwóch  tygodni  od  dnia  doręczenia  nakazu  płat- 
iiiczego. 

^o  do  terminów  płetności,  uzależnionych  od 
>bowiązku  potrącania  podatku  przez  służbodawcę, 
Obowiązują  postanowienia  następnego  paragrafu. 

ROZDZIHŁ  II. 

Potrącanie  podatku  przex  służbodawcę. 

(do  art.  89  ustawy). 

§  157. 

W  wypadku,  przytoczonym  w  ustępie  b)§  156  nin- 
ozp.,  wszystkie  osoby  fizyczne  i  prawne  (służboda- 
vcy,  praćodawcy),  wypłacające  osobom  zamieszkałym 
ub   przebywającym  na   obszarze  Rzeczypospolitej 
iposażenia  służbowe,   emerytury  i   wszelkiego  ro- 
Izaju  wynagrodzenia  w    pieniądzach   lub  naturze, 

^•.tóre  wynikają  ze  stosunku  służbowego  lub  z  tytułu 
lajmu    pracy,  łącznie   ze   wszystkiemi  dodatkami 
|§  139  nin.  rozp.),  oraz  tantjemy  (art.  18  ustawy), 
ą  obowiązane  potrącać  tym   osobom  podatek  do- 
hodowy,  o  którego   wymiarze  będą  ich  corocznie 
wiadamiali    przewodniczący    właściwych  Komisji 
zBcunkowych.    Obowiązek    potrącania  uzasadnia 

itosunek  służbowy  lub  najem  pracy,  trwający  przy- 
ajmniej  cztery  tygodnie. 

Te  instytucje  lub  przedsiębiorstwa  (art.  48  usta- 
;'y),   które   wypłacają   tantjemy   (art.    18  ustawy) 
[sobom,  nie   zamieszkałym   lub  nieprzebywającyfh 
Ija  obszarze  Rzeczypospolitej,  oraz  Kasy  Państwa, 
wiązków  komunalnych  tudzież  innych  tego  rodzaju 
^istytucji   publicznych,  wypłacające  wyżej  wymie- 
fionym  osobom  uposażenia    służbowe,  emerytury 
|/ wszelkiego  rodzaju  wynagrodzenia  w  pieniądzach 

'fih  naturze,  które  wynikają  ze  stosunku  służbowego 
4b  z  tytułu  najmu   pracy,  łącznie  ze  wszystkiemi 
Ddatkami  (§  139  nin.  rozp  ),  są  również  obowiązane 

ptrącać  podatek  przypadający  od  wypłacanych  kwot. 
;       Jeżeli  z  rozpoczęciem  nowego  roku  podatko- 
;  ego  nie  jest  jeszcze   wiadomą   wysokość  podatku 
i  tenże  rok  wymierzonego,  wówczas,  aż  do  na- 
jjścia  zawiadomienia  o  wymiarze,  należy  potrącać 
>datek  tymczasowo  według  przeszłorocznego  wy- 
iaru,     zastrzeżeniem     późniejszego  wyrównania. 

Gdyby  tym  sposobem  w  pierwszych  miesiącach  roku 
potrącono  mniej  lub  więcej,  niż  się  należy  według 
zawiadomienia  płatniczego,  należy„różnicę  wyrównać 
przy  najbliższem  potrąceniu  podatku. 

Z  tem  samem  fastrzeżeniem  służbodawca  obo- 
wiązany jest  również  obliczać  i  potrącać  podatek 

od  uposażeń  służbowych,  które  w  ciągu  roku  uza- 
sadniają obowiązek  podatkowy. 

Wysokość  podatku,  na  poczet  którego  winno 
być  dokonane  potrącenie,  określa  się  według  skali 
art.  23  ustawy  od  wynagrodzenia  na  cały  rok  obli- 

czonego, w  przypuszczeniu,  że  wynagrodzenie  to 
jest  jedynym  dochodem  podatnika. 

Potrącona  kwota  ma  wynosić  takp  część  po- 
datku, za  jaką  część  roku  należy  się  wypłacone 

wynagrodzenie. 
Przy  obliczeniu  dochodu  postępuje  się  w  ten 

sposób,  że  dochód  z  tantjem  (art.  18  ustawy")  przyj- 
muje się  w  pełnej  sumie,  dochód  zaś  z  uposażeń 

służbowych,  emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemną 
pracę  (§  39  nin.  rozp.)  tylko  w  Vio  częściach. 

Obowiązek  potrącania  rozpoczyna  się  wówczas, 

-  gdy  obhczony  w  powyższy  sposób  dochód  ̂ jaracow- 
nika  przewyższa  minimum  egzystencji,  ustanowio/ie 

dla  tej  miejscowości,  w  której  pracownik  za- 
mieszkuje. 

Jeżeli  otrzymujący  wynagrodzenie,  nie  miesz- 
kają ani  nie  przebywają  na  obszarze  Rrzeczypospo- 

litej,  wówczas  minimum  egzystencji  określa  się 
według  tej  miejscawości,  w  której  znajdują  się 

władze,  urzędy,  instytucje  i  towarzystwa,  albo  za- 
mieszki'ją  osoby,  dókonywające,  Vv'zględnie  zarzą- 

dzające wypłatę.  Tego  rodzaju  obliczenie  wysokości 

podatku,  przypadającego  od  przypuszczalnego  do- 
chodu rocznego  danego  pracownika,  uskutecznia  się 

tylko  raz  na  rok  przed  pierwszem  potrąceniem  na 

■podstawie  wysokości  poborów  w  chwili  obliczenia 
i  służy  do  dalszych  potrąceń  przy  wypłatach  w  ciągu 
tego  samego  roku  podatkowego. 

Pb  otrzymaniu  od  władzy  skarbowej  uwiado- 
mienia o  wymiarze  następuje  wyrównanie  podatku, 

dalsze  zaś  potrącenia  uskutecznia  się  według  wy- 
sokości wymierzonego  podatku. 

Przez  uposażenia  służbowe,  uzasadniające 
powstanie  w  ciągu  roku  obowiązku  potrącenia,  rozu- 

mieć należy  uposażenia  wypłacane  osobom,  które 
dotychczas  nie  otrzymały  żadnych  uposażeń  od  tego 
służbodawcy.  Do  takich  uposażeń  należą  więc  tak 

,  uposażenia  tych  pracowników,  którzy  po  raz  pierwszy 
ie  otrzymufą,  jak  i  uposażenia  służbowe  tych,  którzy 
w  ciągu  roku  zmieniają  siużBodawcę  (stanowisko 
.służbowe,  posadę  i  t.  p.). 

PRZyKŁADY: 

Przykład  1. 

Pracownikowi  zamieszka-  Podlegający  podatkowi 
łemu  w  Warszawie,  wypłaca  przypuszczalny  roczny  do- 
się  tygodniowo  wynagrodzę-  chód    pracownika  wynosi 
nie  w  wysokości  200  mk.  (200X52) .  7 

10 

=  7280  mk. 

Nie  dokonywa  się  żadnycii 

potrąceń,  ponieważ  mini- 
mum egzystencji  ustanowio- ne dla  Warszawy  wynosi 

12  000  marek. 
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Przykład  2. 

Takie  same  wynagrodze- 
nie tygodniowe,  jak  podano 

w  przykładzie  Ńs  1,  wypłaca 

się  pracownikowi  zamiesz- kałemu w  miejścowości,  li- 
czącej 7000  mieszkańców, 

dla  której  ustanowione  mi- 
nimum egzystencji  wynosi 

6000  mk 

Przykład  3. 

Urzędnik,  zamieszkały 
w  Warszawie,  otrzymuje  sta- 

le co  miesiąc  10.000  mk. 

Podlegający  podatkowi 
przypuszczalny  dochód  rocz- 

ny, jak  wyżej  w  przykładzie 
N2  Uwynosi  7270  mk.  Poda- 

tek według  art.  23  ustawy 
od  tego  dochodu  równa  się 
105  mk  ;  kwota,  która  winna 
być  potrącona  przy  wypłacie 

105 

tygodniowej  "52"—  ̂  

Podlegający  podatkowi 
przypuszczalny  roczny  do- 

chód takiego  urzędnika  wy- 
nosi 
(10000X12)  .  7) 10 -=  84.000  mk. 

Prz 
ykt^ 

Zarządzający  magazynem 
oti^ymuje  miesięcznie  6000 
mk.  stałego  wynagrodzenia 
i  i^/o  od  każdodniowego 
obrotu;  przyczem  w  ciągu 
miesiąca  obrót  wyniósł 
300.000  mk.  zatem  wynagro- 

dzenie procentowe  stano- 
wiło 3000  mk. 

Przykład  5. 

Pracownik  pobiera  wyna- 
grodzenie z  najmu  pracy, 

trwającego  3  tygodnie. 

Podatek  od  tego  dochodu 
wedle  art.  23  ustawy  równa 
się  8585  mk.  Potrącić  zatem 
należy  przy  każdej  miesięcz- 

nej wypłacie  8385  :  12  = =  715  mk. 

Podlegający  podatkowi 
przypuszczamy  dochód  rocz- 

ny zarządzającego  wynosi: 
(9000X^12)^7^  75.000  mk. 

Podatek  dochodowy  we- 
dług art.  23  ustawy —7840  m.; 

do  potrącenia  7840  :  12  — =  653  mk. 

Nie  dokonywa  się  żad- 
nych potrąceń,  gdyż  stosu- nek służbowy  trwa  krócej, 

niż  4  tygodnie. 

Potrącanie  specjalnego  podatrtu  od  t^ntjem, 

(Do  art.  ait.  18  24  i  89  ustawy). 

§  158. 
Przedsiębiorstwa,  względnie  instytucję  wypła- 

cające wynagrodzenia  procentowe  (tantjemy)  w  wy- 
sokości ponad  10.000  mk.  (art.  18  i  24  ustawy) 

osobom  należącym  do  okładu  zarządu,  rad,  komisji, 
komitetów  nadzorczych  i  komisji  rewizyjnych,  lecz 

nie  pełniących  stałych  funkcji  w  bezpośrednim  za- 
rządzie tych  przedsiębiorstw  lub  instytucji,  są  obo- 

wiązane potrącać  specjalny  podatek  od  tego  ro- 
dzaju tantjem.  Wysoitość  specjalnego  podatku  od 

dochodu  z  wynagrodzeń  procentowych  (tantjem) 
oblicza  się  według  skali  art.  23  ustawy  i  wynosi 
50%  stawki,  przypadającej  od  tego  dochodu  dla 
osób  fizycznych. 

Specjalny  podatek  od  tantjem  należy  potrącać 
przy  wypłacie  tantjem,  przyznanych  przez  tę  samą 

instytucję  (przedsiębiorstwo)  za  ten  sam  rok  ope- 
racyjny w  sumie  ponad  10.000  mk.  osobom,  wy 

mienionym  w  pierwszej  części  nin.  paragrafu. 

PRZYKŁADY: 
Przykład  1. 

Zarządzający  magazynem 
otrzymuje  miesięcznie  6000 
marek  stałego  wynagrodze- 

nia i  1%  od  każdodniowego 
obrotu. 

Procentowe  wynagrodze- 
nie nie  podlega  specjalnemu 

podatkowi  od  tantjem. 

Przykład  2. 

•  Członkowi  komitetu  re- 
wizyjnego przedsiębiorstwa 

przyznano  tantjemę  w  wy- sokości 24.000  mk.,  które 

wypłaca  się  w  dwóch  je- dnakowych ratach. 

Przykład  3. 

Członkowi  rady  nadzor- 
czej, nie  należącemu  do 

bezpośredniego  zarządu 
przedsiębiorstwa,  przyznano 
w  przedsiębiorstwie  A.  za 
rok  operacyjny  1920/21  dwie 
tantjemy,  a  mianowicie:  2  lu- 

tego 1921  r.  w  sumie 
600  000  mk.  i  4  kwietnia  1921 
roku  w  sumie  5000  marek; 
W  przedsiębiorstwie  zaś  B. za  ten  sam  rok  operaętyjny 
SX)00  mk. 

Przykład  4. 
Członkowi  zarządu,  nie 

biorącemu  bezpośrednio  sta. 
łego  udziału  w  przedsiębior- 

stwie, przyznano  za  ten  sam 
rok  operacyjny  1920/21  dwie 
tantjemy,  a  mianowicie  4  lu- 

tego 1921  r.  w  sumie 
5000  mk.  i  5  maja  1921  r. 
w  sumie  400.000  mk. 

Potrącić  należy  na  po- 
czet specjalnego  podatku 

od  tantjem  (art.  23  ustawy) 
—  564  :  2     282  mk. 

a)  Przy  wypłacie  tantjemy 
w  sumie  600.000  mk.  wyso- 

kość potrącenia  na  poczet 

specjalnego  podatku  od  tan- tjem określa  się  w  sposób 

następujący:  stawka  podat- kowa według  skali  (art.  23 
ustawy)  wynosi 
Od  SOO.OnO  mk.  125.000  mk. 

.  1  ■0  000  ,  (2580X10)  25.000 
nadto  od  600.000  lo/o  6.000 

Razem    156.000  rak. 

Od  tej  sumy*  50%,  t.  j. 78.000  mk,  stanowi  specjal- 
ny podatek  od  tantjem.  Przy 

wypłacie  w  temże  przedsię- 
biorstwie A  następu-  tan- 

tjemy w  sumie  5000  mk. 
należy  ostatecznie  obli- 

czyć specjalny  podatek od  tantjem,  przypadający 

od  łącznej  sumy  dwóch 
przyznanych  tantjem 
( 600,000-f-5000)=605.000  mk., czyli 
od  5o0.r00  mk.  125.000  mk. 
,  105.000  „  (2500X10)  25,000  „ 
nadto  od  605.000  lo/o        6.050  . 

Razem   15S  050  Tnk 

Z  czego  50"/,,,  ja- ko specjalny 

podatek   o  d tantjem     .   .   78.025  mk. 
ponieważ  j  u  ż 
potrącono  .  78.000 

pozostaje  d""o 

potrącenia 

25  mk. 

Przy  wypłacie  tantjemy 
w  kwocie  5000  mk.  specjal- 

nego podatku  nie  potrąca 

się.' 

Przy  wypłacie  następnej 
tantjemy  w  sumie  400(X)0  riik. 
należy  obliczyć  w  sposób 
Wskazany  w  przykładzie  3 
i  pobrać  specjalna  podatek 
od  tantjem  od  łącznej  sunty 
dwóch  przyznanych  tantjem, 

czyli  od  405.000  mk. 

Tei*miny  ptatnr>ńoi  potrąconego  podatku  c^o> 

cjyodowego  i  specjalnego  p<ad.<łtku  od  ta/ttjem. 

§  159. Potrącenia,  przepisane  w  §§  157  158  nin  rozp., 
winny  być  uskuteczniane  w  tych  samych  terminach 
i  w  tych  samych  ratach,  w  jakich  następuje  wy- 

płata wynagrodzeń  i  tantjem.  Kwoty  potrącone 
w  ciągu  miesiąca  należy  najpóźniej  siódmego  dnia 
po  upływie  tego  miesiąca  wpłacić  do  właściwej 

Kasy  państwowej. 
Kwoty,  potrącone  na  poczet  specjalnego  po-, 

datku  od  tantjem,  winny  być  wpłacone  na  zasadzier 

piśmiennej  deklaracji,  •  sporządzonej  na  przepisanym 
formularzu  (wzór  JSTa  43);  do  takiej  deklaracji  wi- 

nien być  dołączony  wykaz  sporządzony  według 
przepisanego  wzoru  (wzór  Xs.  44). 
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^        Na   wykazie   (wzór       44    Kasa  państwowa 

notuje  sumę  wpływu,  datę  i  Na  dziennika  głównego, 

'poczem  wykaz  przesyła  niezwłocznie  do  właściwego 
i  urzędu  skarbowego. 

'  t      •  .  - 

'  PfiistępowanSe  przewodniczącego  Komisji  sza- 
cun&owei' przy  za«wiadamianiu  o  wyso  ości  wy 

mierzoimego  poda^tku,  2xtóry  pobiera  się  w  dg*t>- 
dze  potrącenia* 

(Do  art.  90  ustawy). 

§  160. 

Celem  wykonania  postanowień  §  157  nin.  rozp. 

zarządza  przewodniczący  właściwej  Komisji  szacun- 
kowej sporządzenie  spisów  płatników,  którycli  wy- 

nagrodzenia służbowe  przenoszą  minimum  egzy- 
stencji, na  przepisanym  formularzu  (wzór  X°  45). 

Spis  tea  należy  sporządzić  odrębnie: 

a)  dla  podatników,  którzy  swoje  wynagro- 

dzenia służbowe  (§  39  nin.  rozp.)"  otrzy- 
mują z  Kas  państwowych,  na  przepisa- 

nym formularzu  (wzór  JV?  45)  w  dwóch 
egzemplarzach; 

b)  dla  podatników,  którzy  osiągają  wyna- 
grodzenia służbowe,  (§  39  nin-  rozp.), 

u  innych  służbodawców,  na  przepisanym 

formularzu  (wzór  45-a)  w  jednym 
egzemplarzu. 

Zaleca  się/sporządzanie  wsj)omnianego  spisu 
[vt  ten  sposób,  aby  wszyscy  pracownicy,  zajęci 
u  jednego  i  tego  samego  służbodawcy,  względnie 
otrzymujący  wynagrodzenia  z  jednej   i   tej  samej 
,Kasy  państwowej,  tworzyli  odrębną  grupę. 

|\  Spis  ten  sporządza  się  na  podstawie  danych,' 
Izawartych  w  nakazach  płatniczych  'wzór  JSTs  31)- 
:  Jeżeli  podatnik  otrzymuje  wynagrodzenia  służ- 

bowe z  różnych  Kas  Państwa  lub*  z  Kas  funduszów 
;f ublicznych,  zostających  pod  zarząden  Państwa, 
nie  należy  podatku  rozdzielać,  lecz  całą  kwotę  od 

I służbodawcy  pobrać  się  mającą   wykazać  przy  tej 
j^asie,    która    «/ypłaca   największe  wynagrodzenie 
fsłużbowe. 

W  wypadkach  zaś,  gdy  podatnik  otrzymuje 
i'Wynagrodzenie  służbowe  .zarówno  z  Kas  państwo- 
Twych,  jak  i  od  innych  służbodawców,  należy  ta- 
( 'dego  podatnika  wykazać  w  jednym  spisie  (wzór  45) 
z  wynagrodzeniem  otrzymanem  z  Kas  państwowych. 
waz  w  drugim  spisie  (wzór  ̂ fe  45-e)  z  wynagro- 
rizeniem  pobranem  od  innych  służbodawców. 
;        leżeli  pomiędzy  wynagrodzeniami  służbowemi 
lUiajdują  się  także  inne  świadczenia,  wymienione 
w  §  39  nin.  rozp.  ustęp  3  pod  a)  i  b),  wówczas 
!;iiależy  te  świadczenia  wpisać  w  przedziałce,  prze- 

[■flnaczonej  na  dochód,  od  którego  podatek  uiszcza 
^ę.  bezpośrednio. 

fi  '  Jeden  egzemplarz  spisu  podatników,  sporzą- 
^Izonego  na  przepisanym  formularzu  (wzór  N2  45), 

')Ozostawia  się  w  aktach  władzy  skarbowej,  drugi 
caś  egzemplarz  przesyła  się  właściwej  Kasie  pań- 
stwowej. 

i  Wykaz  ogólnej  sumy  podatku,  przypadającej 
i  vedług  spisu  podatników  (wzór  N2  45  a)  na  każ- 
flego  poszczególnego  służbodawcę  przesyła  się  do 

i-^asy  państwowej  do  której  odnośny  służbodawca 
>ył  obowiązany  płacić  uwidocznioną  w  tym  wykazie 

sumę.  Wykaz  ten  sporządza  się  na  form.  według 
przepisanego  wzoru  (JNe  46). 

Sporządzanie  nakazów  pt.aitniczyoh  i  z-  wiado- 
mień   .vilate;ic.^ych,   dotyc?ąQych   laryn  grcdzeń 

służbowych. 

(Do  art.  90  ustawy). 

§  161 Przewodniczący  właściwej  Komisji  szacunkowej 

sporządza  następujące  nakazy  płatnicze  i  zawiado- 
mienia płatnicze: 

1)  nakazy  płatnicze  na  podatek  dochodowy 
dla  podatników  (wzór  .Ns  31).  W  nakazach  tych 
należy  dokładnie  oznaczyć  kwotę,  która  od  służbo- 

dawcy, względnie  od  służbodawców  będzie  pobie- 
rana, jakoteż  tę  kwotę,  którą  podatnik  ma  sam 

spłacić; 
2)  zawiadomienia  płatnicze  dla  służbodawców 

na  form.  według  przepisanego  wzoru  (Jsfe  47). 
Nakazy  płatnicze  dla  podatników  (wzór  .Ns  31) 

wypełnia  się  na  podstawie  arkuszy  wymiarowych 
odnośnych  podatników,  zawiadomienia  zaś  płatnicze 
dla  służbodawców  na  podstawie  spisów  podatni- 

ków (wzory  .N2  45  i  46-a). 
Przed  rozesłaniem  zawiadomień  płatniczych 

(wzór  j\9  47)  należy  je  dokładnie  sprawdzić  przez 

poróivnanie  z  danemi,  zawartemi  w  arkuszach  wy- 
miarowych (wzór  Nq  13). 

W  zawiadomieniach  płatniczych  umieszczać 
należy  wszystkie  osoby,  otrzymujące  wynagrodzenia 
służbowe  od  jednego  i  tego  samego  służbodowcy, 
o  ile  podatek,  przypadający  od  wynagrodzeń  tych 
osób  winien  być  wp^łacony  do  jednej  i  tej  samej 
Kasy  państwowej 

Bliższe  postanowienia    <»  postępowaniu   p  °zy 
potrąceniu  po^iatEcsi  ppxez  służbodawcę. 

(do  art.  90  ustawy). 

§  162 W  wypadkach,  gdy  podc-tnik  traci  w  ciągu  rokn 

podatkowego  wynagrodzenia  służbowe,'  obowiązek 
służbodawcy  potrącania  podatku  ustaje  z  ostatnią 

wypłatą  tych  wynagrodzeń.  W  tych  wypadkach  wi- 
nien służbodawca  zawiadomić  swą  władzę  skarbo- 

wą o  v.'ystąpieniu  pracownika  ze  służby,  ewentual- 
nie o  przejściu  pracownika  do  innego  służbodawcy 

w  terminie  7-dniowym. 
Właściwa  władza  skarbowa,  którą  służbodawca 

uwiadomi  o  tego  rodzaju .  wypadku,  winna  wezwać 
podatnika  do  zapłacenia  podatku,  przypadającego 
za  pozostałą  część  roku,  w  terminach  w  części 
pierwszej  art-  86  ustawy  ustanowionych  lub,  o  ile 

te  terminy  już  upłynęły,  do  bezswłocznegb  uiszcze- 
nia tego  podatku,  względnie  do  podania  ewentual- 

nowego  służbodawcy.  Podatnika  należy  wezwać 
do  podania  w  ciągu  14  dni  nowego  miejsca  zamie- 

szkania, o  ile  w  tym  względzie  zaszła  zmiana, 
a  ewentualnie  także  nowego  służbodawcy. 

Nowe  miejsce  zamieszkania  należy  zanotować 

w  aktach  i  zawiadomić  o  tej  zmianie  władzę  skar- 
bową, właściwą  według  nowego  miejsca  zamie- 

szkania- 
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Przewodniczący  komisji  wydaje  w  tym  wypa- 
dku w  razie  potrzeby  również  zarządzenie  w  spra- 
wie ustanowienia  kwoty,  którą  nowy  służbodawca 

ma  potrącać  i  do  kasy  odsyłać;  o  ile  przy  tej  spo- 
sobności stwierdzi  się,  że  podatnik  za  wiele  zapła- 

cił, względnie  że  za  wiele  wpłacono  do  Kasy,  wy- 
daje przewodniczący  odpowiednie  zarządzenia.  O  wy- 

danem  zarządzeniu  należy  zawiadomić  podatnika, 
gdy  zaś  idzie  nietylko  o  zapłacenie  podatku  przez 
samego  podatnika,  także  slużbodawcę.  Przeciw 
takim  zawiadomieniom  jest  dozwolony  jedynie 
sprzeciw  do  Izby  skarbowej  w  terminie  14  dniowym 
od  dnia  doręczenia  zawiadomienia.  Sprzeciw  ten 
rozstrzyga  Izba  skarbowa  ostatecznie. 

Co  do  tych  osób,  które  dotychczas  wogóle 
nie  otrzymały  wynagrodzeń  służbbwych;  rozróżnić 
należy  dwa  wypadki,  a  mianowicie  : 

a)  czy  dla  takich  osób  przez  uzyskanie  wy- 
nagrodzeń służbowych  ponad  minimum 

egzystencji  rozpoczął  się  obowiązek  pła- 
cenia podatku  dochodowego, 

b)  czy  takie  osoby  dotychczas  już'  podle- 
gały podatkowi  dochodowemu.  , 

W  pierwszym  wypadku  przewodniczący  Ko- 
misji powinien  przeprx)wadzić  postępowanie  wymia- 
rowe w  myśl  §§  142  i  153  nin.  rozp-  Przy  obli- 

czeniu kwoty'  podatku,  którą  służbodawca  ma  po- 
trącić, oraz  przy  sporządzaniu  nakazów  płatniczych 

i  zawiadomień  płatniczych  stosować  należy  odpo- 
wiednio przepisy  zawarte  w  §§  157,  159  i  160 

nin.  rozpt 

Różnicę  powstałą  między  kwotą  potrąconego, 
a  kwotą  wymierzonego  podatku  wyrównać  należy 
przy  najbliższem  potrąceniu  podatku.  W  drugim 
wypadku  zmiana  wysokości  dochodów  nie  powoduje 
żadnego  zarządzenia  ze  strony  przewodniczącego 

Komisji  na  dany  rok  podatkowy.  * 
Co  do  potrącania  podatku  przez  Kasy  Pań- 

stwa, zostaną  wydane  postanowienia  w  drodze 
odrębnego  postanowienia. 

ROZDZIAŁ  111. 

Odsetki  za  zwlokę  i  egzekucję.  ■ 

(.Do  Br(.  arf.  91,  92,  93  i  149  ustawy). 

§  163. 

Podatek  dochodowy,  względnie  majątkowy, 
niezapłacony  w  terminach  ustawą  zaznaczonych, 
uważa  się  za  zaległość,  od  której  należy  pobrać, 
począwszy  od  terminu  płatności,  odsetki  za  zwłokę 
w  wysokości  17o  miesięcznie.  Miesiąc  zaczęty 
liczy  się  za  cały. 

Kwoty  zaległości  podatku  oraz  odsetki  za 
zwłokę,  wynoszące  50  fen  i  więcej,  liczą  się  za 
markę;  kwot  zaś  mniejszych  od  50  fen.  nie  bierze 
się  w  rachubę. 

Służbodawcy,  obowiązani  w  myśl  art.  89 
ustawy  do  potrącania  podatku,  są  odpowiedzialni 
za  prawidłowe  uskutecznienie  potrąceń,  jak  rów- 

nież za  uiszczenie  potrąconych  kwot  we  właści- 
wych terminach.  W  razie  wpłacenia  potrąconych 

kwot  po  upływie  właściwego  terminu,  pobiera  się 
od  tych  kwot  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  wy- 

żej określonej. 

Zaległości,  obciążające  czy  to  słażbodawców, 
czy  też  podatników  bezpośrednio,  ściągają  egzeku- 

cyjne organa  skarbowe  na  podstawie  obowiązują- 
cych przepisów  w  drodze  przymusowej. 

*X  2  Ę  Ś  Ć  VI.     •  . 

Postanowienia  karne. 

(Do  art.  arf.  94-111  i  150— 153  ustawy). 

§  164. Xzyny  karygodne,  przewidziane  w  ustawie 
w  dziale  o  postanowieniach  karnych  (art.  94 — 111 
ustawy  i  art.  150—  153  ustawy),  dzielą  się  na: 

1)  czyny,  co  do  których  orzecznictwo  należy 
do  Komisji  lub  władz  skarbowych  (art  94  —  97 i  99  ustawy); 

2)  czyny,  co  do  których  orzecznictwo  należj 
do  sądów  zwyczajnych  (art.  100  i  101,  oraz  art  9? 
w  wypadku  części  ostatniej  art.  102  ustawy) 

Czyny  karygodne,  co  do  których  orzecznictwc 
należy  tta>  Komisji  Sub  władz  sharbowychi 

§  165. Po  upływie  terminów,  wyznaczonych  do  skła 

dania  danych,  wskazanych  w  art.^  art.  45  —  4t 
ustawy,  sporządza  się  na  przepisanym  formularzi 
(wzór  57)  ogólny  wykaz  tych  lokatorów  (art.  4t 
ustawy),  oraz  głów  rodzin  (art.  46  ustawy),  właści 
cieli  domów  (art.  47  ustawy),  oraz  służbodawcó* 
(art.  48  ustawy),  którzy  wcale  nie  złożyli  wyma 
ganych  danych,  złożyli  je  po  wyznaczonym  terminie 
lub  też  przedstawili  niezupełne  dane. 
•  .  ■ 

§  166. 
Po  upływie  terminów,  wyznaczonych  ustaw 

do  złożenia  zeznań,  sporządza  sią  wykaz  na  prze 
pisanym  formularzu  (wzór  JMe  49),  który  winien 
obejmować:  > 

1)  podatników,  którzy  nie  złożyłi  w  termiri 
ustawowym  zeznania  o  dochodzie  (art.  50  i  7 

ustawy)  względnie  zeznanie  o  majątku  (art.  13' 
ustawy); 

2)  podatników,  którzy  przedstawili  w  zeznani 
niezupełne  dane  wbrew  postanowieniom  art.  5' 
ustawy,  ustępy  1),  .2),  3)  i  5),  art.  54  ustawj 
ustępy  1),  2)  i  3),  oraz  art.  138  ustawy; 

3)  wreszcie  podatników,  którzy  przy  zeznani 
nie  przedstawili  załączników,  wymaganych  art.  5 ustawy. 

§  167. 
Po  upływie  terminów,  wyznaczonych  prze 

władze  skarbowe  w  wezwaniach  lub  ponagleniacl 
skierowanych  do  poszczególnych  podatników,  spc 
rządzą  się  wykaz  nfi  przepisanym  formularz 

(wzór       50), który  ma  obejmować' 1)  podatników,  którzy  nie  złożyH  w  termini 
zeznań,  wymienionych  w  art.  art.  50,  52,  78  i  13 
ustawy; 
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'r        2)    podatników,  którzy  przedstawili  niezupełne 
dane  w  zeznaniu  wbrew  ustępom  1),   2),  3)  i  5).! 

]  art.  52  ustawy  i  ustępom  1),  2)  i  3)  art.  54  ustawy, 
I  oraz  art.  138  ustawy. 
j  3)  podatników,  którzy  nie  dołączyli  danych, 
[  wskazanych  w  części  drugiej  art.  54  ustawy. 

i  >  §  168. 

W  sposób  przedstawiony  w  §§  165,  166  i  167 
tfuin.   rozp.    postępuje  się   również   w  wypadkach 
nakładania  grzywien  na  osoby,  wymienione  w  części 
drugiej  art.  75  ustawy. 

*  §  169. • 

W  wypadkach  naruszenia  przepisów  art.  56 
i.nistawy,  o  ile  te  przepisy  dotyczą  instytucji  kredy- 

towych i  prywatnych,  oraz  we  wszystkich  wypad- 
!  kach  naruszenia  przepisów  art.  59  ustawy  sporządza 
I  się  wykaz  na  przepisanym  formularzu  (wzór  M  51). 
Do  wykazu  tego  dołącza  się  protokóły,  sporządzone 
ewentualnie  w  myśl  §  112  nin.  rozp. 

§  170. 

Wykaz,  wskazany  w  §  165  nin.  rozp.  prze- 
iwodniczący  Komisji  wnosi  na  najbliższe  po  15  stycz- 

nia posiedzenie  Komisji  szacunkowej  dla  nałożenia 
grzywien  według  art.  94  i  96  ustawy. 

§  171. 

'         Grzywny  według  art.  95  i  96  ustawy  na  płat- 
ilników,     wciągniętych    do    wykazów  wskazanych 
w  §§  166   i   167  nin.   rozp.,   nakładają  Komisje 
szacunkowe,  o  ile  możności  równocześnie   z  usta- 

I  leniem   dochodu   i   wymiarem    podatku    dla  tych 
podatników. 

§  172. 

W  analogiczny  sposób  (§  170  i  171  nin.  rozp.) 
t  postępuje  się  w  wypadkach  nakładania  grzywien 
I  w  myśl  §  168  nin.  rozp. 

Wysokość  nałożonych  grzywien  umieszcza!  się 
w  wykazach,  które  po  opatrzeniu  datą  posiedzenia 

|i  JV2  protokółu,   podpisują  przewodniczący  i  przy- 
najjiniej  dwaj  członkowie  Komisji. 

§  173. 

I         Grzywny    za    naruszenie    przepisów  części 
j/pierwszej  art.  56  ustawy  na  osoby,  wciągnięte  do 
i  wykazu  wymienionego  w  §  169  nin.  rozp.,  nakła- 

dają Komisje  szacunkowe  przy  sposobności  odby- 
wających się  posiedzeń. 

^  Grzywien  tych  nie  należy  nakładać  w  tych 
i  wypadkach,  gdy  wspomniane  w,  §  169  nin.  rozp. 
rinstytucje  i  osoby  usprawiedliwiły  w  terminie 
i  zwłokę  w  udzieleniu  danych  i  wyjaśnień,  potrzeb- 
i  nych  do  ustalenia  dochodu  i  wymiaru  podatku. 

§  174. 

if  Przy  nakładaniu  grzywien  wysokość  tychże, 
liw  granicach  ustawą  przepisanych,  określa  się  w  za- 

leżności od  okoliczności,  towarzyszących  poszcze- 
gólnemu wypadkowi.  W  ssfczególności  należy  wziąć 

pod  uwagę  stopień  wykształcenia  winnych,  ich  stan 
majątkowy,  zawód,  rodzaj  zajęcia  lub  zatrudnienia, 
z  drugiej  zaś  strony  doniosłość  przekroczenia, 

jego  długotrwałość,  powtarzanie  naruszenia  prze- 
pisów i  t.  p. 

Grzywien  określonych  na  mocy  art.  art.  94 — 
97  ustawy  nie  nakłada  się,  względnie  nałożone  już 
uirarza  się  w  razie,  jeżeli  spełnieniu  obowiązku, 
ciążącego  na  podatniku,  przeszkodziły  przyczyny 
ważne,  zasługujące  na  uwzględnienie.  Do  takich 

przyczyn  zalicza  się:  pozbawienie  wolności,  'ciężka 
choroba  lub  inny  wypadek  siły  wyższej,  zwłaszcza 

przeszkody  nieprzezwyciężone,  jak:  przerwa  komu- 
nikacji w  czasie  kwarantanny,  inwazja  nieprzyja- 

ciela, niezwykły  wylew  rzeki  i  t.  p. 

§  175. Kary  pieniężne  według  art.  99  ustawy  na- 
kłada się  w  wypadkach,  gdy  w  ząznaniach  złożo- 

nych na  zasadzie  art.  50  i  78  ustawy,  albo  w  wy- 
jaśnieniach, udzielonych  przez  podatników  lub 

zastępujące  ich  osoby  na  zasadzie  art.  58  i  60 
ustawy,  Komisji  szacunkowej  lub  odwoławczej,  albo 
przewodniczącemu  tych  Komisji,  okażą  się  nie- 

prawdziwe dane,  mające  wpływ  na  wysokość  po- 
datku, lub  w  razie,  gdy  podatnik  nie  wskaże  źródła 

dochodu,  a  oznajmienia  nieprawdziwych  danych 
oraz  zatajenia  źródła  dochodu  dopuszczono  się 
świadomie  w  celu  udaremnienia  wymiaru  lub 
uszczuplenia  ustawowo  należącego  się  podatku- 

§  176.  . Jeżeli  nachodzi  podejrzenie  o  świadomą  nie- 
prawdziwość danych  umieszczonych  w  zeznaniu, 

albo  w  wyjaśnieniach  podatnika  lub  jego  zastępcy, 
przewodniczący  Komisji  wdraża  postępowanie  karne 
i  wzywa  daną  osobę  w  celu  przesłuchania  jej,  jako 
obwinionego,  względnie  zawiadamia  ją  urzędownie, 
że  przeciw  niej  wpłynęło  doniesienie;  następnie 
w  celu  swierdzenia  okoliczności,  wskazanych 
w  §§  174  nin.  rozp.,  ustala  w  odpowiedni  sposób 
istotę  przekroczenia  przez  zebranie  niezbędnych 
informacji  i  danych  oraz  na  podstawie  zażądanych 
od  obwinionego  dodatkowych  zeznań  i  wyjaśnień. 

W  wypadkach,  gdy  przewodniczący  uzna,  że  oko- 
liczności, dotyczące  danej  sprawy,  noszą  rzeczy- 

wiście cechy  czynu  karygodnego  w  myśl  art.  99 
ustawy,  przedstawia  sprawę  Koinisji  do  rozstrzyg- 
nięcia. 

§  177.  ^ 

Kary  pieniężne  z  art.  99  ustawy  nakłada^  się, 
niezależnie  od  obowiązku  dopłaty  należności  po- 

datkowej, w  wysokości  od  jednokrotnej  do  dwudzie- 
stokrotnej tej  różnicy,  która  zachodzi  pomiędzy 

kwx>tą  podatku,  określonegi*  na  podstawie  pierwot- 
nych danych,  a  kwotą  podatku,  ustalonego  w  po- 

stępowaniu karnem. 
O  ile  zaś  dane  przekroczenie  nosiło  znamiona 

czynu,  zagrożonego  surowszą  karą  w  myśl  pow- 
szechnej ustawy  karnej,  należy  sprawę  bez  prze- 

prowadzania administracyjnego  postępowania  kar- 
nego przekazać  Sądov/i  zwyczajnemu  do  załatwienia. 

1 
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Wysokości  kary  pieniężnej  określa  się  po 
wzięciu  pod  uwagę  stopYiia  przewinienia,  środków 
użytych  przez  obwinionego  do  zatajenia  lub  uszczup- 

lenia dochodu,  wysokości  szkody  spowodowanej 
lub  zagrożonej  przekroczeniem,  stanu  majątkowego 
skazanego  i  t.  d. 

Orzeczenia  o  nałożeniu  tego  rodzaju  kar  pie- 
niężnych wyraża  się  w  oddzielnym  protokóle  co  do 

każdego  czynu  karygodnego. 
Postępowanie  karne  może  być  przeprowa- 

dzone także  po  prawomocnym  wymiarze  podatku. 

§  178. 
O  orzeczeniach,  któremi  nałożono  grzywnę 

lub  karę  pieniężną,  zawiadamia  skazanego  prze- 
wodniczący Komisji  lub  władza  skarbowa  na  prze- 

pisanym formularzu  (wzór  52).  Zawiadomienia 
te  sporządza  się  co  do  każdego  czynu  karygodnego 
i  co  do  każdej  nałożonej  kary  oddzielnie.  Nałożone 
kary  wpisuje  się  równocześnie  do  rejestru  karnego 
(»wzór  MŚ  53)  pdpis  rejestru  przesyła  się  właści- 

wej Kasie  państwowej. 

§  179. 
Nałożone  grzywny  winny  być  wpłacone  do 

właściwej  Kasy  państwowej  za  okazaniem  zawiado- 
mienia wspomnianego  w  §    178  nin-  rozp. 

O  uiszczeniu  kar  pieniężnych,  nałożonych 
w  myśl  art.  99  ustawy,  winna  Kasa  państwowa 

zawiadomić  niezwłocznie  właściwą  Komisję,  v,zględ- 
nie  Izbę  skarbową. 

§  180. 
Przeci.w  wydanemu  przez  Komisję  szacunkową 

orzeczeniu  karnemu  o  grzywnie,  dotyczącemu  prze- 
kroczeń art.  art.  94 — 97  ustawy,  można  w  ciągu 

4-ch  tygodni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia 
wnieść  odwołanie,  za  pośrednictwem  właściwej 
Komisji,  do  Komisji  odwołęiwczej,  a  w  wypadkach, 
gdy  ta  ostatnia  nałożyła  grzywnę  w  I  instancji,  do 
Ministerstwa  Skarbu. 

W  tym  samym  terminie  można  wnosić  odwo- 
łania przeciw  grzywnom,  nałożonym  przez  Izbę 

skarbową,  za  pośrednictwem  tej  Izby,  do  Minister- 
stwa Skarbu. 

Orzeczenie  instancji  odwołavyczej  jest  osta- 
teczne. 

§  181. 
Przeciw  orzeczeniom  karnym,  dotyczącym 

przestępstw  y/  art.  99  ustawy,  odwołanie  nie  jest 
dopuszczalne.  Nafomiast  jeżeli  nałożona  kara  pie 
niężna  nie  zostanie  uiszczona  dobrowolnie  w  ciągu 

4-ch*  tygodni  od  dnia  doręczenia  skazanemu  za- wiadomienia o  orzeczeniu,  wówczas  Komisja  lub 

Izba  skarbowa  przekazuju  sprawę  właściwemu  są- 
dowi, o  czem  należy  uprzedzić  skazanego  równo- 

cześnie z  zakomunikowaniem  mu  orzeczenia  o  karze 

pieniężnej. 
Przy  przekazaniu  sprawy  karnej  właściwemu 

sądowi  należy  przesłać  temuż  sądowi  odpis  orze- 
czenia w  odnośnej  sprawie  z  dołączeniem  potwier- 
dzenia odbioru,  zawiadomienia  o  nałożeniu  kary 

pieniężnej  wraz  z  aktem  postępowania  karnego,  za- 

wierającym w  oryginale  wszystkie  dokumenta,  które 
,  służyły    za    podstawę    pociągnięcia    do  odpowie- dzialności. 

W  charakterze  przedstawiciela  Komisji  lub 
Izby  skarbowej  w  sądzie  w  sprawach  podatku  do- 

chodowego, względnie  majątkowego  występuje  prze- 
wodniczący Komisji  lub  jego  zastępca,  albo  osobę 

do  tego  delegowana  przez  Dyrektora  Izby  Skar 

bowej.  • 

§  182. Odpowiedzialność  za  grzywny  i  kary  pieniężne, 
nałożone  na  pełnomocnika  w  drodze  administró- 
cyjno-skarbowej,  ciąży  nietylko  na  mocodawcy,  lecż 
także  na  pełnomocniku,  który  z  mocodaiłćą  odpo- 
%viada  solidarnie  O  wydanem  przeciw  pełnomoc- 

nikowi orzeczeniu  karnem  należy  zawiadomić  rów- 
nież mocodav.'cę. 

§  183. Publiczne  władze  i  urzędy,  winne  przekro- 
czenia postanowień  ustawy,  odpowiadają  według 

ogólnie  obowiązujących  przepisów  organizacyjnych, 
względnie  służbowych. 

i§  184. 
Winni  kilku  przekroczeń  ustawy  podlegają 

karze  za  każde  z  tych  przekroczeń  z  osobna. 

§  185. Uprawnienia  Komisji  szacunkowej  co  do  ne- 
kładania  grzywien  i  kar  pieniężnych  przysługują 

również  Izbom  skarbowym,  o  ile  chodzi  o  towa- 
rzystwa obowiązane  do  publicznego  składania  ra- 

chunków. 

W  przedmiocie  uprawnień  innych  władz  skar- 

bov;ych  z  części  pierwszej  ert.  102' ustawy  wyda 
się  odrębne  rozporządzenie. 

;Zabezpśeczenie  rKałożonej  grzyorny. 

(Do  art.  106  i  153  ustawy). 

§  186. 
Wykonanie  orzeczeń  o  grzywnie  należy  oc- 

roczyć  aż  do  rozstrzygnięcia  wniesionego  odwoła- 
nia; wszakże  Komisja  lub  władza  skarbowa  może 

zarządzić  zabezpieczenie  nałożonej  grzywny  na 
dochodzie  lub  majątku  obwinionego  zaraz  po  wy 
daniu  orzeczenia. 

Zabezpieczenie  n?.łożenej  grzywny  winien  za- 
rządzić przewodniczący  Komisji  lub  Izba  skai'bowa 

w  szczególności  w  następujących  wypadkach. 

1)  g<^y  dojdzie  do  wiadomości,  że  skazany 
lub  jego  mocodawca  zamierza  przesiedlić  się  poza 
obszar  Rzeczypospolitej. 

2)  gdy  dana  osoba  majątek  swój  trwoni  lub  roz- 
daje w  sumach  nie  odpowiadających  jej  zamożności; 

3)  gdy  osiągnęła  swój  dochód  bez  użycia 
znaczniejszego  kapitału,  co  ma  szczególnie  miejsce 

przy  wykonywaniu  pośrednictwa  przy  wszelkiego  ro- dzaju interesach,  elbo  jeżeli  z  zachowania  się  jej 
wnosić  należy,  że  dochód  swój  lub  majątek  zużywa 
lub  przenosi  na  inne  osoby. 
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Kwota  zabezpieczona  nie  nioże  przekraczać" 
wysokości  nałożonej  grzywny. 

Zabezpieczenie  nałożonej  grzywny  na  docho- 
dzie, albo  na  majątku  nieruchomym  lub  ruchomym 

zarządza  się  w  drodze  administracyjnej  lub  sądowej. 
Zabezpieczenie  grzywny  uchyla  się  po  jej 

zapłaceniu  lub  zniesieniu  wskutek  odwołania. 
Zabezpieczenie  grzywny  w  drodze  administra- 

cyjnej może  być  dokonane  przez  zajęcie  ruchomo- 
ści, czynszu  dzierżawnego,  kamoriiego,  uposażeń 

służbowych  i  t.  p.,  przyczem  stosować  należy  prze- 
pisy o  egzekucji  należności  skarbowych. 
Jeżeli  zabezpieczenie  grzywny  ma  być  doko- 
nane na  majątku  nieruchomym  lub  na  wierzytel- 
ności, zabezpieczonej  hipotecznie,  wówczas  właściwa 

Komisja,  względnie  Izba  skarbowa  zarządza  je 

w  drodze  właściwego  sądu  albo  sposobem*  hipo- 
tecznym, albo  przez  uzyskanie  zakazu  sprzedaży 

nieruchomości. 
Zabezpieczenie  sposobem  hipotecznym  należy 

przeprowadzić,  gdy  nieruchomość  ma  urządzoną 
hipotekę,  zabezpieczenie  zaś  przez  zakaz  sprzedaży 
nieruchomości,  gdy  nieruchomość  nie  ma  urzą- 

dzonej hipoteki.  Zarówno  w  pierwszym,  jak  i  w  dru* 
gim  wypadku  właściwość  sądu  określa  miejsce 
położenia  nieruchomości. 

Postanowienie  o  zabezpieczeniu  nałożonej 
grzywny,  czy  to  sposobem  hipotecznym,  czy  też 
sposobem  zaKazu  pozbycia  nieruchomości  winno  być 
wyrażone  na  przepisanym  formularzu  (wzór  54 
hib  JM2  55)  i  skierowane  do  właściwego  Sądu 
z  odpowiedr.im  wnioskiem  na  przepisanym  formu- 

larzu (wzór  K2  56). 

O  zarządzonem  zabezpieczeniu  grzywny  na- 
leży zawiadomić  interesowanych  na  praepisanym 

formularzu  (wzór  Ns  57). 
Przeciw  zabezpieczeniu  grzywny  służy  prawo 

zgłoszenia  sprzeciwu  do  przewodniczącego  właści- 
wej Komisji  odwoławczej,  względnie  Ministerstwa 

i  Skarbu  w  terminie  14  dniowym  od  dnia  doręcr.enia 
zarządzenia  o  zabezpieczeniu.  Decyzje  tych  władz 
są  ostateczne. 

iCzyny  (carygedne,  co  do  których  orzecznictwo 
należy  do  Sądów  zwyorajnych. 

§  187. 

Do  tego  rodzaju  czynów  karygodnych  należą: 
1)  czyny  karygodne,  określone  w  §  175  nin. 

rozp.,  pod  warunkiem  wsk&zanyni  w  §  181  nin.  rozp.; 
2)  naruszenie  obowiązku  zachowania  tajem- 
nicy przez  urzędnika,  albo  funkcjonarjusza  publicz- 

nego, przez  członka  Komisji  lub  znawcę  wtedy, 
gdy  wymienione  osoby,  bez  upoważnienia,  wyja- 

wiają wiadjmości  o  stosunkach  majątkowych  lub 
dochodowych,  o  których  dowiedziały  się  z  powodu 
udziału  w  postępowaniu  wymiarowym,  względnie 
odwoławczem;  ' 

3)  świadomie  nieprawdziwe  zeznania  albo 
świadectwa  znawców  lub  świadków,  składane  w  za- 

miarze udaremnienia  wymiaru  podatku  lub  spowo- 
tdowania  mylnego  obliczenia  tegoż. 

Do  przedstawienia  wniosków  o  wdrożenie  do- 
chodzenia karnego  z  powodu  powyż  wymienionych 

czyńów  karygodnych  są  powołane  władie  skarbowe, 
Kotnisje  lub  osoby  interesowane. 

Przy  przedstawianiu  wniosków  o  ukaranie 
występujący  z  wnioskiem  winni  mieć  na^  uwadze, 
że  z  jednej  strony  jest  ich  obowiązkiem,  aby  usta- 

wie zapewnić  skuteczność,  z  drugiej  strony  wnioski 

te  winny  być  przedstawiane  tylko  w  tych  wypad- 
kach,  w  których  istnieje  uzasadnione  podejrzenie 

0  popełnienie  danego  czynu  karygodnego. 
W  wypadkach,  przewidzianych  w  art.  101  ustawy, 

należy  również  baczyć  na  to,  aby  przedstawiano 
wnioski  o  wdrożenie  dochodzenie  karnego  nietyiko 
w  razie  popełnienia  czynów  karygodnych  na  szkodę 
Skarbu  Państwa,  lecz  także  na  szkodę  płatnika. 

Pi«zezsii^cV'jnie  grzywien  i  kssa-'  pi^intężnych. 

(Do  art.  108  i  153  ustawy). 

§  188. 
Grzywny  i  kary  pieniężne,  nałożone  ze:  czyny 

karygodne  w  myśl  art.  art.  94  —  101  ustawy,  za- 
równo  w   drodze    administracyjnc-skarbowej,  jfk 

1  w  drodze  sądowej  wpływają  do  Skarbu  Państwa 
na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu. 

Zgaśsttfę&iie  7idpo'»jied^śaies(i<,6cl> 

(Do  art.  110  i  153  ustawy). 

§  189. Warunkieui  igaśnięcia  odpowiedzialności  za 
naruszenie  przepisów  art.  art.  94  -101  ustawy  jest, 
aby  minęło  5  lat  po  upływie  tego  roku,  w  którym 
dopuszczono  się  naruszenia  przepisów. 

Karygodność  zaś  czynii,  wymienionego  w  art. 
99  ustawy,  ustaje  również,  gdy  winny  sprostuje 
lub  uzupełni  swoje  zeznanie  u  właściwej  władzy, 

zanim  otrzyma  pierwsze  wezwanie  w  celu  przesłu- 
chania go,  jako  obwinionego,  albo  zawiadorrtienie; 

że  przeciwko  niemu  wpłynęło  doniesiaaie  o  czynie 
karygodnym,  lub  zanim  zostanie  mu  doręczone 
orzeczenie  o  karze  pieniężnej. 

Organa,  powołane  do  wydawania  orzeczeń, 
nakładających  grzywnę  luh  karę  pieniężną,  są  obo- 

wiązane z  urzędu  do  przestrzegania  postanowień, 

odnoszących  się  do  zgóśnięcia  karygodności  czy- 
nów, wymienionych  w  art.  art!  94 — 101  ustawy. 

Gdy  naruszenie  przepisów  z  art.  art.  94 — 101 
ustawy  wyjdzie  na  jaw  po  śmierci  osoby  winnej 
naruszenia,  lub  gdy  osoba  winna  zmarła  przed 

prav^omocnością  orzeczenia  karnego,  wówczas  na- 
leży postępowanie  umorzyć. 

CZĘŚĆ  VII. 

Doręczenia. 

(Do  art.  art.  113-146  i  155  ustawy). 

Wszelkie  wezwania,  polecenia,  obwieszczenia, 

zawiadomienia,  ponaglenia,  zarządzenia,  orzeczenia, 

nakazy  płatnicze  i  inne  pisma,  wydawane  na  pod- 
stawie ustawy,  będą  doręczane  albo  przez  organa 

władzy  skarbowej,  albo  za  pośrednictwem  magi- 
stratów, policji,  urzędów  gminnych  lub  przez  pocztę. V 



600 Pozycja  417. 
Nr.  33. 

Doręczenie  powinno  n-astąpić  zawsze  za  po- 
twierdzeniem odbioru.  Potwierdzenie  odbioru  usku- 

tecznia albo  adresat,  albo  ktokolwiek  z  jego  domo- 
wników lub  zarządzający  majątkiem,  względnie 

przedsiębiorstwem.  . 
W  szczególności  zauważa  się,  że  co  się  tyczy 

doręczenia  osobom  p'rawnym,  dostatecznem  jest  od- 
danie pisma  jednemu  z  członków  zarządu,  upraw- 

nionemu według  statutu  do  odbierania  i  podpisywa- 
nia pism. 
Jeżeli  jedna  z  wyżej  wymienionych  osób  od- 
mówi przyjęcia  pisma,  to  należy  pismo  pozostawić 

na  miejscu  doręczenia  i  okoliczność  tę  zanotować 
na  potwierdzeniu  odbioru.  Pozostawienie  pisma 
ma  taki  sam  skutek,  jak  doręczenie. 

Dla  podatników,  których  miejsce  zamieszkania 
lub  pobytu  jest  niewiadome,  należy  pismo  to  zło- 

żyć w  magistracie  lub  urzędzie  gminnym  miejsca 
przypisania  podetku.  Złożenie  takie  winien  przyj- 

mujący ogłosić  w  sposób  w  danej  miejscowości 
używany  i  wezwać  adresatów,  aby  dla  odebrania 
pisma  przybyli  do  ogłaszającego  urzędu. 

Doręczenie  uważa  się  za  uskutecznione,  gdy 
od  czasu  ogłoszenia  upłyną  2  tygodnie.  Urzędy 
ogłaszające  winny  o  dniu  ogłoszenia  zawiadomić 
tę  władzę  skarbową,  od  której  pismo  pochodziło. 

Adresatom,  mieszkającym  poza  obszarem 
Rzeczypospolitej,  można  wysyłać  wszelkie  pisma 
listem  poleconym.  Pisma  takie  uważa  się  za  do- 

ręczone, jeżeli  po  nadaniu  ich  na  pocztę  podług 
adresu  podanego  przez  interesowanego  upłynie  1 4  dni. 

Podatników,  przybywających  stale  DOza  obsza- 
rem Rzeczypospolitej,  można  wezwać  do  ustano- 

wienia pełnomocnika,  zamieszkałego  w  Polsce, 

Jeżeli  podatnicy,  zamieszkali  poza  obszarem  Rze- 
czypospolitej, pomimo  wystosowanego  do  nich  wez- 

wania, nie  ustanowią  na  tym  obszarze  pełnomoc- 
nika, wówczas  doręczenie  można  uskutecznić 

w  sposób  ̂   określony  dla  podatników,  których 
miejsce  zamieszkania  lub  pobytu   jest  niewiadome. 

Wszelkie  pisma,  wysłane  przez  podatników 
pocztą  lub  składane  do  in;?tytucji  w  myśl  art,  51 
ustawy,  uważa  się  za  wniesione  w  tym  dniu, 
w  którym  nadano  je  na  pocztę  lub  złożono  we 

właściwej  instytucji.  ^ 
W  razie  wątpliwości  podatnik  powinien  udo- 

wodnić dzień  nadania  na  pocztę  lub  złożenia  pisma 
we  właściwej  instytucji. 

CZĘŚĆ  VIII. 

Podatek  majątkowy.  • 

Obowiązek  podatkowy   (podmiotowy  i  przed- 
miotowy). Ustalenie  wartości  majątku.  Stawki 

podatkowe,  it^śejsce  opodatkowania. 

ROZDZIAŁ  l  (i 

Obowiązek  podatkowy. 

(Do  art.  117  ustawy). 

§  191. 
Obowiązek  opłacania  podatku  majątkowego 

ciąży  na  osobach  fizycznych  i  spadkach  wakujących 
(nie  objętych). 

Obowiązek  ten  może  być  albo  całkowity,  albi 
częściowy,  zależnie  od  tego,  czy  osoby  ttbowiązan. 
do  opłacania  podatku  podlegają  podatkowi  od  war 
tości  całego  majątku,  czy  też  tylko  od  wartość 
części  majątku. 

Osoby  obowiązane  do  opłacania  podatku  oi 
wartości  całego  majątku. 

§  192. 
Do  opłacania  podatku  majątkowego  od  war 

tości  całego  podatkowi  podlegającego  majątku  s. 
obowiązane  te  osoby  fizyczne,  które  w  myśl  ustępi 
1  §  2  nin.  rozp.  podlegają  podatkowi  dochodowe 
mu  od  całego  dochodu. 

Jeżeli  jednak  majątek,  wyszczególniony  w  częś 
ci  ostatniej  art.  117  ustawy,  a  znajdujący  się  poz< 
obszarem  Rzeczypospolitej,  pociągnięto  do  podatki 
tego  samego  rodzaju  w  państwie,  w  którem  sii 
znajduje  i  jeżeli  odnośne  obce  państwo  postępuji 
według  zasad  wzajemności  co  do  takich  samyci 
jprzedmiotów  majątkowych,  znajdujących  się  na  ob 
szarże  Rzeczypospolitej,  wówczas  wartość  tego  ro 
dzaju  przedmiotów  majątkowych  nie  wlicza  się  d( 
podstaw  opodatkowania  pod  zastrzeżeniami,  wskaza 
nemi  w  drugiej  i  trzeciej  części  §  10  nin.  rózp- 

Osobyi  obowiązane  do  opłacania  podatku  ot 
wartości  części  majątku. 

§  193. Osoby  fizyczne,  do  których  nie  mają  zastoso 
wania  postanowienia  §  2  ustęp  1  nin.  rozp.,  podle 

gają  podatkowi  majątkowemu  bez  względu  ni 
miejsce  zamieszkania  lub  pobytu  tylko  od  wartości 

1)  nieruchomości,  położonych  w  Polsce,  wie 
rzytelności  zahipotekowanych  na;  nieruchomościacl 
w  Polsce,  majątków  przywiązanych  do  obszan 
Polski  fideikomisem  lub  innemi  przepisami  >praw 

nemi;  ^ 
2)  kapitału  zakładowego  i  obrotowego,  słu 

żącego  na  obszarze  Polski  do  prowadzenia  gospo- 
darstwa rolnego  łub  leśnego,  przedsiębiorstwć 

przemysłowego  lub  handlowego,  górnictwa. 
Gospodarstwo  rolne  lub  leśne  oraz  przedsię 

biorstwo"  przemysłowe  lub  handlowe  i  górnictwc uważa  się  za  prowadzone  na  obszarze  Rzeczypo 

spolitej,  o  ile  grunta,  budynki,  zakłady  i  kopalni? 
służące  do  ich  wykonywania,  znajdują  się  na  6b 

szarże  Państwa  Polskiego,  ̂ ^rowadzenie  gospodar 
stwa  lub  przedsiębiorstwa  nie  jest  uzależnione  oc 
prawa  własności  do  gruntów,  względnie  budynków 

Czynności  zarobkowe,  nie  wymaflfljące"^  utrzy mywania  w  Polsce  zakładów  przemysłowych,  względi 
nie  handlowych,   nie  podpadają  pod  pojęcie  przed  | 

siębiorstw,    wymienionych;  w   ustępie'  2   nin.  pa 
ragrafu. 

§  194. Osoby,  wymienione  w  ustępach  1)12)  art.  t 

ustawy,  obowią'zane  są  *do  opłacania  podatku  ma 
jątkowego  tylko  od  majątków,  wyszczególpionyct 
w  ustępach  1)  i  2)  §  193  nin.  rozporządzenia. 
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Spadki  wakujące  (nie  objęte). 

(Do  arf.  1 1 7  ustawy). 

§  195. 

Obowiązek  opłacania  podatku  przez  spadki 
wakujące  (nie  objęte)  oraz  rozciągłość  tegoż  obo- 

wiązku określają  postanowienia  §  5  nin.  rozp., 
które  mają  analogiczne  zastosowanie  przy  podatku 
majątkowym. 

Podmiotowe  zwolnienie  od  podatku. 

(Do  arł.  118  ustawy). 

§  196. 
Od  podatku  majątkowego  wolne  są: 

P'      1)    osoby,  których  łączna  wartość  majątku, 
'przyjętego  do  podstaw  opodatkowania,   nie  prze- 

nosi 20.000  mk.  bez  względu   na  wysokość  do- 
chodu, osiągniętego  przez  te  osoby; 

2)  osoby,  których  łączna  wartość  majątku, 

'przyjętego  do  podstaw  opodatkowania,  nie  prze- 
nosi 50.000  mk.  w  wypadkach,  gdy  dochód  roczny, 

osiągnięty  przez  te  osoby,  nie  przekracza  minimum 
egzystencji,  oznaczonego  w  art  2  ustawy  i  bliżej 
określonego  w  §  9  nin.  rozp. 

Przedmiot  opodatkowania. 

(Do  art.  119  ustawy). 

§  197. 
Podatkowi  majątkowemu  podJega  majątek 

nieruchomy  i  ruchomy  po  potrąceniu  długów  i  cię- 
1  żarów,  które  wartość  majątku  zmniejszają. 

W  szczególności  za  podlegający  podatkowi 
smajątek  uważa  się: 

1)  nieruchomości  łącznie  z  wszystkiemi  przy- 
jmależytościami; 

2)  kapitał   zakiadowy  i   obrotowy,   służący  * 
[do  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  lub  leśnego, 
przedsiębiorstwa  przemysłowego  lub  handlowego, 
2[órnictwa; 
>       3)    wszelkiego    rodzaju     samoistne  prawa 
uprawnienia  (prawo  eksploatacji  bogactw  kopal- 

nianych, prawo  użytkowania,  prawo  autorskie  i  t.p.); 

■>       4)    majątek  w  kapitałach  oraz  prawa  do  rent 
lub    innych    stale     powtarzających    się  użytków 
świadczeń,   służących   uprawionemu  dożywotnio 

ub  na  czas  życia  innej  osoby,  na  czas  nieokreślony 
ub  przynajmniej  na  lat  dziesięć  z  umowy  tytułem 

•j^zajemnego  świadczenia   za   wartości  majątkowe, 
;ia  mocy  rozporządzenia  ostatniej  woli:  darowizny 
l  ub  fundacji  rodzinnej; 

5)    przedmioty  ruchome,  służące  do  osobis- 
:  ego   użytku   osoby,    obowiązanej    do  opłacania 

)odatku  i  jej  rodziny,  jeżeli  '  ogólna  wartość  tego ,  odzaju  przedmiotów  przekracza  300.000  mk. 
Do  takich  przedmiotów  majątkowych  należą: 

neble,  odzież,  sprzęty  domowe,  kosztowności,  02- 
loby,  książki,  konie  wierzchowe  i  wyjazdowe, 
;kwipaże,  zbiory  i  inne  wszelkiego  rodzaju  przed- 
nioty,  które  służą  do  osobistego  użytku  lub  spo- 

życia podatnika  i  jego  rodziny,  albo  do  urządzenia 
mieszkania,  do  nauki  i  innych  potrzeb  życiowych. 

O  ile  zaś  przedmioty  tego  rodzaju  są  przy- 
należytością  nieruchomości  albo  częścią  składową 
kapitału  zakładowego  lub  obrotowego,  wówczas 
ich  wartość  zalicza  się  zawsze  do  mająt;<u  podle- 

gającego podatkowi.  ■ Okoliczność,  czy  majątek  przynosi  podatnikowi 

dochód,  czy  też  takowego  nie  przynosi,  jest  z  re- 
guły obojętną  i  bierze  się  ją  pod  uwagę  tylko 

o  tyle,  o  ile  wysokość  dochodu  może  mieć  wpływ 
na  ustalenie  wartości.  Wyjątek  od  tej  zasady 
przewiduje  ustawa  jedynie  w  tym  wypadku,  gdy 

majątek  lub  część  majątku  z  powodu  zniszcze- 
nia przez  wojnę  nie  przynosi  żadnego  dochodu 

(art.  122  ustawy). 

Doliczenie  cudzego  majątku. 

(Do  art.  120  ustawy). 

§  198.  • 

Do  majątku  stanowiącego  własność  podatnika 
dolicza  się  majątek  lub  części  majątku  innych 
osób  w  następujących  wypadkach: 

1)  do  m^^jątku  podatnika  dolicza  się  majątek 
członków  jego  rodziny,  c  ile  podatnik  rozporządza 
ich  majątkiem  jako  głowa  rodziny; 

2)  do  majątku  uczestników  spółek,  wymie- 
nionych w  art,  22  ustawy,  dolicza  się  majątek 

tychże  spółek  w  stosunku  do  wysokości  udziału 
każdego  z  uczestników  w  majątku  spółki,  przyczem 

udziaiy,  których  wysokości  ustalić  nie  można,  na- 

leży przyjąć  w  równych  częściach. " 

Migjątek,  który  nie  jest  przedmiotem  opodat- 
kowania.  « 

(Do  art.  121  ustawy). 

§  199. •Za    majątek    podlegający    podatkowi  nie 
uważa  się: 

1)  przedmiotów,  określonych  w  ustępie 
5  §  197  nin.  rozp.,  których  ogólna  wartość  nie 
przenosi  300  000  mk.,  jeżeli  takie  przedmioty  nie 
są  przynależytością  nieruchomości,  albo  częścią 
składową  kapitału  zakładowego  lub  obrotowego; 

2)  wynagrodzeń,  służących  uprawnionemu 
z  tytułu  urnowy  najmu  pracy  lub  stosunku  służbo- 

wego, albo  wpływów  z  ubezpieczenia  na  wypadek 
choroby,  od  wypadku  łub  niezdolności   do  pracy. 

Przedmiotowe  z«4olnienie  od  po^at^cu. 

(Do  art.  122  ustawy  j. 

§  26a 
Od  podatku  wolne  są  majątki  lub  części 

majątku,  które: 
1)  służą  wyłącznie  do  celów  ogólnej  uży- 

teczności, naukowych,  oświatowych,  kulturalnych, 
wyznaniowych  i  dobroczynnych; 

2)  z  powodu  zniszczenia  przez  wojnę'  żad- 
nego nie  przynoszą  dochodu. 
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ROZDZIAŁ  II. 

Ustalenie  wa  rtości  majątku. 

(Do  arł.  art  12S— 129  ustawy). 

§  201 Przy  ustalaniu  wartości  majątku  czyni  ustawa 

różnicę  między  majątkami,  dlo  których  są  sporzą- 
dzane regularne  zamknięcia  rocznych  rachunków 

na  podstawie  prawidłowo  prowadzonych  ksiąg 
handlowych  lub  gospodarczych,  a  majątkami,  d(a 
których  t^ikich  zamknięć  się  nie  sporządza. 

W  pierwszym  wypadku  należy  wartość  majątku 
obliczyć  i  oszacować  na  podstawie  ksiijżkowo 

wykazanego  czystego  majątku,  według  stanu  z  koń- 
cem roku  bilansowego  (gospodarczego),  poprze- 

dzającego bezpośrednio  okres  wymiarowy,  względ- 
nie rok  podatkowy. 

Ocena  prawidłowego  prowadzenia  ksiąg  na- 
y  leży  do  kompetencji  Komisji  szacunkowej. 

«W  drugim  zaś  wypadku  ustala  się  wartość 
przedmiotów  majątkowych  według  stanu  na  dzień 

1  styczni?',  roku,  rozpoczj^nającego  okres  wymia- 
rowy (rok  podatkowy),  na  podstawie  ich  przecięt- 

nej wartości  obrotowej  w  myśl  wskazówek",  za- 
wartych 'W  ustępach'  1—  5  art.  126  ustawy. 

§  202. 
Stosując  wskazówki,  zawarte  w  ustępach  1,  2 

i  4  art.  126  ustawy,  przy  oszacowaniu  wartości 
przediuiotów  majątkowycti.  należy  mieć  na  uwadze 
termin  odpłatnego  nabycia  tych  przedmiotów. 

Gdy  przedmioty  te  nabyto  odpłatnie  po  31  grud- 
nia 1916  r.,  wówczas  zó  podstawę  ich  oszacowania 

^  przyjmuie  się  ostatnią  cenę  nabycia,  o  ile  na  tę 
t  cenę  nie  wpłys^ęły  wyjątkowe  stcsimki  (pokrewień- 

stwo, powinowactwo  między  kupujący!;-:-,  a  sprze- 
dającym, przymusowa  sprzedaż  i  t.  p.)  i  o  ile  sto- 

sunki w  dniu  1  stycznia  roku,  sozpoczynającego 
okres  wymiarowy,  wogóle  nie  uległy  :uiiianie 
(np.  znaczna  .'.wyżi-:a). 

N.itomiast,  ̂ y  przedmioty  tego  rodzaju  zo- 
stały nabyte  odpłatnie  do  31  grudnia  1916  r.  lub 

później,  lecz  pod  tytułem  darmym  (§  204  nin. 
rozp.),  należy  wartość  ich  oszacować  na  zasadach, 
wyłuszćzonych  pod  1,  2  i  4  ?^rt.  125  ustawy. 
Oszacowana  w  ten  sposób  wartość  hie  może  jed- 

nak przekr.  czać  dwudziestopięciokrotnego  czystego 
dochodu  rf'Cznego  z  przecięcia  trzech  ostatnich 
lat  przed  okresem  wymiarowym. 

§  203.. 
Jeżeli  przeciętny  dochód  czysty  (część  trzecia 

§  202  nin.  rozp.)  nie  da  się  obliczyć,  należy  go 
ustalić  przez  porównanie  z  czystym  dochodem  z  in- 

nych podobnych  przed*miotów  majątk  wyth. 
Może  t.<  nastąpić  w  szczególności: 
1)  gdy  wskutek  stosunków  wcjjennycb,  pły- 
nący z  przedmiotów  majątkowych  dochód  niebożę 

być  obecnie  ustalony  (przymusowy  zarząd,  rekwi- 
zycja); 

'2)  gdy,  wskutek  bezpośrednich  działań  lub 
wydarzeń   wojennych,   osiągnięcie  dochodu  bj^o 

w  części  lub  w  całości  czasowo  wykluczone  (row, 
strzeleckie,  linja  lub  strefa  bojowa); 

3)  gdy  pobieranie  dochodu  z  pi;zedmiotu  ma 
łątkowego  ulegało  ustawowym  ograniczeniom. 

Obliczenie  dochodu  przez  porównanie  -moż 
być  zaniechane,  jeżeli  akta  urzędowe  zawierają  da 
ne  potrzebne  do  obliczenia  dochodu  lub  też  poda! 
nik  dostarczy  takich  dan>ch,  a  Komisja  uzna  je  z. 

dostat  .  c;'ne. 
Przedmioty,  które  z  powodu  swej  właściwoś 

ci  lub  swego  przeznaczeń  a  w  regule  me  przynosz 
doch.  du,  lub  przynoszą  tylko  dochód  bardzo  nie 
znaczny  (ulace  budowlane,  parki,  zbiory  i  t.  p., 
nie  podpadhją  pod  ograniczenia,  przedostatniej  częś ci  art.  126  ustawy.  ^ 

§  204. 
Zasady,  odnoszące  się  do  przedmiotów  ma 

jątkowych,  nabytych  odpłatnie  do  31  grudnia  191i 
roku  (część  trzecia  §  202  nin.  rozp.),  należy  stoso 
\>  ać  również  do  przedmic^tów  majątkowych,  któr 

nabyio  pod  tytułem  darmym,  bez  względu  na  tei 
min  ich  nabycia,  jedriakże  również  tylko  pod  wa 
runkiem,  że  ostatnie  odpłatne  nabycie  tychże  przed 
miotów  nastąpiło  przed  31  grudnia  1916  r. 

Za  tytuł  darmy  uważa  się  spadki  oraz  daro 
wizrry.    Za;?.łana  nie  jest  tytułem  darmym. 

§  205. 
.Zasadami  podfinemi  pod  1),  2)  i  4)  art.  12 

ustawy  należy  kien  wać  się  przy  oszacowaniu  przed 
miotów  maiątko^vych,  daiącycb  bezpośrednio  lui 

pośrednio  docho'. Za  dochód  bezpośredni  uważa  się  wpływ 
(stałe  lub  zmienne)  w  jfieniądzach  iub  naturze,  słu 
żące  do  rozporządzania  uprawnionej  osoby;  /a  do 
chód  zaś  pośledni  uważa  się  użj  tki,  nia  posiada 
jące  postćici  rzeczy  zmysłowych  które  zwalniaj 
korzystającą  z  nich  osobę  od  wydatków  na  zaspo 
kojenie  danej  potrzeby  (wartość  użytkowa  mieszka 
nia        własnym  dom;:  i  t.  p.). 

&^slraa:bw.3^n8e  |ios£C2!:egóSnych  jprrzedmiotów 

^  Nieruchomość  wiejska. 

§  206. Grunta  rolne  wiejskie,  nabyte  odpłatnie  przeć 
3i  grudnia  1916  r.  lub  później,  lecz  pod  tytułen 
darmym  a  posiadające  wartość  użytkową,  należj 
szacować  na  podstawie  przepisów,  zawartych  w  częś 
ci  trzeciej  §  202  nin.  rozp. 

Celem  ułatwienia  prac  wymi<^rovv\ch  .mogć 
Komisje  szacunkowe  przed  przystąpieniem  do  wy 
miaru  podatku  ustalić  ogólne  normy  jakości  grunti 
i  stosownie  do  tych  norm  podzielić  cały  obsza 

okręgu  szacunkowego  na  odpowiednią  ilość  klas 
za-'!;żnie  od  stopnia  wydatności  gruntów,  np.  wed 

lug  następujących  zasadniczych  typów:  bardzo  do 
bre,  dobre,  średnie  i  liche. 

Przy  określeniu  wydatności  należy  uwzględnij 
wszelkie  warunki  i  okoliczności,  wpływające  do 
datnio  lub  ujtmuie  na  stopień  wydatności  gruntów 
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jaku  to  konfigurację,  położenie,  bliskość  ważnytii 

punktów  zbytu,  dogodną  komunikację,  drogi,  nie- 
użytki i  t,  p. 

Z  typów  tych  wchodzą  w  rachubę  tylko  takie, 
które  się  znajdują  w  danym  okręgu  szacunkowym. 

Dla  oszacowania  każdego  poszczególnego  ma- 
jątku, należy  wszystkie  wchodzące  \y  jego  skład 

grunta  zaliczyć  do  tej  klasy  wydatności,  której  od- 
powiada przeważna  ilość  gruntów  w  tym  rriajątku. 

Dla  każdej  klasy  wydatności  należy  ustalić 

wartość  szaciinkoY.ą  (obrotową),  przyjmując  odpo- 
wiednią wartość  j^nego  morga  gruntów  danej 

kl^sy. 

Zaliczenie  poszczególnych* majątków  do  odpo- 
wiedniej klasy  wydatności  nie  v.v  ykiucza  ocjy^A  iście 

wyiszego  oszacowat  ia  majątku,  zwłaszcza  w  wy- 
padkach, gdy  wartość  majątku  obliczona  w  myśl 

zasad,  wy  łuszczonych  w  przede  statniej  części  art. 
126  ustawy,  byłfihy  wyższą  od  wartości  rstalonej 

fug  klas. 

Przyjęcie  wyższej  wartości  będzie  uzasadnio- 
rit  również  w  wypadku,  gdy  chodzi  o  grunta  pod 

ogrodami  -  sadami,  których  wartość  winna  być  nie- 
wątpliwie zawsze  znacznie  wyższą. 

Natomiast  grunta  przeziiaczone  pod  upravię 
rolną,  które  przejściowo  nie  przynoszą  żadnego  do- 
ch' du  (odłogi  nie  j  Jużf  ce  nawet  za  pastwiska  ,  na- 

leży zaklasować  w  porównariiu  z  podobnemi  grun- 

•ami,'''  przyroszącem.i  ęjochód  w  tej  samej  lub  są- 
siedniej miejscowości. 

Przyjęcie  niższego  oszacowania^  majątku  od 
,,vtrartości  ustalons^j  według  klas  wydatności  może 
jiastąpić  w  wypadkach  wjjątkowych,  np.  przy  ma- 
:  ątkach,  które  według  przeświadczenia  Komisji  znaj- 
luią  się  w  trudnych  warunkach  gospodarczych. 
ifj  każdym  razie  gospodarstwa,  znajdiijące  się 
lv  normalnych  lub  nauet  Koriystniejsz,  ch  waruri- 
,iach  gospodarczych,  należy  szacować  wedle  war- 
ości  odpowiadającej  stosunkom  rzeczywistym, 

§  207. 

I  Do  wartości  g;untów.  ustalcnej"  v;  sposób 
tfskazany  w  §  206  nin.  rozp.  należy  doiic;'yć  war- 
iOŚć  budyiików  mieszkalnych  i  gospodarczych 
§  20,8  nip.  rozp.)  oraz  wartość  inwjiiitarza  ży  ..  ego 

§  209  nin.  rozp.),  tudzież  wartość*  inwentarza  mar- 
wego  (§  210  nin.  rozp.)- 

!'  Ustalenie  wartości  budynków. 

§  208. 

W  sposób  analogiczny  do  postanowień  §  206 
[in.  rozp.   można  ustalić  normy  szacu  nkowe  dia 
wartości    budynków,    posługując  się  szacunkami, 

stalonen^.i  przez  instytucje  ubezpieczeniowe,   o  ile 
izacunek  pochodzi  z  roku  1920.  Natomiast  szaciiu- 
i  dokonane  wcześniej  można  przyjąć  w  odpowied 
iej  wielokrotności,   np.  szacunki  dokonane  do  koń- 
a  roku  1916  w  dziesięciokrotne!  wysokości  su-my 
bezpieczeniowej,   dokonane   zaś   w  lalach  1917, 

918  i  1919  np.  —  w  pięciokrotnej  wysokości  tejże 
amy. 

,  Budynki  nieubezpieczone  porównuje  się  z  ta- 
|*eii)!  s.imemi  budynkami  ubezpieczonemi  w  tej  sa- 

mej lub  sąsiedniej  miejscowości,  usiaiając  ich  war- 
tcść  w  sposób  wyżej  podany. 

Ustalenie  wartości  inwentarza  żywego. 

§  209. Wartość  inwentarza  żywego  statowi  przecięt- 
na wartość  cbn.iowa  w  dr.iu  1  stycznia  roku,  roz- 

poczynającego okres  wymiarowy,  względnie  rok 
podatkowy. 

Celem  uproszczenia  i  przyspieszenia  praw  mo- 
że Komisja  szacuiskowa   rówrież  u«ta1ić  przeciętną 

wartość  obrotową  poszczególnych  gaiunkćw  inwen 
tarza  żywego   (konie,  krowy,  woły,   owce,  kozy, 
świnie  i  t.  p.)  dla  csłego  okręgu  v  yrr  iarowego. 

Ustalenie  wartości  inwentarza  martwego. 

Wartość  inwentarza  martwego  należy  ustalić 

V.  sposób  analogiczny  do  ustalenia  wartości  inv/en- 
tarza  żywego,  przyinn>jąc  prjec  etr.ą  wa  tość  obro- 

tową dla  poszczegóirj} ch  lodzajów  teg,  itiV; entarza 
(wozy,  pługi,  broTiy,  sieczkarnie,  siewniki,  rołoc- rrie  i  t.  p.). 

Ustalenie  wartości  gospodarstwa  rybnego. 

§  211. 

Waitość  jednego  morga  gospodarstwa  sybnego 
można  określić  według  następującej  tabeli: 

1  Klasy- 
1  fikacja < Kate- 

goria 

Rodzaj  gleby  pod 
wodami 

stosunek  procentowy  i wartości  jednego  morga; 
gospodarstwa  rybnego  \ 
do  ustalonej  uarto.ści  i 

jednego  morga  gruntów' rolnych  t 

!  CU I czarnozieni  i  gliny  - ciężkie 
5000/  l !  c 

N :1 gliny  lekkie  i  dobre 

torfy 
  " "  i 200%  1 

1 
N III 

piaski  i  liche  torfy 

1500/0 

\ 
IV piaski  jatowe,  żvyiry 

i  torfy  gorzkie 

!000/o 

- 

!:     .Si.  ̂  
m 

ieziora  dobre,  w  których 

znajdują  się  ryby  łoso- 
siowe, "siela'x/a  i  sieja 

200/0 

!  <u 
ii     «  N 

1   n  ̂  l 
VI rzeki 15 /O  a 

Dzik 

racl 

VII jeziora,  w  których  znaj- 
dują się  inne  ryby,  niż 

pod  V  wyniienione 

10% 

Przykład: 

Jeżeli  w  majątku  o  przestrzeni  500  morgów 
gruntów  rolnych  dobrej  wydatności  dla  któ.rego 
ustalono  wartość  np.  po  30.000  rak.  za  jeden  mórg, 

znajduje  się  sztuczne  gospodarstwo  rybne  I  kate- 
gorii o  przestrze!)i  40  morgów,  wówczas  wartość 

szacunkowa  jednego  morga  gospodarstwa  rybnego 
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w  stosunku  do  wartości  jednego  morga  gospodar- 
st\Aa  rolaego  oblicza  si^  w  następujący  sposób: 

5i)0  morgów  gospo- 
darstwa roln.  po  .    .  30.000  mk.=15.000.000  mk. 

z  40  morgów  gospo- 
darstwa ryb.  3007o  od 

30.000  mk.  =  .    .    .     90.000X40=3.600.000  mk. 
Wyjaśnienia,  zawarte  w  czterech  ostatnich 

częściacli  §  206  nin.  rozp.,  należy  analogicznie  sto- 
sować do  gospodarstw  rybnych,  szacowanych  na 

podstawie  powyższej  tabeli. 

Ustalenie  wartości  gospodarstwa  leśnego. 

e  §  212. 

Analogicznie  do  postanowień  §§  206  —  211 
nin.  rozp.  może  Komisja  szacunkowa  postąpić  rów- 

nież przy  ustalaniu  wartości  lasów,  kierując  się 
w  tym  względzie  wskazówkami,  zawartemi  w  §§  213, 
214  i  215  nin.  rozp 

§  213. 
Za  podstawę  przy  określaniu  wartości  lasów, 

obciążonych  pożyczką  instytucji  kredytu  długoter- 
minowego, może  służyć  szacunek  tych  instytucji 

powiększony  odpowiednim  mnożnikiem,  zależnie  od 
czasu  dokonania  szacunku,  np.  dla  szacunku  doko- 

nanego w  roku  1920  —  nie  niżej  tego  szacunku, 
dla  szacunku  dokonanego  do  roku  1918  włącznie 
w  wysokości  np.  fdziesięciokrotnej,  dla  szacunku 
zaś  dokonanego  w  roku  1919  w  wysokości  np. 

dwukrotnej  szacunku.  • 

§  214. 

Sz  cunku  wartości  lasów,  które  nie  są  obcią-, 
żone  pożyczką  instytucji  kredytu  długoterminowego, 
w  których  jednak  prowadzi  się  prawidłowe  gospo- 

darstwo leśne,  można  uskutecznić  za  pomocą  osza- 
cowania drzewostanów  na  podstawie  skapitalizowa- 

nego czystego  dochodu  rocznego  z  cięć  (poręb) 
corocznych,  obliczonego  w  myśl  postanowień  usta- 

wy o  podatl^  dochodowym. 
Wartość  drzewostanów  otrzymuje  się,  mnożąc 

wysokość  czystego  dochodu  poręb  rocznych. 
a)  przez  25,  przy  lasach  wysokopiennych 

z  koleją  80-cio  letnią, 
b)  przez  20,   przy  lasach  wysokopiennych 

z  koleją  krótszą  od  lat  80, 
c)  przez  15,  przy  lasach  niskopięnnych. 

§  215. 
Przy  określaniu  wartości  lasów,  nieobjętych 

planem  prawidłowego  gospodarstwa  leśnego,  moż- 
na porównać  je  z  lasami  o  prawidłowem  gospodar- 

stwie leśnem,  lub  oszacowad  oddzielnie  wartość 

gruntów  pod  lasem  i  dodać  do  niej  wartość  znaj- 
dujących się  na  tych  gruntach  drzewostanów. 

Wartość  jednego  morga  gruntów  leśnych 
w  stosunku  do  jednego  morga  gruntów  rolnych  te- 

go samego  majątku  (gospodarstwa),  a  w  braku 
tych  ostatnich,  w  stosunku  do  sąsiednich  gruntów 
rolnych,  znajdujących  się  w  podobnych  warunkach 
wynosić  rrioże  np.: 

1)  dla  jednego  morga  gruntów  leśnych  poc 
dębem  i  cennemi  liściastemi  yesion,  jawor,  klon 
wiąz)  ̂ 2  wartości  jednego  morga  gruntów  rolnych 
ustalonej  w  myśl  §  206  nin.  rozp.; 

2)  dla  jednego  morga  gruntów  leśnych  poi 
sosną  i  innemi  szpilkowemi  7j  wartości  jedneg< 
morga  gruntów  rolnych,  ustalonej  w  myśl  §  20t nin.  rozp.; 

3)  dla  jednego  morga  gruntów  leśnych  poc 
innemi  liściastemi  (brzoza,  osika,  olsza,  grab,  buk 

wartości  jednego  morga  gruntów  rolnych,  usta 
lonej  w  myśl  §  206  nin.  rozp. 

Celem  określenia  wartośi^  drzewostanów  w  róż; 

nych  klasach  \<\ieku  i  przy  różnych  gatunkach  drzewi 
mnoży  się  wartość  gruntu  leśnego  przez  odpowiednh 
współczynniki,  np.  wedle  następujących  tabelek: 

a)  przy  drzewostanach  wysokopiennych. 

Kl
as
a w  I  E K 

GATUNEK  DRZEWA 

dąb  i  cen- ne liścia- 

ste sosna 

i  szpilko- 
we 

inne 
liściaste 

1 oćł  1  do 

20 

lat 
1.3 1 0,8 

11 

ponad  20— 

40 5 4 3,3 
III 

„  40- 
60 

» 13 10 8 IV 

60— 

80 

26 

19 

15 

V 

„  80- 

100 
n 

,  38 

29 

fi4 

VI n 
100 

n 45 

34 

28 

b)  przy  drzewostanach  odroślowych  (niskopięnnych 

Kl
as
a WIEK 

GATUNEK  DRZEWA 

Dąb Olsza 

I od  1  do     20  lat 4 2 

II 

ponad  20—40  „ 
9 5 

III „      40—60  „ 

13 

8 IV 60  „ 

17 

10 

Przykład: 
• 

Majątek,  którego  grunta  rolne  w  myśl  §  2C 
nin.  rozp.  zaliczono  do  klasy  I,  ustalając  wartoś 
jednego  morga  Tip  na  40.000  mk.,  posiada  20  mo 
gów  lasu  dębowego  wysokopiennego  w  wieku  pona 
20  do  40  lat. 

Wartość  jednego 

morga  gruntu  leśnego 

w  tym  wypadku  wyno- 

si 72  wartości "  gruntu 
rolnego,  t.  j.    .    ■    .      40.000  :  2  =  20.000  m' Wartość  drzewostanu 

według    tabelki  pod 

a)  wynosi    ....      20.000  X  5  =  100.000  ra'! 
Wartość   przeto  jed- 

nego morga  lasu   '.     120.000  m 
czyli  ogólna  wartość 
20  morgów  lasu  wy- 

nosi   120.000X20=2.400.000  m 
Jeżeli  w  gospodarstwie  leśnem  znajdują  s 

drzewostany  różnego  rodzaju  i  wieku,  należy  ol 
liczyć  odrębnie  wartości  dla  każdego  wieku,  ri 
dzaju  drzewa  oraz  gruntów  pod  nimi. 
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Przykład: 

Majątek,  którego  grunta  rćine  w  myśl  §  206. 
nin.  rozp.  zaliczono  do  II  klasy,  ustalając  wartość 

jednego  morga,  np.  30.000  mk.,  posiada  20  mor- 
gów lasu  dębowego  w  wieku  30  lat  i  10  morgów 

lasu  szpilkowego  w  wieku  60  lat. 
I    Wartość  jednego 

'  morga  gruntu  leśnego 
w  tym  wypadku  wyno- 

si 72  wartości  gruntu 
rolnego,  t.  j.     ...      30.000  :  2  =  15.000  mk. 
wartość  jednego  mor- 

ga drzewostanu    .    .       15.000X5  =r  75.000  mk. 
Razem  ...  90.000  mk. 

t.j.  wartość  20  morgów  90.000X20=1.800.000  mk. 

Yj    wartości  gruntu 
rolnego,  t.  j.  .  .  .  30.000  :  3  =  10.000  mk. 
wartość  1  morga  drze- 
■wostanu   10.000X  10  =  100 000  mk. 

Razem  .    .    .  110.000  mk. 

t.j. wartość  10 morgów  110.000X10=1.100.000  n*. 

Ogólna  wartość  ca- 
łego lasu  =     .    .  2.9OU.O0O  mk. 

§  216.  ^ 

Komisja  szacunkowa  w  każdym  poszczegól- 
inym  wypadku  rozważa,  ̂ czy  ustalone  przez  nią 
normy  w  myśl  wskazówek,  podanych  w  §§  206  — 
215  nin.  rozp.,  odpowiadają  rzeczywistej  wartości 

śi  o  ile  okaże  się,  że  normy  te  są  za  niskie,  zada- 

Ąniem  Komisji  będzie  u->talić  przeciętną  wartość 
^lobrotową,  posługując  się  w  tej  mierze  dahemi: 

1)  cenami,  ujawnionemi  w  tranzakcjach  z  ostat- 
jinich  czasów  (art.  126  punkt  1  ustawy); 

I*       2)    wynikami  szacunku  towarzystw  długoter- 
■młnowego   kredytu  r  lub   ubezpieczeniowych,  albo 
danemi   katastru    gontowego,  względnie  majątko- 

wego, zmodyfikowanemi  odpowiednim  mnożnikiem, 
w  myśl  wskazówek,   zawartych  w  §§  208  i  213 

I. nin.  rozp.; 
3)  wreszcie,  w  razie  braku  lub  niedostatecz- 
ności tych  danych,  oceną  rzeczoznawców. 
Ustalenie  przeciętnej  wartości  obrotowej  winno 

w  regule  następować  w  powyższej  kolejności. 
Ogólną  podstawą  ustalenia  wartości  przed- 

miotów majątku  w  myśl  art.  124  ustawy  jest  war- 
tość obrotowa.  Natomiast  ograniczenie  jej,  zawarte 

w  przedostatniej  części  art.  126  ustawy,  stosuje  się: 

1)  gdy  akta  wymiarowe  podatku  dochodo- 
wego zawierają  określenie  czystego  dochodu  z  ostat- 

nich trzech  lat; 
2^)  lub  gdy  podatnik  złoży  w  terminie  zeznanie 

i  poda  w  niem  czysty  docliód  z  danego  przedmiotu  ma- 
jątkowego za  ostatnie  trzy  !ata. 

Regułą  przeto  powinno  być  ustalenie  przez 

'iKomisję  szacunkową  przeciętnej  wartości  obrotowej 
przedmiotu  majątkowego,  rzeczą  zaś  podatnika  bę- 

dzie zwrócić  uwagę  Komisji  szacunkowej  na  po- 

_tr*zebę  obniżenia  tej  wartości,  jeżeliby  wartość obrotowa  w  pewnym  poszczególnym  wypadku  miała 
być  wyższą  od  25  krotnego  rocznego  dochodu 
czyątego  za  ostatnie  trzy  lata. 

Ustalenie  wartości  przemysłów  i  przedsię- 

biorstw złączonych  z  gospodarstwem  rolnem. 

§  217. 
Uboczne  przemysły  (wydobywanie  kamienia, 

torfu,  gliny,  piasku  i  t.  p.)  oraz  przedsiębiorstwa 
złączone  z  gospodarstwem  rolnem  (gorzelnie,  młyny, 
tartaki,  krochmalnie  i  t.  p.)  podlegają  odrębnemu 
oszacowaniu  według  następujących  zasad: 

1)  wartość  pokładów  ziemnych,  jak  kamie- 
nia, torfu,  gliny,  piasku  i  t.  p.)  przyjmuje  się  na 

podstawie  indywidualnego  oszacowania,  w  razie 
zaś  potrzeby  na  podstawie   opinji  rzeczoznawców; 

2)  wartość  przedsiębiorstw,  jak  gorzelń,  mły- 
nów, tartaków,  krochmalń  i  t.  p.  należy  przyjąć 

według  zasad,  służących  za  podstawę  do  oszaco- 
wania przedsiębiorstw  samoistnych  (§§  221  —  226 nin.  rozp.). 

Nieruchomość  miejsica. 

§  218. 
Przy  ustaleniu  wartości  budynków  i  gruntów 

w  miastach  należy  —  z  uwagi  na  istniejące  prawne 
ograniczenia  w  osiąganiu  normalnego  dochodu, 
będącego  podstawą  do  obliczenia  skapitalizowanej 
wartości  w  myśl  przedostatniej  części  art.  126 

ustawy,  a  w  szczególności  w  okresie  obowiązywa- 
nia ustawy  o  ochronie  lokatorów  —  w  regule  po- 

stępować według  następujących  zasad: 
ly  wartość  budynków^  i  gruntów  miejskich 

nabytych  odpłatnie  po  dniu  31  grudnia  1916,  sza- 
cuje się  przedewszystkiem  według  ostatniej  ceny 

ich  nabycia,  o  ile  na  tę  x^enę  nie  wpłynęły  wyjąt- 
kowe stosunki  i  o  ile  te  stosunki  w  dntu  1  stycz- 

nia roku  podatkowego,  względnie  okresu  wymiaro- 
wego wogóle  nie  uległy  zmianie; 
2)  wartość  budynków  i  gruntó^r  miejskich, 

dających  bezpośrednio  lub  pośrednio  dochód, 
a  nabytych  do  31  grudnia  1916  r.,  oraz  wartość 

tego  rodzaju  majątków,  nabytych  pod  tytułem  dar- 
mym  bez  względu  na  termin  nabycia  (§  204  nin. 

rozp.),  można  ustalić  na  podstawie  szacunku,  do- 
konanego w  roku  1920  przez  instytucję  ubezpie- 

czeniową, względnie  przez  instytucję  kredytu 

długoterminowego,  o  ile  ten  ostatni  szacunek  jest* wyższy  od  szacunku  ubezpieczeniowego.  Jeżeli  zaś 
szacunku  dokonano  przed  rokiem  1920,  sumę 

ubezpieczeniową  powiększa  się  odpowiednim  mnoż- 
nikiem, np.  do  r.  1916  włącznie  w  pięciokrotnej, 

w  latach  zaś  1917,  1918  i  1919  w  trzykrotnej 

wysokości. 
Do  szacunku  ubezpieczeniowego  należy  do- 

liczyć Wartość  zabudowfinej  powierzchnr  gruntu 
i  fundamentów  pod  budynkami.  Wartość  gruntów 

ustala  się  według  wartości  obrotowej  niezabudo- 

wanych placów,  wartość  zaś  fundamentów  na  pod- 
stawie ustalonego  przez  Komisję  przeciętnego  pro- 

centowego dodatku  do  warto,ści  budynku,  zależnie: 
od  jakości  materjałów  użytych  na  fundamenta. 

Gdyby  tego  rodzaju  przedmioty  majątku  nie 
były»oszacowane  przez  wspomniane  towarzystwa, 

należy  te  przedmioty  porównać  z  innemi  podob- 
nemi  majątkami,  dla  których  szacunku  dokonano 
w  tej  samej  lub  sąsiedniej  miejscowości. 
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§  219. 
Wartość  niezabudowanych  placó.v  miejskich, 

chociażby  służących  przejściowo  do  innych  celów, 

należy  zawsze  ustalać  według  ich  przecięti-^ej  war- 
tości obrotowej,  ustalonej  na  zasadach,  podanych 

w  ustępach  1),  2)  i  4)  art.  126  ustawy. 

§  220. 
Grunta  miejskie  i  podmiejskie,  przeznaczone 

pod  uprawę  rolną,  ogrody  i  sady  w  miastach,  na- 
leży zawsz,:  szacować  według  ich  przeciętnej  war- 
tości obrotowej.  . 

Przecisi-^bSorst^a  hsndSawe  ■  przemysłowe. 

A.   Prowadzące  prawidłowe  księgi  handiawe. 

§  221. 
Wa  tość  majątku  przedsiębiorstw  handlowych 

i  przemysłourych,  sporządzających  rejjularne  zam- 
knięcia rocznych  rachunków  na  podstawie  pfawi- 

ułov>, o  prowadzonych  ksiąg  handlowych,  n^tleży 
obliczyć  i  oszacować  w  myśl  części  drugiej  §  201 
nir;.  ro/.p 

jeżeli  jednak  takie  przedsiębiorstwo  posiada 
majątek  nier  ;chomy  lub  ruchomy,  nie  będący  przed- 

miotem handlu  w  postaci  budynków,  placów,  grun- 
tów, maszyn,  narzędzi,  produktów,  parentów,  przy- 

wilejów i  t.  p.,  z  wyjątkiem  papierów  procentowych, 
można  wartość  książk  -wą  wymienionych  przedmio- 

tów majątkowych,  przewalutować  wedJug  odpowie- 
dniego współczynnika, •mnożąc  np.: 

1)  wartość  przedmiotów  nabytych  przed  diiiem 
1  .stycznia  1916  r.  pr/ez  pięć; 

2)  wartość  przedmiotów  n^ibytych  w  czasie 
od  i  stycznia  1916  r  do  3ł  grudnia  1918  r.  przez trzy; 

5)  war^ść  przedmiotów  nabytych  w  roku 
1919  przez  avva. 

§  222. 
Przeszacowanie  wartości  książkowej  wyrobów, 

towarów  i  wszelkich  wogóle  przedmiotów  handlu 
oraz  przedmiotów  i  materiałów  produkcji  nie  może 
•mieć  miejsca,  o  ile  wartość  książkową  tych  przed- 
niiotów  mają  kowych  wykaza^jo  wedłiis;  cen  Haby- 
cia  lub  kosztów  produkcji. 

B.    Nieprowadzące  prawidłowycli  Itsiąg  handlowycli. 

§  223. 

Wartość  takich  pr:'  edsiębiorstw,  które  aie  spo- 
rządzają regularnych  zamknięć  rocznych  rachunków 

lub  których  księgi  handlowe  nie  będą  uznane  za 
prawidłowe,  należy  oszacować  według  wartości  po- 

szczególnych części  składowych  majątiiis  tych  przed- 
siębiorstw w  myśl  przepisów,  zawartych  w  odnoś- 

nych paragrafach'  nin.^rozp 

§  224. 

Za  podstawę*  oszacowania  wartości  wyrobów 
B.wo^rów  i  ws7:e!kicb  wogóle  przedmiotów  handlu 

oraz  przedmiotów  własnej  produkcji  winna  służyć 
przeciętna  cena  produkcji  łub  nabycia  tych  przed- 

miotów, obliczona  v^edług  przeciętnych  cen  rynko- 
wych w  dniu  I  stycznia  roku,  rozpoczynającego 

okres  \vymiarowy,  względnie  rok  podatkowy,  po 
potrąceniu  z  tych  cen  zwykłego  zysku  kupieckiego 
stosownie  do  charakteru  i  rodzajii  przedsiębiorstwa. 

§  225.  - 

Za  podstawę  oszacowania  maszyn,  narzęd/i 
i  urządzeń  przyjmuje  się  ich  wartość  sprzedażną, 
jaką  przedstawi  ;j^f  w  dniu  1  stycznia  roki',  rozpo- 

czynającego okres  wymiarowy  (rok  podatkowy), 
z  uwzględnieniem  stanu  w  jakim  się  znajdują  te 
przedmioty  majątkowe.  Stan  ten  w  razie  potrzeby 
należy  ustalić  przez  rzeczoznawców.  - 

§  226. 
Przy  oszacowaniu  wartości  praw  związanyck 

z  wykonywaniem  przedsiębiorstwa  przemysłowego 
lub  handlowego  oraz  górnictwa  należy  stosować 
pr/episy  §  228  nin.  rozp. 

Prawa  i  uppauwnienia. 

§  227.  . 

Wartość,  praw,  które  są  pr/ynależytością  ni'.- 
ruchomości,  należy  szacować  łącznie  z  wartością 

nieruchomości  na  rzecz  której  prawa  te  ustań-  ■ wiono. 

Do  tego  rodzaju  praw  należą:  prawo  wypasi 
lub  paszy  na  obcym  gruncie,  prawo  polowania  m 
obcym  gruncie,  serwituty  leśne,  prawo  rybołó?tw? 
lub  spławianie  drzewa  na  obcych  \vodac^.,  od^zko 

dowania  za  ograniczenie  prawa  własności  ^  t.  p. 

§  228. Wartości  praw,  związanych  z  prowadzenien- 
przedsiębiorstwa  handlowego,  przemy słowe^jo  lut 
górnictwa,  nie  ńależy  również  szacować  osobno 
lecz  uwzględnić  ją  przy  oszacowaniu  wartości  ka 
pitału  zakładowego  i  obrotowego  odnośnei^o  przed 
siębiorstwa  iub  górnictwa. 

Do  tego  rodzaju  praw  należą:  prawo  nakładi 
uzvskane  przez  właściciela  księgarni,  koncesja  ap 

tekar^ka  i  t.  p.  - 

§  229. O  ile  prawa,  wynjienione  w  §§  227  i  228  nin 
rozp.,  nie  są  przynależytością  nieruchomości  lul 
nie  są  związane  z  wykonaniem  przedsiębiorstwa 
wówczas  wjrtość  takich  praw  należy  odrębnie  osza 
cować  w  ̂ sposób  następujący: 

1)  Ayartość  praw  użytkowania,  rent  i  inny  cl 
podobnych  praw,  które  mają  za  przedmiot  świad 
czenia,  względnie  użytki  trwałe  łub  powtarzająct 
si^  periodycznie,  ustala  się  według  zasad,  zawar 
tych  w  postanowieniach  art.  127  ustawy.  Wyjątel 
zachodzi  jedyaie  w  wypadku  oszatowania  majątla 
fideikomisowego  lub  innego  tego  rodzaju  majątku 
w  tym  wypadku  bowiem  posiadaczowi  takiego  ro 
(Izaju  majątku  nie  dolicza  się  w:  r<nści  prawa  użyt 
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(kowania,  lecz  traktuje  się  go  narówni  z  właścicie- 
■  lem  majątku; 

2)  wartość^  innych  samoistnych  praw,  np, 
prawo  poszukiwania  i  wyiiobywania  produktów 
kopalnianych,  prawo  autorskie,  prawo  patentu  it.p. 

(ijHStala  się  według  wartt>ści  sprzedażnej. 

'         Przy  ustalaniu   warto.ści  należy   kierowfć  się ;  ceną  sprzedażną,  którą  za  dane  prawo  n)0żnaby 
uzyskać  według  fakt)  cznie  istniejących  stosunków 
w  wolnym  obrocie  handlowym. 

j        W  braku  dostatecznych  danych  do  ustalenia 

"'wartości  sprzedażnej  można  przy  oszacowani'j 
uwzględnić  roczny  dochód  oraz  prawdopodobny 
czas  trwania  tegoż  dochodu  i  postąpić  w  mvś!  po- 

stanowień ustępów  4  i  5  art.  127  ustawy. 

Mi^lątek  w  apitafaeh^ 

§  230. 

Mająteij  w  kapitałach  należy  obliczyć  i  usta- 
lić według  następujących  zasad: 
1)  gotówkę  w  walucie  polskiej  według  war- 
tości nominalnej; 
2)  złoto  i  srebro  oiaz  obce  pieniądza  według 

jWartości  sprzedażnej; 
3)  akcje,  udziały,  zapisy  długów,  liity  za- 

stawne, obligacje  i  inne  papiSry  wartościoAre,  o  ile 
mają  w  Polsce  urzędowy  kurs  gitłdowy,  według 
przeciętnego  kursu  ii-b  też  według  wartości  sprze- 

dażnej, ustalonej  przez  Ministra  S?;arbu  po  wysłu- 
chaniu opinji  Komitetów  giełdowych;  ^ 

4)  wszystkie  wierzytelacści,  nie  mające  za 

pi'zedm!Ot  świadczeń  powtarzających  się,  według 
ich  wartości  nominalnej,  o  ile  nie  zachodzą'  oko- 

liczności, które  uzasadniają  przj^jęcie  wartości  sprze- 
dażnej, od.Tiie.rmej  od  wartości  nominalnej. 

§  231. 

W  rachubę  bierze  sie   tyiko  same  wierzytel 
..ności,  a  nie  (;rocenty  bieżąr.e. 

h       Od  M-artości  odroczonych  wierzytelności  bez- 
'Hprocentowych  należy  aż  do  czasu  ich  płatności  po- 

trącić 57o  tytułem  odS',-tków  rocznych. 

§  232. 
O  ile  według  postanowień  ustępu  4  §  230 

■in.  rozp.  chodzi  o  wartość  sprzedażną,  należy 
ustalić  na  podstawie  ceny^rzedaźy,  którą  według 
wszelkiego  prawdobodobieństwa  możnaby  uzyskać 
przy  zrealizowaniu  roszczenia  lub  sprzedaży  przed- 
.niotu  majątkowego. 

§  233. 

Jeżeli  kurs  notuje  się  na  kilku  giełdach,  wów- 
czas miarodajnym  jest  kurs  notowany  na  giełdzie, 

lajbliższej  miejsca  zamieszkania  podatnika. 
Do  oznaczenia  kursu  giełdowego  miarodajnym 

^est  przeciętny  kurs  giełdowy  z  roku,  poprzedzają- cego bezpośrednio  okres  wymiarowy,  względnie  rok 
"łodatkowy. 

§  234. 
Płatne  ju?  wierzytelności  z  tytułu  ubezpiecze- 

nia wszelkiego  rodzaju  bierze  się  w  rachubę  wtedy, 
gdy  przedmiotem  ubezpieczenia  jest  kapitał,  a  nie 
powtarzające  się  świadczenia,  z  wyjątkiem  jednak 
wolnych  od  podatku  wpływów  z  ubezpieczenia  wy- 

mienionych w   ..stępie  2  art.  121  ustawy. 

§  235. Do  podstaw  opodatkowania  f>rzyjmuje  się  ni'*- 
płatne  jeszcze  wierzytelności  z  tytułu  wszelkiego 
rodzaju  ubezpieczeń  życia,  kapitału  lub  renty,  nie- 

zależnie od  sposobu,  w  laki  ubezpieczenia  dokonano. 
D  >  ubezpieczeń  życiowych  należą  w  szczegół 

ności  nietylko   zwykłe  ubezpieczenia  na  wypadek 
śmierci,  lecz  także  ubezpieczenia  na  przeżycie  lub 
dożycie  oraz  inne  kombinacje  ubezpieczeń. 

§  236. 
Wierzytelności  z  tego  rodz.aju  ubezpie  zeń, 

których  w  myśl  ustępu  2  art.  121  ustawy  nie  zali- 
cza się  do  majątku,  nie  bierze  się  w  rachubę  także 

przed  terminem  ich  płatności. 

§  237. 
'  Wierzytelność  'i  tytułu  ubezpieczeń  zalicza 

się  do  majątku  tego  podatnika,  któremu  według 
warunków  umowy  o  ubezpieczenie  przysługuje  pra- 

wo rozporządzenia  polisą. 

Nie  stanowi  przeto  żadnej  różnicy,  czy  ubez- 
pieczenia dokonano  na  życie  odbierającego.^^  ubez- 
pieczenie, czy  też  na  życie  innej  osoby,  oraz  czy 

ubezpieczenie  zawarto  na  korzyść  osoby  odbierają- 

cej ubezpieczenie,  czy  też-  nie. 

§  238. W  wypadkach  przewidzianyt;h  §  235  nin,  r-żzp* 
przyjmuje  się  do  podstaw  opodatkowania: 

1)  3/3  sumy  wpłaconych  premji  lub  wpłaco 
nego  kapitału  od  początku  ubezpieczenia,  z  potrą- 

ceniem jednak  wypłaconych  lub  doliczonych  ubez- 
pieczonemu dywidend: 

2)  albo  cenę  wykupu,  t.  j.  pełną  kwotę,  za 
którą  zakład  ubezpieczenia  wykupiłby,  lub  już  wy- 

kupi! polisę. 

Za  cenę  wykupu  uważa  się  tę  cenę,  któią 

instytucja  ubezpieczająca  przyzn.gła  w  każdym  p(j- 
szczególnym  wypadku. 

§  239. Postanowienia  §§  235  do  238  nin.  rozp.  od- 
noszą się  jedynie  do  takich  niepłatnych  jeszcze 

roszczeń  z  tytułu  ubezpieczeń,  dla  których  ter- 
min lub  wydarzenie,  od  którego  zaistnienia 

zależy  wypłata  kapitału  lub  renty,  jeszcze 'nie  na- stąpiły. 
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Powtarzające  się  użytki  i  ówiadozenia. 

(Do  art  127  ustawy)." 

§  240. 
Celem  obliczenia  skapitalizowanej  wartości 

praw  użytkowania,  rent  i  innych  powtarzających  się 
użytków  i  świadczeń  należy  wartość  pieniężną  je- 

dnorocznego użytku  lub  świadczenia  przyjąć  według 
zasad,  wyluszczonych  w  ustępach  1  —  5  art.  127 
ustawy. 

Ruchomości  służące  do  osobistego  użytku. 

§  241. 
Meble,  odzież  sprzęty  i  inne  ruchomości,  słu- 
żące do  osobistego  użytku,  o  ile  podlegają  opo- 

datkowaniu w  myśl  art.  121  ustawy,  należy  osza- 

cować według  następujących  zasad  ■ 
1)  wartość  wszelkich  rucho:mości  służących 

do   osobistego  użytku,  zarówno  niezbędnych,  jak 
1  luksusowych,  przyjmuje  się  według  ich  wartości 
obrotowej,  jaką  przedstawiają  dnia  1  stycznia  roku, 
rozpoczynającego  okres  wymiarowy,  względnie  rok 
podatkowy; 

2)  wartość  ruchomych  zabytków  sztuki  i  kul- 
tury ustala  się  na  podstawie  opinji  kompetentnych 

organów  Ministerstwa  Kultury  i  Sztuki,  o  ile  te  za- 
bytki nie  są  przedmiotem  handlu  lub  spekulacji. 

Potrącenia. 
(Do  arf.  123  i  131  ustawy). 

§  242. 
Od  ogólnej  wartości  majątku,  ustalonej  w  spo- 

sób wskazany  w  §§201    241  nin.  rozp.,  potrąca  si^: 
1)  rzeczowe  i  osobiste  .długi  podatnika  z  po- 

danemi  niżej  zastrzeżenianii; 
2)  skapitalizowaną  wartość  powinności,  rent 

oraz  innych  powtarzających  się  i  mających  wartość 
pieniężną  użytków  i  świadczeń  na  rzecz  innych 
osób,  o  ile  te  powinności  w  postaci  roszczeń  uwa- 

ża §ię  za  podlegający  podatkowi  majątek  uprawnio- 
nego według  postanowień  części  drugiej  art.  119 

ustawy. 

Oprócz  długów  i  ciężarów  podatnika  potrąca 
się  również  długi  i  ciężary  tych  członków  rodziny, 
których  majątek  dolicza  się  do  majątku  głowy  ro- 

dziny, oraz  skapitalizowaną  wartość  powinności, 
rent  i  t.  p.,  ciążących  na  majątku  lub  częściach 
majątku  doliczonego  do  majątku  podatnika. 

Zobowiązania  pod  1  i  2  wyszczególnione  na- 
dają słę  do  potrącenia  tylko  w  tych  wypadkach, 

gdy  zobowiązania  te  pozostają  w  związku  gospo- 
darczym z  majątkiem,  podlegającym  opodatkowaniu. 

Długów,  które  zaciągnięto  na  pokrycie  bieżą- 
cych kosztów  utrzymania  gospodarstwa  domowego 

nie  uwzględnia  się,  podobnie  jak  przy  ustalaniu 
wartości  majątku  nie  bierze  się  w  rachubę  gotówki, 
pochodzącej  z  bieżących  dochodów. 

Długów,  które  już  potrącono  przy  ustaleniu 
wartości  kapitału  zakładowego  i  obrotowego,  nie 
należy  powtórnie  potrącać  z  wartości  ogólnego  ma- 
jątku. 

Jeżeli  opodatkowanie  ogranicza  się  jedynie 
do  majątków  wyszczególnionych  pod  a  i  b  ustęp 
2  art.  117  ustawy,  wówczas  tylko  takie  długi  i  cię- 

żary nadśją  się  do  potrącenia,  które  obciążają  pod- 
legające podatkowi  majątki. 

O  ile  zaś  do  podstaw  opodatkowania  nie 
przyjmuje  się  majątku  położonego  poza  obszarem 
Rzeczypospolitej,  wówczas  nie  najeży  również  po- 

trącać takich  długów  i  ciężarów,  które  obciążają 
majątki  wyłączone  od  opodatkowania. 

Jeżeli  długi  lub  ciężary  obciążają  zarówno 
podlegające  podatkowi,  Jak  i  wyłączone  od  opoda- 

tkowania majątki,  wówczas  należy  ogólną  sumę 
tych  długów  iuh  ciężarów  rozdzielić  w  stosunku 
wartości  majątku,  podlegającego  podatkowi  do  war- 

tości mająku  wyłączonego  od  opodatkowania  i  po- 
trącić tylko  część  przypadającą  na  majątek  podle- 

gający opodatkowaniu. 
Przy  obliczeniu  długów  i  ciężarów  należy  po- 

stępować w  myśl  art.  131  ustawy,  stosując  analo- 
gicznie postanowienia  ustępu  4  §  -230  oraz  §§  23! 

232  i  240  nin.  rozp. 

•  ROZDZIAŁ  III. 

Stawki  podatkowe. 

(Do  arf.  132  ustawy). 

§  243. Podatek  przypadający  od  ogólnej  sumy  war- 
tości majątku  podlegającego  opodatkowaniu  wy- 

mierza się  według  skali  podanej  w  art.  132  ustawy, 
stosując  analogicznie  przepisy,  zawarte  w  dwóch 
ostatnich  częściach  §  44  nin.  rozp. 

Zniżki  stawek  podatkowych. 

(Do  art.  133  ustawy). 

§  244. Osobom,  których  majątek  nie  pr^kracza 
80.000  mk.  i  które  zostały  opodatkowane  podat- 

kiem dochodowym  według  trzech  najniższych  stop- 
ni lub  wcale  nie  podlegają  podatkawi  dochodo- 

wemu, należy  wymierzyć  najniższą  stawkę  podatku 

majątkowego. 
Podatnikom,  którym  przyznano  ulgi  przy  wy- 

miarze podatku  dochodowego  w  myśl  art.  28  ustawy, 
można  również  przy  wymiarze  podatku  majątko- 

wego zmniejszyć  przypadający  podatek  najwyżej 
o  3  stopnie,  o  ile  ich  majątek  podlegający  podat- 

kowi nie  przekracza  100  000  mk. 
Zmniejszenie  to  uzależnia  się  przeto  od  dwóch 

warunków,  a  mianowicie,  że: 
1)  wartość  podlegającego  podatkowi  majątku 

nie  wynosi  więcej  jak  Ij^.OOO  mk.; 

2)  przy  wymiarze  podatku  dochodowego  zo- 
stała przyznana  zniżka  podatku  w  myśl  art.  28  usta- 

wy; o  ile  więc  przy  wymiarze  podatku  dochodowego 
takiej  zniżki  nie  przyznano,  wówczas  nie  należy  jej 
przyznawać  również  i  przy  wymiarze  podatku  ma 

jątkowego. Jeżeli  warunki  przyznania  zniżki  zachodzą, 

należy  w  każdym  poszczególnym  przypadku  zba- 
dać, czy  naezwyczajne  okoliczności,  przewidziane 

w  art.  28  ustawy,  uzasadniają  oprócz  zniżenia  po- 
datku dochodowego  także  zniżenia  podatku  mająt- 

kowego. 

Zniżenie  jednak  podatku  więcej  jak  o  trzy 
stopnie  nie  jest  dopuszczalne. 
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ROZDZIAŁ  IV. 

^  Miejsce  opodatkowania. 
i  (Do  art.  134  ustawy). 

,  §  245. 

Zasady,  obowiązujące  przy  określaniu  miejsca 
I  (podatkowania  dla  wymiaru  podatku  dochodowego 
lecydują  również  o  miejscu  opodatkowania  podat- 
jcm  majątkowym  (§  49  nin.  rozp.). 

CZĘŚĆ  IX. 

)rgana  wymierzające  podatek  i  nadzór  na- 
czelny. Zeznania. 

ROZDZIAŁ  I. 

Organa  wymierzające  podatelt  i  nadzór 
naczelny. 

(Do  art.  135  i  136  ustawy). 

§  246. 
Przepisy  o  organach,  wymierzających  podatek 

sprawujących    naczelny    nadzór,    zawarte  są 
1  §§  50—81  nin.  rozp. 

ROZDZIAŁ  II. 

Zeznania  do  podaticu  majątitowogo. 

(Do  art.  art.  137,  138  i  pierwszej  części  art.  139  ustawy). 

§  247. 

Wszystkie  osoby,  podlegające  podatkowi  ma- 
jtkowemu  w  myśl  postanó%ień  art.,  117  ustawy 
obowiązane  są  złożyć  zeznanie  o  swoim  majątku 
l^a  formularzu  według  przepisanego  wzoru  (JSfó  58). 
j      Terminy  wyznaczone  w  ustawie  dla  osób  fi 
ycznych  i  spadków  wakującyth  (nie  objętych)  do 
kładania  zeznań  o  dochodzie,  obowiązują  w  tej 
ame]  rozciągłości  przy  składaniu  zeznań  o  majątku, 

'ostanowienia  przeto  §  108  nin.  rozporządzenia  na 
;ży  stosować  w  równej  mierze  przy  podatku  ma- 
itkowym. 

Publiczne  obwieszczenia  o  składaniu  zeznań 

ależy  sporządzić  według  przepisanego  formularza 
wzór  Xs  59). 

CZĘŚĆ  X. 

iiostępowanle  wymiarowe.    Nakazy  platni- 
nicze.  Odwołania. 

ROZDZIAŁ  1 

Postępowanie  wymiarowe. 

(Do  czyści  drugiej  art.  139  ustawy). 

§  248. 

§§  249. 
Po  ustaleniu  wartości  majątku  w  myśl  wska- 

zówek, zawartych  w  §§  208—242  nin.  rozp.,  Komi- 
sja szacunkowa  określa  stopień  majątku  oraz  wy- 

znacza" przypadający  podatek  według  art.  132  ustawy 
z  zastosowaniem  w  odpowiednich  wypadkach  po- 

stanowień art.  133  ustawy. 

Uchwały  Komisji,  dotyczące  podstaw  opodat- 

kowania, wpisuje  się"  do  odnośnych  rubryk  arkusza 
wymiarowego  (wzór  JNfe  13)  oraz  rejestru  majątko- 

wego, który  należy  sporządzić  na  formularzu  we- 
dług przepisanego  wzoru  (JsTs  60). 
Rejestr  majątkowy  podpisują  przewodniczący 

i  przynajmniej  dwaj  członkowie  Komisji. 

ROZDZIAŁ  II. 

Nalcazy  ptatnicze. 

(Do  art.  140  ustawy). 

§  250. Na  podstawie  dokładnie  wypełnionego  arku- 
sza wymiarowego  zarządza  przewodniczący  Komisji 

sporządzenie  nakazów  płatniczych  na  formularzach 
według  przepisanago  wzoru  (J^  30  lub  Nq  31  (§  133 
nin.  rozp.),  oraz  wypełnienie  rejestru  bierczego  na 
formularzu  według  przepisanego  wzoru  (Ks  61). 

Terminy  rozesłania  nakazów  płatniczych  po- 
datku dochodowego  należy  stosować  w  równej  mie 

rze   do  rozesłania  nakazów  płatniczych  podatku 
majątkowego  (§  133  nin.  rozp.). 

Przeglądanie  aittów  i  udzielanie,  odpisów. 

§  251. 
Przepisy  o  przeglądaniu  aktów  i  udzielaniu 

odpisów  zawarte  są  w  §  134  nin.  rozp. 

rozdzIał  hi. 

Odwołanie. 

(Do  art.  141  ustawy). 

§  252. Przepisy  o  odwołaniach  zawarte  są  w  §  135— 139  nin.  rozp. 

§  253. Odwołania  przeciw  wymiarowi  podatku  ma- 
jątkowego mogą  być  wnoszone  łącznie  z  odwoła- 

niami przeciw  wymiarowi  podatku  dochodowego 
w  jedcem  i  tern  samem  podaniu. 

Jeżeli  odwołanie  zostało  wniesione  zarówno 
przeciw  wymiarowi  podatku  dochodowego,  jak  też 
przeciw  wymiarowi  podatku  mąjątkowego,  wówczas 
odwołania  te  można  rozstrzygnąć  w  jednem  postę- 

powaniu odwoławczem. 

Przepisy  o  postępowaniu  wyraiarowem  za- 
'arte  są  w  §§  112—124  nin.  rozp. 
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CZĘŚĆ  XI. 

Początek  i  koniec  obowiązku  podatkowego, 

okres  wymiarowy  i  zmiany  w  ciągu  roku 

podatkowego. 

ROZDZIALI. 

Początek  i  koniec  obowiązku  podatkowego 
i  okres  nfymiarowy  i  zmiany  w  ciągu  roku 

podatkowego* 

(Do  art.  142  I  143  ustawy). 

§  254. 
Osoby,  obowiązane  do  opłacania  podatku 

w  myśl  art.  117  ustawy,  podlegają  opodatkowaniu 
od  początku  tego  roku  podatkowego,  który  nastę- 

puje po  zaistnieniu  stosunków,  uzasadniających 
obowiązek  podatkowy. 

Wymiar  podatku  usktecznia  się  na  okres 

trzechletni  równocześnie  z  wymiarem  *  podatku  do- 
chodowego w  fen  sposób,  że  pierwszy  wymiar 

podatku  majątkowego  na  okres  wymiarowy  1921/1923 
nastąpi  równocześnie  z  wymiarem  podatku  docho- 

dowego na  rok  1921. 
O  ile  zaś  obowiązek  opłacania  podatku  ma- 

jątkowego rozpoczyna  się  dopiero  od  roku  1922, 
wówczas  wymiar  tego  podatku  na  lata  1922/1923 
nastąpi  równocześnie  z  wymiarem  podatku  docho- 

dowego na  rok  1922.  ' 
Wreszcie  jeżeli  obowiązek  podatkowy  co  do 

podatku  majątkowego  rozpoczyna  się  od  roku  1923, 
wówczas  podatek  ten  wymierza  się  równocześnie 
z  wymiarem  podatku  dochodowego  na  r.  1923. 

W  taki  sam  sposób  ,  należy  postąpić  przy 

wymiarach  na  następne  okresy  wymiarowe,  w;'ględ- 
Die  lata  podatkowe. 

Sprostowanie  stawek    podatkowych   w  ciągu 
okresu  wymiai^owego* 

(Do  części  pierwszej  art.  133  ustawy). 

§  255. 
Uchwaloną  przez  Komisję  stawkę  podatku 

majątkowego  na  eży  w  ciągu  okresu  wymiarowego 
sprostować  w  wypadkach,  gdy  stawka  podatku 
dochodowego,  zmieniona  w  ciągu  tego  okresu 
wskutek  odwołania,  wymiaru  na  następne  lata, 
przybytków  w  myśl  części  drugiej  art.  75  ustawy, 
przyznania  ulg  z  części  drugiej  art.  83  ustawy, 
wreszcie  dodatkowych  wymiarów  w  myśl  art.  84 

ustawy,  pociągnie  za  sobą  zmianę  podatku  ma-' 
jątkowego. 

Wypadki,  które  wywołują  sprostowanie  podatku 
majątkowego  na  drugi,  względnie  trzeci  rok  po- 

datkowy danego  okresu  wymiarowego  zdarzają 
się  n.  p.: 

1)  Przy  wymiarze  podatku  majątkowego  przy- 
jęto podatnikowi  za  podstawę  wartość  majątku 

podlegającego  podatkowi  w  wysokości  nie  prze- 
kraczającej 80.000  mk.  i  wymierzono  podatek  ma- 

jątkowy według  pierwszego  stopnia  majątku  t.  j. 
najniższą  stawkę  podatku  majątkowego,  ponieważ 
ten  podatnik  został  opodatkowany  podatkiem  do- 

chodowym według  trzech   najniższych  .stopni  lub 

wcale  nie  podlegał  podatkowi  dochodow.emu. 
Jeżeli  przeto  temu  samemu  podatnikowi  w  następ- 

nych latach  danego  okresu  wymiarowego  zostanie 
wymierzony  podatek  dochodowy  według  czwartego 
lub  wyższego  stopnia  dochodu,  wówczas  takiemu 
podatnikowi  należy  sprostować  wymiar  podatki 
majątkowego  według  tego  stopnia  majątku,  który 
odpowiada  wartości  majątku  przyjętej  za  podstawę 
do  wymiaru  na  dany  okres. 

Przykład: 

Na  rok  1921  wymierzono  poda- 
tek dochodowy  według  2  stopnia  do- 

chodu dla  miejscowości  IV  klasy 
w  kwocie   91  mk. 

Na  ten  sam  rok  ustalono  wartość 
majątku  w  wysokości  ......  72.000 

Od  72.000  mk.  przypada  poda- 
tek majątkowy  w  kwocie   75 

Ze  względu  jednak  na  postano- 
wienie części  pierwszej  art.  1.S3  usta- 

wy należy  od  majątku  w  wysokości 
72.000  mk.  wymierzyć  tylko  najniższą 
stawkę  podatku  t.  j.    .....    ,  20 

Na  rok  1922  lub  1923  wymie- 
rzono temu  samemu  podatnikowi  po- 
datek dochodowy  w  kwocie    .    .    .  120 

t.  j.  według  czwartego  stopnia 
dochodu  dla  IV  klasy  miejscowości. 

Wobec  ustalonej  wartości  ma- 
jątku w  wysokości  72.000  mk.  należy 

na  rok  1922,  względnie  na  rok  1923 

wymierzyć  podatek  według  16  stop-  ■ 
nia  majątku  t.  j.  w  kwocie  ....  75 

2)  Przy  wyaTiiarze  podatku  ma- 
jątkowego przyjęto  wartość  majątku 

w  wysokości  nie  przekraczającej 
80.000  mk.  i  wymierzono  podatek 

według  stopnia  m&]ąi)tu,  odpowiada- 
jącego wartości  majątku  podlegającego 

podatkowi,  ponieważ  temu  samemu 

podatnikowi  wymierzono  podatek  do- 
chodowy według  czwartego  lub  wyż- 

szego stopnia  dochodu. 
Jeżeli  przeto  temu  samemu  podatnikowi  •* 

następne  lata  danego  okresu  wymiarowego  zostanie 
wymierzony  podatek  dochodowy  według  trzech 
najniższych  stopni  lub  podatnik  nie  będzie  wcale 

podlegał  podatkowi  dochodowemu,  wówczas  ta- 
kiemu podatnikowi  należy  wymierzyć  najniższą 

stawkę  podatku  majątkowego. 

Przykład: 

Na  rok  1921  wymierzono  podat- 
nikowi podatek  dochowy  według  IV 

stopnia  dochodu  dla  miejscowości 
III  klasy  w  kwocie   66  „ 

Na  okres  wymiarowy  1921/1923 
ustalono  wartość  majątku  tego  parnego 

podatnika  w  wysokości  .  .  .  .  .  72.000  „ 
podatek  zaś  majątkowy  przypadający 

od  tego  samego  majątku  wymierzono 
według  16  stopnia  majątku  w  kwocie         75  „ 

■  Na  rok  1922  lub  1923  wymierzo- 
no temu  samemu  podatnikowi  podatek 

dochodowy  według  trzech  najniższych 
.stopni  lub  zupełnie  uwolniono  tro  od 
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^podatku  dochodowego,  przeto  podatek 
:  majątkowy  na  rok  1922/1923  należy 
zniżyć  z  75  mk.  do  kwoty    ....  20  „ 

I  §  256. 

Sprostowanie  podatku  majątkowego  uskutecz-, 
aia  przewodniczący  właściwej  Komisji  szacunkowej 
z  urzędu  na  podstawie  prawomocnego  wymiaru  po- 

datku docliodowego. 

^  O  każdem  sprostowaniu  podatku  majątkowego 
należy  zawiadomić  podatnika  na  formularzu  według 
przepisanego  wzoru  (Nr.  62). 

Przeciw  temu  zawiadomieniu  służy  podatniko- 
wi prawo  odwołania  w  ciągu  30  dni  od  dnia  do- 

ręczenia zawiadomienia. 
Odwołania  te  rozstrzyga  ostatecznie  właściwa 

Komisja  szacunkowa. 

§  257. 
Zniżka  podatku  dochodowego  przyznana  w  myśl 

art.  28  ustawy  z  powodu  nadzwyczajnych  okołicz- 
ności  istotnie  osłabiających  siłę  podatkową  płatni- 

ków może  również  pociągnąć  za  sobą  odpowiednią 
zniżkę  podatku  majątkowego,  lecz  tylko  przy  pierw- 

szym wymiarze  podatku  majątkowego  na  dany  okres 
wymiarowy. 

Zniżony  przy  pierwszym  wymiarze  z*  mocy 
części  drugiej  art.  133  ustawy  podatek  majątkowy 
nie  może  uledz  zmianie  w  następnych  latach  okre- 

su wymiarowego,  pomimo  zmiany  jakaby  nastąpiła 
w  stawkach  podatku  dochodowego  w  tych  latach 
rwskutek  ulg  przyznanych  w  myśl  art.  28  ustawy. 

SROZDZIAŁ  !I. 

Znitair.y  w  ciąrju  roku  podatkowego  l  okv  esu 
wymiarowego. 

(Do  ort.  144  ustawy). 

§  258. 

Zmiany,  jakie  zachodzą  w  ciągu  roku  podat- 
kowego w  wartości  majątku  ustalonego  przy  wy- 

miarze podatku,  nie  wpływają  na  zmianę  podatku 
za  odnośny  rok  podatkowy,  a  przeto  naleiy  je 

--wziąć  w  rachubłj  dopiero  od  następnego  okresu 
wymiarowego. 

J. dynie  zmiany  w  majątku,  powstałe  w  ciągu 
©kresu  wymiarowego,  wskutek  przyrostów  (§  259 
ain.  roz;:..),  lub  ubytków  §  260  nin.  rozp.  uwzględ- 
aia  się  począwszy  od  najbliższego  roku  podatko- 

wego po  nastąpieniu  zmiany,  wedłjg  stanu  na  dzień 
1  styczaia  odnośnego  roku  podatkowego. 

Przyrosty  majątkH. 

§  259. 

Za  przyrost  majątku  należy  'uważać  powięk- 
szenie zarówno  opodatkowanego,  jak  i  nieopodat- 

kowanego  majątku  wskutek  przyłączenia  do  niego 
przedmiotów  majątkowych,  uzyskanych  pod  tytułem 
darmym  (spadek,  darowizna,  posag,  wiano,  nabycie 
prawa  rozporządzania  majątkiem  członków  rodziny, 
wygrane  loteryjne  i  losowe  i  t.  p.). 

Podwyższenie  dotychczasowego  podatku  lub 
nowe  opodatkowanie  uskutecznić  nnleży  od  naj- 

bliższego roku  po  nastąpieniu  zmiany  w  wartości 
majątku,  według  stanu  na  dzień  1  stycznia  odno- 

śnego roku  podatkowego. 
Jeżeli  podatnik  był  już  opodatkowany,  wów- 
czas należy  do  wartości  majątku,  ustalonej*  przy 

pierwotnym  wymiarze,  doliczyć  wartość  przyłączo- 
nego majątku  i  odpowiednio  podwyższyć  podatek. 
O  ile  zaś  powiększony  majątek  podlega  po- 

datkowi po  raz  pierwszy,  -ąależy  postąpić  w  myśl 
wskazówek,  zawartych  w  /postanowieniach  §  263 nin.  rozp. 

Ubytki  snasątku. 

§  260. Za  ubytki  majątku  należy  uważać  zarówno 
zmniejszenie  majątkii  jak  i  pozbycie  całego  majątku, 
o  ile  to  pozbycie  lub  zmniejszenie  nastąpiło  pod 
tytułem  darmym  (darowizna,  posag,  wiano,  utrata 
prawa  rozporządzania  mafątkiem  członków  rodziny). 

Całkowite  lub  częściowe  umorzenie  podatku 
uskutecznia  się  od  n  sjbliżizego  roku  po  nastąpie- 

niu zmiany  w  wartości  majątku. 

§  261. Zasady,  wyłuszczone  w  §§  259  i  260  nin. 
rozp.,  dotyczące  terminu,  od  którego  uwzględnia 
się  zmiany  w  ciągu  okresu  wymiarowego,  należy 
stasować  równie.t  do  podatników  nowo  przybywa- 

jących, jakoteż  ubywających,  t.  j.  do  osób,  które 
wskutek  przybycia  do  Polski  wchodzą  w  obowią- 

zek podatkowy,  tudzież  do  osób.  których  obowią- 
zek podatkowy  gaśnie  w,skutek  wyprowadzenia  się 

z  obszaru  Państwa,  Narówni  z  wyprowadzeniem 
się  należy  traktować  śmierć  podatnika. 

Te  same  zasady  obowiązują  odnośnie  do  ma- 
jątków lub  ich  części,  które  z  powodu  zniszczenia 

przez  wojnę  żadoego  nie  przynoszą  dochodu,  o  ile 
w  ciągu  okresu  wymiarowego  okoliczność  uzasa- 

dniająca ulgę  ustanie  lub  zaistnieje  (art.  '122 
ustawy). 

Cutko(»ite  lub  częściowe  umorzenie  podatku 
wskuSiiaIr  nadzwy^sajnych  wydarzeń. 

(Do  ostatniej  części   art.  144  ustawy). 

§  262. Całkowite  albo  częściowe  umorzenie  podatku 

rnoże  być  przyznane  wtedy,  jeżeli  nastąpiło  całko- 
wite zniszczenie  majątku  wskutek  wojny,  pożaru, 

powodzi  lub  innych  tego  .rodzaju  nadzwyczajnych 
wydarzeń  albo  jeżeli  majątek  z  powodu  przytoczo- 

nych wydarzeń  uległ  zmnięjszeniu  przynajmniej  o 

V<  część. Tego  rodzaju  umorzenie  w  stosunku  do  war- 
tości z  iiszczonego  majątku  i  na  czas  trwania  tego 

zniszczenia  przyznaje  właściwa  Komisja  szacunko- 
wa na  prośbę  podatnika,  którą  należy  wnieść  naj- 

później do  końca  tego  roku  podatkowego,  w  "któ- rym to  wydarzenie  nastąpiło. 
Ulgę  należy  przyznać  w  następujący  sposób: 
1)    z  pierwotnie  wymierzonego  podatku  przyj- 
muje się  tyle  dwunastych  cręści,   ile  pełnych  mie- 
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sięcy  upłynęło  do  końca  tego  miesiąca,  w  którym 
zaszJo  wydarzenie; 

2)  od  wartości  zaś  pozostałego  majątku  obli- 
cza się  podatek,  przypadający  według  skali  art. 

132,  ustawy  i  przyjmuje  się  z  niego  tyle  dwuna- 
stych ^części,  ile  pełnych  miesięcy  pozostaje  do 

końca  roku  podatkowego  od  początku  tego  mie- 
siąca, który  następuje  \jo  zaistnieniu  wydarzenia 

uzasadniającego  ulgę. 
Przykład: 

Wartość  majątku  na  oki^s  wymia- 
rowy 1921/192.3  ustalono  w  kwo 

cie.   2.000.000  mk. 
Przypadający   podatek  według  121 
stopnia   6.000  „ 

Wskutek  nadzwyczajnych  wydarzeń, 
które  nastąpiły  14  kwietnia  1921 
r.,  majątek  zmniejszył  się  o  .    .       800.000  „ 

a  zatem  wartość  pozostałego  ma- 
jątku wynosi   1.200.000  „ 

Przypadający  podatek  według  81 
stopnia   2.640  „ 

Ponieważ  wydarzenie  nastąpiło  14/4 
1921  r.,  należy  przeto  do  koń- 

ca kwietnia  1921  r.,  przyjąć 

z   pierwotnie  irymierzonego  po- 

datku    ......    -^=.2.000  . 
Z  podatku  zaś  przypadającego  od 

1.200.000  mk.  należy  przyjąć 
za     czas     od   1/5    do  31/12 

1921  roku.       .    .    ,  ,.760  . 

przeto  podatek  za  rok  1921  wyniesie  3.760  „ 
czyli  za  ten  rok  umarza  się  różnicę 
(6000—3760)  =  2240  mk. 

Postępowanie  wymiarowe  przy  smianach 
w  ciągu  okireRU  wymiarowego- 

§  263. 
.  Osoby,  których  obowiązek  podatkowy  rozpo- 

czyna się  od  drugiego  lub  trzeciego  roku  podatko- 
wego danego  okresu  wymiarowego,  winny  złożyć 

pierwsze  zeznanie  właściwej  Komisji  szacunkowej 
w  terminie,  wskazanym  w  art.  50  ustawy  po  upły- 

wie tego  roku  kalendarzowego  lub  gospodarczego, 

w  którym  nastąpiły  wypadki  uzasadniające  obowią- 
zek podatkowy. 

W  tym  samym  terminie  są  również  obowiąza- 
ne do  złożenia  nowego  zeznania  osoby,  których 

majątek  uzas<idniający  obowiązek  podatkowy  po- 
większył się  po  1  stycznia  pierwszych  dwóch  lat 

okresu  wymiarowego. 

Wszelkie  czynności,  'dotyczące  badania  zeznań 
przedstawienia  wątpliwości,    szacowania  majątku 
1  wyznaczenia  stopy  podatkowej  i  t.  d.  uskutecznia 
się  równocześnie  z  wymiarem  podatku  dochodowe 
go  za  odnośny  rok  podatkowy. 

Przeciw  tym  wymiarom   mogą  być  wnoszone 
odwołania  w  myśl  art.  68  ustawy, 

ft 
Postępowanie  prxy  umorzeniu  podatku  w  ciągu 

okresu  wymiarowego. 

§  264. 
Osoby,  których  stan  majątku  uległ  zmniejsze- 

niu (§§  260  i  261  nin.  rozp.)  po  1  stycznia  roku 

podatkowego,  mogą  w  terminie  wyznaczonym  w  art. 
50  ustawy  składać  nowe  zeznania  o  majątku. 

W  powyżej  wyznaczonym  lerminie  osoby,  któ- 
re pozbyły  się  całego  majątku  (§  260  nin.  rozp.) 

mogą  wnieść  prośby  o  zupełne  umorzenie  podatku 
Prośby  te  sprawdza  przewodniczący  Komisji  sza- 

cunkowej i  zajj^ądza  umorzenie  podatku. 
Celem  zniżenia  podatku  postępuje  się  w  ten 

sposób,  że  od  wartości  majątku,  ustalonej  przy 

'pierwotnym  wymiarze,  odlicza  się  tę  wartość,  o  któ- 
rą majątek  został  zmniejszony  i  odpowiednio  wj*- 

mierza  się  podatek. 

Zmiany  należy  wpisać  do  arkusza  wymiaro- 
wego i  zawiadomić  o  tern  proszącego  na  formula- 

rzu według  przepisanego  wzoru  (Nr.  63). 

Zgaśnięcie  obowiązku  podatkowego. 
I  Do  art.  146  ustawy). 

§  265. W  wypadkach  śmierci  lub  wyprowadzenia  się 
z  obszaru  Rzeczypospolitej  obowiązek  podatkowy 
gaśnie  z  końcem  tego  roku  podatkowego,  w  któ 
rym  te  wydarzenia  zaszły.  Umorzenie  przeto  poda- 

tku należy  uskutecznić  od  następnego  roku  p« 
śmierci  lub  wyprowadzeniu  się. 

Prawo  umorzenia  podatku  służy  przewodniczą- 
cemu Komisji. 

CZĘŚĆ  XII. 

Terminy  płatności.  Odsetki  za  zwłokę  i  egze- 

kucja. Postanowienia  karne.  Doręczenia. 

ROZDZIAŁ  I. 

Terminy  płatności. 

(Do  art.  148  ustawy). 

§  266. 
Postanowienia,  zawarte  w  ustępach  1)  i  2) 

§  156  nin,  rozp.,  stosują  się  do  terminów  płatno- 
ści pudatku  majątkowego.  • 

ROZDZIAŁ  II. 

Odsetki  za  zwłokę  i  egzekucjat 

(Do  art  149  ustawy). 

§  267. Przepisy  o  odsetkach  za  zwłokę  i  egzekucji 
zawarte  są  w  §  163  nin.  rozp. 

ROZDZIAŁ  III. 

Poąjlanowienia  karne. 

(Do  art.  ort.  150—153). 

§  268. Przepisy  o  postanowieniach  karnych  zawarte 
są  §§  164,  166,  167,  169,  171,  172  (część  druga), 
173-189  nin.  rozp. 



Pozycja  417. 613 Nr.  55.  

ROZDZIAŁ  IV. 

Doręozeniaa 

(Do  arf.  155  ustawy). 

§  269. 

Przepisy  o  doręczeniach  zawarte  są  w  §  190 
iiin.  rozp. 

Przepisy  przejściowe. 

A.   Podatek  dochodowy.  - 

Terminy  mocy  obowiązującej  ustawy. 

(Do  art.  art.  156,  157  i  161  ustawy). 

§  270.  ^ 

Postanowienia  o  państwowym  podatku  docho- 
dowym   mają    zastosowanie   do  osób  fizycznych 

i  spadków  wakujących  (nieobjętych)  od  następują- 
;  cych  terminów: 

1)  na  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej  od  1 
stycznia  1920  r. 

2)  na  obszarze  b.  dzielnicy  austro-węgr.  od 
1  stycznia  1921  r. 

3)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  od  cza- 
su, który  oznaczy  Minister  Skarbu  w  porozumieniu 

z  Ministrem  tej  dzielnicy;  równocześnie  utracą  moc 
obowiązującą  przepisy  ustawy  pruskiej  z  dnia  19 
czerwca   1906  r.  o   podatku    dochodowym  wraz 
.1  późniejszemi  uzupełnieniami,  oraz  z  ustawy  stem- 
i  płowej   dla  Rzeszy  Niemieckiej   §§  72,  73,  74,  75 

I  poz.  tar.  9. 
Wymiary  poclatku  dochodowego  za  rok  1920 

i  la  obszarze   b.  dzielnicy   auśtr.  węgr.   mają  być 
I  uskutecznione  według    dotychczas  obowiązującej 
w  tej  dzielnicy  ustawy  o  bezpośrednich  podatkach 
osobistych,  jednakże  z  zastosowaniem  postanowień 
ustępu  2  art.  156  ustawy. 

Terminy  zastosowania  postanowień  o  państwo- 
wym podatku  dochodowym  do  osób  prawnych 

oznaczy  Minister  Skarbu  odrębnem  rozporządzeniem, 
dla  b.  dzielnicy  pruskiej  w  porozumieniu  z  Mini- 

strem tej  dzielnicy. 

B.    Podatek  majątkowy. 

Terminy  mocy  obowiązującej  ustawy. 

(Do  art  163  i  164  ustawy). 

§  271. 

Postanowienia  o  podatku  majątkowym  obo- 
wiązują: 

1)  na  obszarze  ziem  polskich  b.  dzielnicy 

I  austrjacko-węgierskiej  i   rosyjskiej  od  1  stycznia 
1921  r.; 

2)  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  z  wej- 
ściem w  życie  przepisów  o  państwowym  podatku 

dochodowym;  równocześnie  ustanie  działanie  ustawy 
pruskiej  o  podatku  uzupełniającym  z  dnia  14  lipca 
1893  r.  wraz  z  późniejszemi,  odnoszącemi  się  do 
■ie]  uzupełnieniami  i  zmianami. 

Przepisy  ogólne.  Postanowienia  amnestyjne. 

(Do  art.  165  ustawy). 

§  272. 
Wymiary  podatków,  należnych  zą  czas,  po- 

przedzający wprowadzenie  w  życie  ustawy  o  pań 
stwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątko- 

wym, należy  uskutecznić  także  po  terminie  wejścia 

w  życie  tejże  ustawy,  według  zasad  dot^fchczaso- 
wych  ustaw. 

Co  do  części  drugiej  i  trzeciej  art.  165  ustawy,  • 
dotyczących  przepisów  amnestyjnych,  wyjaśnia  się 
jak  następuje: 

Postępowanie  karne  należy  uważać  za  rozpo 
częte,  względnie  wszczęte  już  z  chwilą  podjęcia 

przez  władzę  skarbową  pierwszych  czynności  ce- 
lem stwierdzenia  przekroczenia,  a  zatem  i  takie  po 

stępowanie  karne,  o  którem  już  uwiadomiono  pła- 
tnika, jako  obwinionego  o  dane  przekroczenie 

karno-skarbowe. 

Umarza  się  przeto  rozpoczęte  (wszczęte), 
względnie  wdrożone  postępowanie  (dochodzenie) 
karne,  a  znosi  się  nieprawomocne  orzeczenia  karne, 
jeżeli  winny  w  ciągu  trzech  miesięcy  po  ogłoszę 
niu  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym 
i  podatku  majątkowym,  t:  j.  do  26  listopada  1920  r. 
sprostał  lub  uzupełnił  zeznanie,  które  poprzednio 
złożył,  albo  złożył  w  tym  samym  terminie  nowe 

zeznanie,  wymagane  według  dotychczasowych  prze- 
pisów, o  ile  chodzi  o  postępowanie  karne  rozpo- 
częte, względnie  wdrożone  przed  wejściem  w  życie 

art.  165  ustawy,  względnie  o  orzeczenia  karne, 
które  przed  tym  terminem  z  powodu  odwołania  nie 
urosły  jeszcze  w  moc  prawa.  Terminem  tym  jest 
dzień  11  września  1920  r.,  od  którego  to  dnia  ma 
moc  obowiązującą  art.  165  powołanej  ustawy,  jako 
od  dnia  15  po  dniu  ogłoszenia  ustawy. 

Ten  sam  dzień  jest  również  miarodajny  dla 
stosowania  postanowienia  ustępu  3)  art.  165  ustawy, 

to  znaczy,  że  po  dniu  10  września  1920  r.  odno- 
śnie do  przekroczeń  przed  tym  dniem  popełnionych, 

postępowanie  karne  nie  może  być  ani  rozpoczęte 
lub  wdrożone,  ani  też  prawomocne  wymiary  podat- 
kow]e  za  czas  pod  koniec  roku  1920  nie  mogą  być 
zmienione,  względnie  związane  z  temi  przekroczę 
niami  dodatkowe  wymiary,  nie  mogą  być  uskute- cznione. 

§  273. Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia;  równocześnie  traci  moc  obo- 
wiązującą rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dn. 

8  listapada  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.^Ts  115,  poz.  765) 

z  wyjątkiem  terminów,  wyznaczonych  w  temże  roz- 
porządzeniu dla  czynności  wstępnych  do  wymiaru 

na  lata  podatkowe  1920  i  1921  oraz  dla  potrącenia 
podatku  dochodowego  przez  służbodawcę  w  1921  r.. 
które  pozostają  nadal  w  mocy. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  Ry barski 

(Dz  Ust.  0^  48  z  d.  15/VI  1921  r.  poz.  298). 
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w  przedmiocie  przepisów  wykonawczych  do  ustawy 
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}  Wzór  Nr.  1.  

l  ^  ■  "   do  §  87  rozp.  wyk. 

1  Obwieszczenie 

I  przedmiocie  Państwowego  podatku  dochodowego. 

'  Na  podstawie  §  82  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dn. 
'  maja  1921  roku  (Dz.  U.  R  P.  Nr.  48,  poz  298)   podaje  się 
wiadomości,  że  w  następujących  miejscowościach,  Okrę- 
,   Urzędu  Skarbowego  podatków  i   opłat  skarbowych 

 a  mianowicie: 

mujący  mieszkania  i  głowy  rodziny,  w  terminie  do  1  stycz- 
,  zaś  właściciele  (ich  zastępcy,  dzierżawcy  lub  zarzćjdza- 
y)  domów,  względnie  posiadłości  budynkowych,  najpóż- 
j  do  15  stycznia  są  obowiązani  dostarczyć  wykazy  i  listy 
naganę  art.  art.  45,  46  i  47  ustawy  o  państwowym  podatku 
:hodowym  i  podatku  majątkowym  (Dz.  U.  R.  P.  z  r.  1920 
82  poz.  550)  oraz  §§  87,  88,  S2  i  94  powołanego  rozpę- 

dzenia Min.  Skarbu. 
Wzywa  się  przeto,  aby  w  wyżej  wymienionych  miej- 

iWościach,  we  wskazanym  terminie: 
1)  Każdy,  kto  zajmuje  mieszkanie  (lokator),  dostarczył 

iścicielom  .domów  lub  ich  zastępcom  (dzierżawcom  lub 
ządzającym  nimi),  za  potwierdzeniem  odbigru,  na  formu- 
zu  według  wzoru  Nr.  3,  wykazy  osób,  zamieszkałych 
dniu  l5  grudnia  19  .  r.  w  jego  mieszkaniu  i  mających  sa- 
istny  dochód,  bez  względu  na  to,  w  jakiej  wysokości  te 
)by  otrzymują  dochód  (Art.  45  Ustawy  i  §  88  rozp.) 

Uwaga.  Zajmujący  mieszkania  (posiadacze  mieszkań) 
ini  umieścić  w  wykazach  tylko  osoby  zamieszkałe  w  icłi 
jszkaniach  w  dniu  15  grudnia  19  r. 

wykazy  winny  zatem  obejmować  posiadaczy  mieszkań, 
'onków  i  ięh  rodzin,  mających  samoistny  dochód,  oraz 
)by,  które,  znajdując  się  W  stosunku  służbowym  do  po- 
daczy  mieszkań,  u  nich  zamieszkują,  jak  np.  guwernantki, 
ny,  sekretarze  osobiści,  subjekci,  służba  domowa,  (kuchar- 

lokaje)  i't.  p.,  wreszcie  '  sublokatorów,  odnajmujących koje  lub  część  mieszkania. 
Do  wykazów  winny  być  wpisane  również  i  te  osoby,  które 

lypadkowo  lub  chwilowo  byty  nieobecne  w  mieszkaniu 
dniu  15  grudnia  19  r.,  lecz  pozostawiły  pomieszczenie 
i  dalszego  sWego  użytku. 

'  Do  liczby  zamieszkałych  nie  należą  osoby  przypadkowo 
tym  terminie  przebywające,  a  mające  miejsce  zamieszkania' innych  miejscowościach  oraz  osoby  odnajmujące  pomiesz- 

ania nic  w  celu  zamieszkania  lecz  dla  spełniania  czynności 
żbowych  lub  zawodowych  (np. pomieszczenia  wynajęte  przez 
larzy,  adwokatów,  ajentów  handlowych  i  t.  p.  dla  przyjęć 
prych,  klijentów,  interesantów). 

Utrzymujący  hotele,  pokoje  iMueblowane,  pensjonaty, 
spody,  domy  zajezdne,  oraz  inne  zakłady,  przeznaczone 
wynajęcia  pomieszczeń  na  zamieszkanie,   jak  zakłady 

:znicze,  sanatorja  i  t.  p.,  winni  wciągnąć  do  wykazów  tyl- 
te  zamieszkałe   w  ich  zakładach  osoby,  które,  odnajmu- 
pomieszczenia  na  miesiąc  lub  chociażby  na  doby,  za- 

eszkują  dłużej,  jSk  dwa  miesiące    Wymienione  osoby  na- 
;y  włączyć  do  wykazów  i  W  tym  wypadku,  gdy  były  nie- 
ecne  w  dniu  15  grudnia  19..-  r.,  lecz  odnajęte  pomiesz- 
enia  zatrzymały  nadal  dla  siebie. 

2)  Każdy,  kto  stanowi  głowę  rodziny,  zarówno  zajmu- 
■y  (lokatorzy),  jak  i  odnajmujący  (snblokatorzy)  mieszkania, 
owiązany  do  opłaty  podatku  dochodowego,  złożył  właści- 
;lom  domów  (dzierżawcom  lub  zastępcom),  albo  właściwej 
adzy  skarbowej,  za  potwierdzeniem  odbioru,  na  formula- 
n  wedhig  Wzoru  Nr.  4,  wykaz  Wszystkich  będących  w  dniu 
grudnia  19  r.  na  jego  utrzymaniu  czlonków  rodziny,  bez 
:ględu  na  miejsce  zamieszkania  lub  pobytu  tych  członków, 
ykazy  te  można  przesyłać  do  władzy  skarbowej  również 
ćztą  (art.  46  ustawy  i  §  92  rozp.). 

3)  Każdy  właściciel  domu  względnie  posiadłości  budyn- 
'Wej,  (dzierżawca  lub  zastępca)  równocześnie  z  wykaz«mi, 
Jżonemi  przez  lokatorów  oraz  przez  głowy  rodziny,  do- 
arczył  właściwej  władzy  skarbowej,  na  formularzu  według 
'.oru  Nr.  5,  imienne  listy  osób,  które  w  dniu  15  grudnia 
■  r.  zajmowały  w  ich  posiadłościach  budynkowych  miesz- 
nia  lub  pomieszczenia  przeznaczone  dla  zakładów  lian- 
3wych  lub  przemysłowych,  np.  na  sklepy,  tabryki,  warsz- 
ty,  składy,  spichlerze,  stajnie,  garaże  i  t.  p,,  z  oznaczeniem 
;sokości  umówionej  ceny  najmu  za  wynajęte  mieszkania  lub 
•mieszczenia,  względnie  wartości  czynszowej  mieszkania  lub 

pomieszczenia,  oddanego  do  bezpłatnego  użytku  albo  zaję- 
tego przez  samego. właściciela  domu,  albo  posiadłości  budyn- 

kowych (nrt.  47  ustawy  i  §  94  rozp.). 
Do  powyższych  wykazów  właściciele  domów,  względ- 

nie ich  zastępcy  lub  dzierżawcy,  o  ile  zajmują  p  )mieszcz(  - 
nia  we  własnym  domu,  dołączają  wykazy  zamieszkałych  .w  ich 
mieszkaniu  osób,  a  o  ile  zarazem  stanowią  głowy  rodziny  — 
dołączają  również  i  Wykaz  będących  na  ich  iitrzymaniu  człon- ków rodziny. 

Formularze  wzorów  Nr.  3,  4  i  5  zostały  rozesłane  wła- 
ścicielom domów.  Lokatorzy  i  głowy  rodzin  mogą  otrzymać 

potrzebne  formularze  wzoru  Nr.  3  i  Nr.  4  od  właścicieli  do- 
mów. 

Osoby,  którym  blankietów  formularzy  nie  doręczony), 
winny  zgłosić  się  po  odbiór  takowych  do  właściwego  Urzędu 
sliarbowego.  Izby  skarbowej,  Ka.sys państwowej  i. do 

Osoby,  winne  niezłożenia  w  wyżej  oznaczonym  terminie 
wykazów,  albo  przedstawienia  w  złożonych  wykazach  niezu- 

pełnych danych,  ulegną  grzywnie  do  1000  Mk. 
 dnia   19  r. 

Izba  Skarbowa. 

Wzór  Nr.  2. 
do  §  87  rozp.  wyk. 

Obwieszczenie 

w  przedmiocie  państwowego  podatku  dochodowego. 

Na  zasadzie  §  95.  Rozporządzenia  wykonawczego 
Ministra  Skarbu  z  dnia  14  maja  1921  r  (Dz.  Ust  R.  P.  Nr.  48  - 
poz.  298  z  1921  r.)  podaje  się  do  Wiadomości  Wszystkich  Władz 
i  urzędów  państwowych,  związków  komunalnycli,  instytucji, 
publicznych  i  prywatnych,  Wszelkiego  rodzaju  towarzystw, 
stowarzyszeń  i  spółek,  właścicieli  i  dzierżawców  zakładów 
handlowych  i  innych  przedsiębiorstw,  przynoszących  dochód, 
jak  również  właścicieli  i  dzierżawców  nieruchomości  oraz 
Wogóle  Wszystkich  slużbodawców,  wypłacających  uposażenia 
służbowe,  emerytury  i  wszelkiego  rodzaju  wynagrodzenia 
w  pieniądzach  lub  w  naturze,  że  najpóźniej  do  15  stycznia 
19  -.  r.  winny  być  złożone  do  właściwej  władzy  skarbowej 
Wykazy,  wymagane  art.  -18  ustawy  o  państwowym  podatku 
dochodowym  i  podatku  majątkowym  (Dz.  Ust.  R.'  P.  Nr,  82, 
poz.  550  r.  1020). 

Składać  należy  wykazy  tylko  tych  osób,  którym  w  ciągu 
minionego  19  roku  wypłacono  uposażenia  służbowe,  eme- 

rytury i  wszelkiego  rodzaju  \vynagrodzenia  w  pieniądzach 
lub  w  naturze  w  wysokości,  przekraczającej  minimum  egzy- 

stencji w  .  miejscu  zamieszliania  pracownika  i  które  w  dniu 
1  stycznia  19  r.  miały  miejsce  zamieszkania  na  obszarze 
Rzeczypospolitej. 

Nadto  w,  tym  samym  terminie  winny  być  złożone  wy- 
kazy osób,  zamieszkałych  w  dniu  1  stycznia  1'.)  r.  poza 

obszarem  Rzeczypospolitej,  o  ile  te  osoby  w  ciągu  19  r. 
pobrały  tantjemy  (art.  18  ustawy)  lub  z  funduszów  )'aństwa, 
związków  komunalnych  oraz  innych  tego  rodzaju  funduszów 
publicznych  otrzymały  place  albo  emerytury. 

wykazy  osób,  które  otrzymały  uposażenie  alb  wynagro- 
dzenie za  służbę  państwową  lub  samorządową,  władze,  urzę- 

dy państwowe  i  związki  komunalne  sporządzają  na  formula- 
rzu według  wzoru  Nr.  (3,  wykazy  zaś  Wszystkich  innych  osób 

winny  być -sporządzone  na  formularzu  według  w.  oru  Nr.  7. 
wykazy  '  osób,  otrzynmjących  uposażenia  służbowe, 

emerytury  i  Wszelkiego  rodzaju  wynagrodzefiia,  winny  być 
dostarczane  temu  Urzędowi  skarbowemu,  w  okri;gu  którego 
te  osoby  w  dniu  1  stycznia  19  r.  miały  miejsce  zamiesz- 

kania albo,  w  braku  tegoż,  miejsce  pobytu. 

Wykazy  osób,  mających  miejsce  zamieszkania  lub  po- 
bytu poza  obszarem  Rzeczypospolitej,  należy  składać  do  tego 

Urzędu  skarbowego,  w  okręgu  którego  znajdują  się  władze, 
urzędy,  instytucje  i  towarzystwa  albo  zamieszkują  osoby 
dokonywujące  wypłaty. 

Formularze  wzorów  (Nr.  Nr  6  i  7)  zostały  rozesłane 
instytucjom  i  osobom,  dokonywującym  Większej  ilości  wypłat. 
Slużbodawcom  i  instytucjom,  którym  formularzy  nie  dostar- 

czono, potrzebne  blankiety  będą  wydawane  W  Urzędzie  skar- 
bowym, izbie  skarbowej,  Kasie  skarbowej. 

t<to  w  wyżei  oznaczonym  terminie  nie  złoży  wykazów, 
Wymaganych  na  podstawie  art.- 48  powołanej  ustawy,  ulegnie 
grzywnie  do  wysokości  1000  mk. 



4 

Kto  świadomie,  w  celu  uchylenia  od  ustawowej  powin- 
ności podatkowej  osoby  własnej  lub  przez  siebie  zastępowa- 

nej, złoży  nieprawdziwe  zeznania  lub  wyjaśnienia,  które  przy- 
czynić się  mogą  do  udaremnienia  wymiaru  lub  uszczuplenia 

ustawowo  należącego  się  podatku/niezależnie  od  obowiązku 
dopłaty  należności  podatkowej  -  i  o  ile  nie  zagraża  kara 
surowsza  w  myśl  powszechnej  ustawy  karnej  —  ulegnie  karze 
pieniężnej  od  jednokrotnej  do  dwudziestokrotnej  sumy  nie 
wymierzonego,  uszczuplonego  lub  narażonego  na  jedno  lub 
drugie  podatku,  albo  w  drodze  sądowej  karze  pozbawienia 

wolności  do  1  roku  (art.  102,  częś'ć  6  ustawy). Publiczne  władze  i  urzędy,  winne  przekroczenia  art. 
48  ustawy  o  państwowym  •  podatky  dochodov  ym  i  podatku 
majątkowym  i  niezastosowania  się  do  w^żej  wskazanego 
terminu,  odpowiadają  Według  ogólnych  przepisów  organizacyj- 

nych, względnie  służbowych. 

 dnia  19    -  r. 

Izba  Skart>owa. 

Wzór  Nr.  5 
do  §  88  rozp.  wyk. 

Potwierdzenie  odbioru 

Zajmujący  mieszkanie  Nr.   w  domu  przy  ul.  
 .  Kr.  

(Nazwisko  i  imię)  —  
złożył  wykaz  zamieszkałych   u  niegfo  osób  dnia-  19  r.  , 
(podpis)  właściciela  domu  lub  jego  zastępcy  = — ■  

WYKAZ 

osób,  mających  samoistny  docłiód  i  zamieszkałych  w  dniu  15  grudnia  l!>  
roku  u-  .(nazwa  miejscowości)  przy  ul. — ■  — — — 

 w  domu  Nr.  -należącym  do  (nazwisko  Wiaściciela  do- 
mu)—^ w    mieszkaniu   Nr.   które  zajmują 

(imię  i  nazwisko  posiadacza  mieszkania)  

Nazwisko 
Imif 

St
an
 (k
aw
al
er
, 

żo
na
ty
, 

t  
wd
ow
ie
c)
 

1  Określenie  głównych 
vo;„„;.  .,„„,.i,i    źródeł  dochodu:  (czy 
n^^li  ̂ łff^r  ''^  nieruch.,  czy  z  handlu 

dawcv        1  l"*^  P^e-i^ysł",  czy  z ^        1    zajęcia  zawodowego, 
1  czy  z  uposaż,  alużb. 

V 

Wykaz  winien  być  podpisany  przez  lokatora  albo  przez  osobę  go 
zastępującą. 

Jeżeli  jeden  arkusz  nic  wystarczy  do  wykazania  wszystkich  osób, 
które  winnj'  byd  podane  (np.  przy  sporządzaniu  wykazu  osób,  zamieszka- 

łych v{  hotelach,' pokojach  iiiBcŁ>lovvanych  i  t.  p.i  należy  użyć  arkusza  do- 
datkowego. 

Wykaz  należy  dostarczać  corocznie,  najpóźniej  do  1  stycznia,  za  po- 
twierdzeniem odbioru  właścicielowi,  domu.  lub  jego  zastępcy- 

Kto  nie  złoży  wykazu  w  oznaczonym  terminie,  ulegnie  grzywnie 
de  1000  mk. 

Wzór  Xr.  4 
do  §  92  rozp,  wyk 

Potwierdzenie  odbioru. 

Wykaz  osób   będących  na  utizymaniu  zamieszkałego   w  lokalu   
(Imię,  nazwisko  głowy  rodziny)  ■  ■■'  ■ 

otrzymałem  dnia  '■  ■   198 — r. podpis  właściciela  domu  lub  jego-  zastępcy  

WYKAZ*
 

członków  rodziny,  będących  w  dniu  li  grudnia  192 — r.  na  utrzymaniu  głow 
rodziny  (nazwisko  i  łmię)  —  — ■  ^-  
zamieszkałej  w  (nazwa  jbiejsCQWości)  :  

 przy  ulicy  vr  domu  Nś—  
w  mieszkaniu  Xk  

Nazwisko 

Imię 

Wi
ek
 

Stosunek 

pokrewień- 

stwa 

Miejicc  za-  \ 
mieszkania  w  d. 

l6  grudn.  l8— r 

Wykaz  winien  być  podpisany  przez  głowę  rodziny  albo  przez  osobo która  ją  zastępuje. 
Wykaz  należy  składać  corocznie,  najpóźniej  do  i  stycznia,  za  pot 

wierdzeniem  odbioru,  właścicielowi  domu  lub  jego  zastępcy,  albo  bezpo 
średnio  właściwej  władzy  skarbowej. 

Kto  w  oznaczonym  lei  minie  nie  zł^ży  wykazu,  ulegnie  grzywnii 
do  lOOO  Mk. 

Wzór  Nr.  5 
do  §  94  rozp.  wyk. 

IIVIiENNA  LISTA 

osób,  zajmujących  mieszkania  lub  pomieszczenia  w  dniu  i5  grudnia  19I — r 
(nazwa  miejscowości)    przy  ulicy  
w  posiadłości  budynkowej  K:  należącej  de  (nazwisko  i  imię  właś- 

ciciela)  •  

mieszkania 
lub  pomiesz- czenia fw  po- 

rządku kolej- 

nym) 

Nazwisko  i  imię 

osoby,  albo  nazwa 
przedsiębiorstwa  lub instytucji  zajmującej 

lokal 

Przeznaczenie 
lokalu  (na 

mieszkanie,  na 
sklep,  warsztat, akład,  na  biuro 

i  t.  p.) 
Wysokość 

rocznego  ko- mornego, albo 
wartość  cało- rocznego użyt- kowania 

• 

k 

Imienna  lista  winna  być  podpisana  przez  właściciela  demu,  albo  przez 
jego  zastępcę. Jeżeli  jeden  arkusz  nie  wystarczy  do  zamieszczenia  osób,  które  winny 
być  grzytoczone,  należy  użyć  arkusza  dodatkowego. Imienną  listę  należy  składać  corocznie,  najpóźniej  do  15  stycznia 
właściwej  władzy  skarbowej  wraz  z  wykazami,  dostarczonemi  na  formula- 

rzach według  wzorów  ?is>f»  .?  i  4  przez  lokatorów  i  głowy  rodziny. 
Właściciele  domów,  w  kturycH  znajduje  się  kilka  albo  więcej  micsz- 

Uai),  przed  dostfirczeniem  władzy  skarbowej  wykazów,  otrzymanych  od  lo- 
katorów i  głów  rodzin,  winni  ułożyć  te  wykazy  (wzór  >fs  3  i  4)  albo  w  p<i- 

rządku  kolejnym  według  numerów  mieszkań,  o  ile  mieszkania  w  ich  domac  h 
są  ponumerowane,  albo  w  porządku  alfabetycznym  wedłng  nazwisk  osób, 
obowiązanych  do  złożenia  wykazów,  o  ile  mieszkania  nie  posiadają  nume- 

rów, a  to  co  do  każdej  posiadłości  budynkowej  oddzielnie. 
Kto  nie  złoży  listy  imiennej  w  oznaczonym  terminie,  ulegnie  grzy- wnie do  1000  Mk. 



Wzór  Nr.  6 
do  §  95  rozp.  wyk. 

lazwa  władzy,  urzędu  lub  instytucji 
raz  dokładny  adres  

W         K    A  Z 

^^posażeń  służbowych,  emerytur  i  Wszelkiego  rodzaju  wynagiodzeń  w  pieniądzach  i  naturze,  wypłaconych  niżej  wymienionej 
T  osobie,  po  uwzględnieniu  potrąceń  przewidzianych  ustawą  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  majątkowym. 

W  roku  192- 

Nazwisko  i  imię   '■  ^  :  —  
j  Stanowisko  służbowe  lub  zajęcie  si  —  
Miejsce  zamieszkania  dokładny  adres) 

A.    W   P  I  E  N-I  Ą  D  Z  A  C  H., 
Uposażenie,  wynagrodzenie,  emerytura  wraz  ze  Wszystkiemi  dodatkami  ^ — ■■  — 

Marek 

B.  WNATURZE. 

Wartość  wynagrodzenia  w  naturze                                            .                           ..  _ 
^  _- — .   

r                                                         Rzeczywiście  w  roku  192 —  wyptaćonojazem  .... 
Stampilla  władzy,  urzędu  lub  instytucji. 

Publiczne  władze  i  urzędy,  Winne  niezłożenia  wykazu,  odpowiadają  według  ogólnie  obowiązujących  przepisów  organiza- 

^igyjnych,  względnie  służbowych.  ■  "  - 

Nszwisko  i  imię  ossoby  lub  nazwa  instytucji,  ̂  
firmy,  i  t.  p.,  składających  wykaz,   oraz  dokładny  adres  

Wzór  Nr.  7 do  §  95  rozp.  wyk. 

WYKAZ 

uposażeń  służbowych,  emerytur  i  wszelkiego  rodzaju  wynagrodzeń  w  pieniądzach  i  naturze,  wypłaconych  niżej  wymienionej 
osobie  w  192—  roku. 

Nazwisko   i   imię  •  ■  .  ■  —  
Stanowisko  slnżbowe  lub  zajęcie   ■  : — . —  1-  —  
Miejsce  zamieszkania   (dokładny  adres)    

Oznaczenie  wynagrodzeń :  ' 

^  A.   W  pieniądzach. 
Uposażenie,  wynagrodzeni",  emerytura  wraz  ze  wszystkiemi  •tałemi  dodatkami,  jak  np.  dodatek  drożyźni.any,  miejscowy  i  inne, chociażby  wyplata  była  dokonywaną  dziennie,  tygodniowo  i  t.  d. 

;  Wynagrodzenie  procentowe  itantjemy)  (art.  i8  ustawy)  ......... 
nWynagredzenie  akordowe  i  od  aztuki,  prowizje,  czesne,  taksy  egzaminacyjne  (promocyjne)  i  inne  wynagrodzenia  imienne 
Wypłaty  na  reprezentacje,  diety  i  t.  p.  wynagrodzenia  ........ 

B.   W  naturze. 
Wai  tośi!  mieszkania    .  . 

'l  Wartość  opału,  oświetlenia,  utrzymania  .  .  .  .  .  .  ... 
I  Wartość   innych   dodatków,  sljJadających    się  z  ^  — - —  

Razem : 

Marek 

(druga  strona  do  wzoru  Ns  7) 

I Oznaczenie  potrąceń,  ciągnących  na  poborach: 
!  Oplata  na  fundusz  emerytalny  ^  . 
(jUstawowa  albo  z  umowy  wypływająca  oplata  do  Kasy  chorych 
Ustawowa  albo  z  umowy  wypływająca  oplata  za  ubezp.  od  wypadku 
Inne  potrącenia,  sklądająee  się  t  . 

Razem 

Marek 

Podpis  służbodawcy  liib  atampilia. 
Kto  nie  złpiy  wykaiu  w  przepisanym  terminie,  ulegnie  grzywnie  do  lOOO  Mk.  .  .  ,  . 
Kto  świadomie,  w  celu  uchylenia  od  ustawowej  powinność,  podatkowej  osoby  własnej  lub  przez  siebie  zaatępowanej,  złoży  nieprawdziwe  zezua- 

3  wyjaśnienia,  które  przyczynić  się  raoją  do  udaremnienia  wymiaru  lub  uszczuplenia  ustawowo  należąeeto  się- podatku,  niezależnie  od  obowiązku 
dopłaty  należności  podatkowej  —  i  o  ile  nie  zagraża  kara  surowsza  w  myśl  powszechnej  ustawy  karnej  —  ulegnie  karze  pieniężnej  od  jednokrotnej  do 
dwudziestokrotnej  sumy  niewymierzonego,  uszczuplonego  iub  narażonego  na  jedno  łub  drłgie  podatku,  albo  w  drodze  sądowej  karze  pozbawienia  wol- 

ności do  I  roku  (»tt.  lOł,  cz.  6).  ' 

nia  lub 



KSIĘGA 

Wzór  Nr.  8 
do  §  100  rozp.  wy 

potwierdzeń  odbioru  wykazów,  złożonych  w  ntyśl  art."45— 48  ustawy  o  państwowym 

podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  do  

na  rok  19. 

Data  od- bioru wy- kazów 
f^miesia.c, dzieli) 

Nazwisko  osobyi  składającej 
wykazy  (właśc.  domu,  loka- 

tora, głowy  rodziny,  sJużbo- 
dawcy — nazwa  fiimy  lub  in- 

stytucji) oraz  adres  (miej- scowość, ulica,  Nr.  domu). 

Ilość  złożonych  wy- 
kazów według  wzo- rów Nr.  Nr, 

3    4  5 

6  -7 

PO  J- .UERDZENJE  ODBIORU 

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego 

Podatków  i  Opłat  Skarbowych 

W- 

Do- 
L.. 

Potwierdzenie  odbioru  Nr.- 

-dn. 

-192- — r.  do- 

złożono  wvk»2y  do  państw,  podat.  dochód, 
według  wzorów: 

Nr.  :j  (  )  Nr.  4  (  )  Nr.  5  (  '-) Nr.  C  (  )  Nr.  7  (  ) 
ł'odpis  tidbioicy 

Potwierdzenie  odbioru  łlr.   ,  192  r.  do- 

-dn. 

złożono  Wykazy  do  państw,  podat.  dochód, 
według  wzorów: 

Nr.  3  (  )  Nr.  4  (  )  Nr.  6  (  ) 
Nr.  6  (  )  Nr.  7  (-  ) 
Podpis  odbiorcy 

Wzór  Nr.  9- 
do  §  100  rozp.  wyl; 

Ponaglenie 

Sprawa  urzędowa 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  Władzy  Skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru 

Ponaglenie  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  podatków  i  opłat  skarbowych 'w  

z  dnia 
192 —  r.' do  złożenia  na  formularzu  według  wzoru  Nr.- 

rodzlny)  (listy  Imiennej)  

wykazu  osób  (członków 

otrzymałem  (am)  dnia  192—  r.         Podpis  adresata 



(Druga  strona  do  wzoru  Nr.  9). 
'  '  Dnia  /P   r. 

L,—                          Ponieważ  Pan   mimo   upływu  terminu,   wyznaczonego   na  zasadzie 

82  rozp.  wyk.  Min.  Sl<.  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz.   U.  R.  P.  Nr.  48  poz.  298),  publWznem  obwieszczcniem^ładzy  Skarbowej 

w  .  :  ,  nie  złożył  wymaganego  art   ust.  o  państw,  podat.  dochód,  i  podat.  majątkowym to 

(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550)  wykazu  osób  (członków  rodziny)  (listy  imiennej)  -  

rzeto  wzywa  się  Pana  do    złożenia  na  formularzu   według  wzoru   Nr.  .-  vyspomnianego 

ykazu  (listy  imiennej)  w  ciągu  dni  po  doręczeniu  niniejszego  ponaglenia. 

*•   W  razie  nieuczynlenia  zadość  ponagleniu,  ulegnie  Pan  ;  grzywnie  do  3000  marek. 

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  Wzór  Nr.  lo 

Podatków  i  Opłat  Skarbowych  do  §  loo.  rozp.  wyk. 

yy  Ponaglenie 

"  L.  . 
Do 

Sprawa  urzędowa. 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  Władzy  Skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru 

Ponagtenie  Naczelnika         Urzędu  Skarbowego  podatków  i  opłat  skarbowych  w 

L.  z  dnia    -   .  192   r.  w  przedmiocie 

v./oru  Nr. 

cti  ?ypT\ałem  (am)  dnia 

wykazu  osób  (członków  rodziny)  (listy  imiennej) 

!92--^  r. 

na  formularzu  według 

i /'ruga  strona  do  w  nom  Nr.  10). 

Podpis  adr€«ata 

Pnia- 

192  

Złożołiy  przez  Pana  - 

na  formularzu,  według  wzoru  Nr. wykaz   (lista  imienna) 

W  razie  nieuczynlenia  zadość  ponagleniu,  ulegnie  Pan grzywnie  do  3000  marek. 



Rok  podatkowy  192_,  192_,  192_,  192_.  192_,  192. 
Wzór  JMs  11 

do  §  102  rozp.  wyk. 

Nazwisko  i  imię 

Zawód  lub  zajęcie  

/Miejsce  zamieszkania 

Lista  domniemanych  płatników 

podatku  dochodowego  i  majątkowego 
Ns  porz.  2rk..wym. 

Źródła  dochodu: 

1.  Nieruchomość  gruntowa. 

2.  Budynki. 

-  No  d. 

V 

3.    a)  Przedsiębiorstwa  handlowe  i  przemysłowe, 

b)  Zajęcia  zawodowe  i  wszelkie  inne  zatrudnienia  o  celach  zarobkowych. 

4.    Wynagrodzenia  procentowe  (tantjemy). 

(Strona' 2-ga  wzoru  Nr,  11). 

5.    Kapitały  pieniężne  i  prawa  majątkowe. 

6.    Uposażenia  służbowe,  emerytury  i  wynagrodzenia  za  najemną  prace. 

Uwagi 

Wzór  12 

Rok  podatkowy  192    ,  192:  .  192  ,  192  ,  192    .  192    ,  do  §  103  rozp.  wyk. 

Lista  domniemanych  płatników 
podatku  dochodowego. 

Nazwa  związku,  instytucji,  towarzystwa,  stowarzyszenia,  przedsiębiorstwa  i  t.  p.  osób  prawnych 

Siedziba  zarządu  A  ul.  *   NB  domu  

I   Wszelkie  uwagi : 

Bliższe  określenie  działalności 
Kapitał  zakładowy  jego  rodzaj  ̂ akcyjny,  udzia- 

łowy, składkowy,  listy  zastawne  i  t  p.)  oraz 

jego  wysokość. 
Zysk  bilansowy  w  roku  

192  - Mk  192 
m  

• 

192 

...Mk..  - 
192 

tAk.........    

• 

192 

...Mk  

■ 192  . Mk  



_  Wzór  Nr.  13 

Arkusz  wymiarowy  do§io5rozp.wyT. 

państwowego  podatku  dochodowego. 

Nazwisko,  imię  i.  zawód  '.  ^-  V:  
Miejsce  zamieszkania  . — —  ul  domu  m  

Okręg,  szac  Kasa  Państw  ■■  Miejsce  przypisania  podatku  
Nr. 

19  

19- 

PODSTAWY  OPODATKOWANIA kolej- ny • Zeznano Wniosek 
Uchwala komisji Zeznauo Wniosek 

Uchwała 
komisji 

1 

2' 3 
4 

5 
6 
7 
o 5 

1 

2  ■ 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

£f          U  V.4  y  1 1  Jr\  ̂ .r  W  ••••••••• 
z  przedsiębiorstw,  zajęć  i  zatrudnień  .   .  . 

•o 

X. 

u 
z  kapitałów  i  praw  majątkowych  
z  uposażeń  służbowych,  emerytur  i  t.  p. 

o 
Q  .  —  

y 

lU 
11 

CS  "Z: "5  t« 
1 
2 N  O 

_0  T-l 
3 

13 
14 

4 V o  5 
5 

15 
l 

1 7 
18 J   .  »  
19 
20 
21 li  
22 Zniżka  z  art.  26  ust.  o  stopni  
23 

24 
1 

25 Dochód  z  nadzwyczajnego  wyrębu  lasu  w  wysokości  Vb 
tego  dochodu  (ostatni  ustęp  art.  15  ustawy)  .   .  . 

Podatek  od      dochodu  z  nadzwyczajnego  wyrębu .    .  . 26 

27 Razem  podatek  (rubr.  24  i  26)  
V 

1  . 

ido .i 'p  co 

a  ■DO 
^  (U *^  c 

płacić 

1  
(organ 

ący) 

nazwisko  i  imię  służbodawcy- 
M  porz 
wykazu 
slużbo- dawców 

Od  wypła- canych 

uposaten 
służbowycl- 

kwotę 
)k  porz. 

wykazu 
siużbo- 
dawców 

Od  wypła- canych 

upo«»żeó 
służbowych 

kwotę 

—  y  _■ 
-o  5  c "  (0  o 

o< 
O  u 

.  =^ 
■  29 N 0.3 • 

Data 

• 

Wszelkie  uwagi  co  do  protestu  przewodniczącego,  odwo- 
łania podatnika,  zażalenia  do  Trybunału  administracyjnBgo  itd 



Nr.  porz. 

iNr. 
kolej- 

ny 

(druga  strona  wzoru  Nr.  15) 

Arkusz  wymiarowy 

państwowego  podatku  majątkowego 

PODS  l  AWY  OPODATKOWANIA 

a)  W  gruntach  .  \.  - 
b)  ̂ v  budynkach  
c)  w  przedsiębiorstwach  
d)  w  kapitałach  i  prawach  majątkowych 
e)  w  urządzeniu  doniowem  

RAZEM : 

Okres  1921-1922-1923 
Zeznano Wniosek 

Uchwala komisji 
Okres  1924—1925-1926 

,1  Uch-wała 

Zeznano      Wniosek  |  komisji 

1) 

2) 

dlugj     .  . 
inne  ci(;żary 

RAZEM 

10 MAJĄTEK  PODLEGAJĄCY  OPODATKOWANIU 

11 
12 
13 

14 
15 

Stopień  majątku   .    .  . 
Stopa  podatfiowa  z  art.  132  ustawy  
Stopień  dochodu  odpowiadający  wymierzonemu  podat. 

z  art.  23  ustawy  
Stopa  pod.  z  części  pierwszej  art.  l33  ustawy  .  . .  . 
Zniżka  z  części  drugiej  art.  135  ustawy  o.  stopni  .  . 

PODATEK 

Data  i  numer  kolejny  uchwały  komisji 
Nr.  kolejny  rejestru  majątkowego  .  . 
Nr.  kolejny  rejestru  bierczego  .   .  . 

Zmiany  w  ciągu  oicresu  wymiarowego. 

Nr. 
kolej  - 

ny 

10 

"u" 
12 
13 

14 

PODSTAWY  OPODATKOWANIA 

01 
'w" 

a)  w  gruntach     .  .   
b)  w  budynkach   
c)  w  przedsiębiorstwach    .   .  . 
d)  w  kapitałach  i  prawach  majątk. 

e)  w  urządzeniu  doniowem  '   .  ■. 

RAZEM ; 

Zmiany  oszacowania 

na  r.  1922 na r.  1923    I    na  r.  1925 na  r.  1926 

1)  w  długach  .   ,   .  . 
2)  w  innych  ciężarach 

RAZEM : 

MAJĄTEK  PODLEGAIĄCY  OPODATKOWANIU 

IG 

Stopień  majątku  
Stopa  podatkowa  z  art.  132  • 
Stopień  dochodu  odpowiadający  wymierzonemu 

podatk.  z  art.  23  ustawy   
Stopa  podat.  z  części  pierwszej  art.  133  ust.  . 
Zniżka  z  części  drugiej   art.  133  ust  

PODATEK 

Przypis  (czarno)  -    Odpis  (czerwono) 

Data  i  liczba  uwiadomienia  o  przypisić  i  odpisie 



Nr.  porz.   '  ARKUSZ    WYMIAROWY  Wzór  Nr.  14 
do  §  105  rozp.  wyk. 

państwowego  podatku  dochodowego  dla  osób  prawnych. 

Nazwa  :  — —  

Siedziba  zarządu:  _  ul.   Nr.  domu  
Bliższe  określenie  działalności  :  —  

c 

Podstawa  podatkowania 

na  rok  podatkowy 
^  >, 

.  s 

192— 

192- 

Z  -= zeznano ustalono zeznano usiaiono 
1 Kapitał  zakładowy 
2 Zysk  bilansowy 
3 
4 
5 
6 N 
7 O  §  o 

9 Suma  rubryk  2  do  8 
10 od  tego  odlicza  się  4%  kapitału  zakładowego 
11 Docliód  podlegający  opodatkowaniu 
12 Stopień  docłiodu 
13 Podatek 1 
14 Data  uskutecznienia  wymiaru 
15 Nr.  kolejny  rejestru  szacunkowego 
16 Nr.  kolejny  rejestru  bierćzego 

Wszelkie  uwagi  co  do  odwołań  zażaleń  do  Trybunatu  adm.  itp. 

(dmga  strona  do  wzoru  Nr.  14) 

ZMIANY  ZASZŁE  W  OPODftTKOWANIU 

wskutek  odwołania  (art  71  I  część  druga  art.  82  ustawy)  lub  zaniechania  działalności  (art.  80  ustawy) 

źiał.  do  art.  wym,  porz  
KRRTA  GRUNTOWA 

N«zivi.sko,  imii;  i  z«wód  jiosiaflaoza A'^  hipot 

As  aik.  pos.  gitint.  

o)   grunta  własne 

Wzór  Nr.  If)  

tlir§^5  rozp.  wyk. 

Rok 
Oznaczenie  po- 

siadłości (mają- 
tek, folwark, 

zagroda ) 

Gmina 

  J 

Kok  i  cena 
nabycia 

posiad)oiici 

Nazwa  instyr 
tucji  kredyto- wej, w  któiej 

dług 

zaciągnięto 

Rok  zaciągnięcia 

długu  i  wvsokoś(5 
szacunku  instytu- 

cji kredytowej 
z  tegoż  roku 

Rodzaj  przynależ- ności 1  praw  (ser- wituty, rybotoatwo, polowanie,  pasza 
i  t.  d. 

Obszar w  morgarli Waiioić 
w  ujaikacłi 

1921 
"  1922 

1923 
1924 
1925 

- 

1926 

-\  



12 

(dalszy  ciąg  wzoru  Nr.  J5) 

Podany  pod  a)  obszar  obejmuje  następujące  kategorje  gruntów : 

w 
rok« 

il      ość.  morgów 

ogrodów ról łąk pastwisk połonin 
In  sów torfu 

piasku 

gliny      1  kamienia 

wód  (itawy, 

■  jeziora  itp.)  "unycli 19^1 1 
1922 * 

1923 • 
1924 
1925 
1926 1 

b)   grunta  dzieriawione 

Rok 
Oznaczenie  dzierża- 

wy (majątek,  folwark, zagroda  i  t.  p.) 
Wieś • Gmiua Powiat 

Nazwisko  i  imię 
wlxś('iciela  posia- dłości 

Miejłce  zamiesz- kania właściciela 

posiadłości  (dokła- dny 'adresj 
Obszar  dzier- żawionej po- 

siadłości 
w  morgach 

Wysokość tenuty  dzier- 

żawnej 

w  markach 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1626 

c)   kapitał  zakładowy  i  obrotowy,  służący  do  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  i  leśnego  oraz  przedsiębiorstw 
z  niem  polączonycłh 

Rok 

Ilość  sztuk 
inwi-atarza  żywego Waitość  , inwentarza 

żywego w  markach 

I     llosć  i  rodzaj  inwentarza martwego Wartość 
inwentarza martwego 

w  markach 
Rodzaj  i  ilość 

plonów,  zapasów zboża  na  zasiew  itp. 

Wartość 

przedmiotów z  rubryki  G 
w  markach 

■  wartość 

ogólna  w  mar kach.  Suma 
rubryk  l-(-5+7 

[koni
e 

krow
y 

woły
 

•wce
 

ko
zv
 

Iświnie  

] 

linn
e  

| 

i          !  d- 
j      maszyny      j  narzędzia 

1 2 3           1    •  4 5 6 7 8 
1921 
1922 
1923 i  g  

1924 
1925 
1926 

UWAGA:    Karta  ta  obejmuje  dane,  dotyc/aco  tylko  jednego  majątku  stanowiącego  odrębną  aamoiatną  jednoitką  gospodarczą. 

(druga  strona  do  wzoru  Nr.  15) 

Skąd  zaczerpnięto  dane  przytoczone  na  pierwszej  stronicy  i  co  przyjęto  za  podstawą 
oszacowania  wartości. 

pod  a) pod  b) ■ pod  c) ■ 

• 

» 



13 
(dalszy  ciąg  drugiej  stronicy  wzoru  Nr.  15) 

Obliczenie  dochodu 

Rok Sposób    obliczania  docliodii 
Wysokość  dochodu 

w  markach 

1921 

1922 

• 

1923 ♦ 

1924" 

1925 

1926 
1 

Obliczenie  dochodu  w  razie  zmian  przez  Komisję  sza- 
cunkową względnie  odwoławczą 

Ze  Względu  na  miejsce  zamieszkania  podatnika  przesyła 
się  niniejszą  kartę  gruntową : 

L.. 

dnia- 

19- Przewodniczącemu 

Komisji  Szacunkowej 

w 

do  urzędowego  użytku. 

(h.  S.  ')
 

Podpid : 

Zal.  do  art.  wym.  Nr.  porz. 

Nazwis 
KARTA      BUDYN  KÓW 

Wzór  Nr.  16 
do  §  105  rozp.  wyk. 

Oznaczenie 
miejscowości 
(miasto  i  ulica, 
gmina,  wieś) 

Nr
. 
 

bu
dy
nk
u 

Przeznaczenie 
('mieszkalny, fabryczny, 
handlowy, 

gospodarczy i  t.  p.) 

Rodzaj  budo- 

wy (muro- '  wany,  drew- 
niany mie- 

szany) 

Wielkość, 

t.  j.  ilość  i  ro- 
dzaj pomiesz- 
czeń 

Wi
ek
 

(r
ok
  

wy
bu
- 

dowania ) 

Przychód 
roczny  

brutto 

w  
markach 

Nazwa  insty- 
tucji, w  któ- rej budyuek 

jest  ubezpie- czony od 

ognia 

Wysokość i  data  szacun- 
ku ubezpie- czeniowego 

Ro
k 
 

i  
"c
en
a 

na
by
ci
a 

Wartość 
w  markach 

 s  

RAZEM : 



14 

{dalszy  ciąg  wzoru  Nr.  16).  Obliczenie  dochodu 

3 
5 0 

z  roku  19— z  roku  19 — Z  roku  19 — 

Crzyrhod 
(brutto) 

Koszty 

uzyskania 
dochoilii 

"/Cl  i  kwota 
7B  zttżyi  ip 

Czysty 

dochód Przychód 
(bnilto) 

Koazty 

uzyskania dochodu "jo  i  kn-c;a za  zużycip 

Czysty 

dochód Przyiliód 
(brutto) 

Koszty 

uzyskajiin dorliodn 

'■/«  i  kwota 

7,a  ziiifcycie 

Czysty 

dochód 

• _  

 ^ 
^  

- 
• 

-—  -  --  ■- 

 — 

.:  ■ 

 •  :  _ 

 .  

- ^  - -- 

Razem 

(Strona  ilrin/a  wzoru  Nr.  16). 

Skąd  zaczerpnięto  dane  przytoczone  na  pierwszej  stronicy  a  dotyczące  : 

a)  majątku  b)  dochodu 

! 

Obliczenie   dociiodu  w  razie  zmian  przez  Komisję  szacunkową 
wzgl.  odwoławczą 

Ze  względu  na  miejsce  zamieszt^ania  podatnika  przesyła  się  ni- 
niejszą kartę  : • 

■ ■ 

L.                                                      dnia/19  . 

Przewodniczącemu  > 

Komisji  szacunkowej 

w  

do  urzędowego  użytku.- 

(^•^                 Podpis 
: 



ZaI.  do  ark.  wym.       porz.    '  _         Wzór  Na  17 d&  §  105  rozp,  wyk. 

KARTA  PRZEDSIĘBIORSTW  PRZEMYSŁOWYCH  I  HANDLOWYCH 

oraz  zajęć  zawodowych  i  wsz«lkich  innych  zatrudnień  o  celach  zarobkowych. 

Nazwisko  i  imię  właściciela  przedsiębiorstwa,  względnie  firrna  

  ..........^    

Oznaczenie  przedsiębiorstwa,  zawodu  lub  zatrudnienia  ..^      

/Aiejące  wykonywania,  ulica,  JSfs  domur ,.  

Składy  i  filje   

Przedmiot 
1  f 

OŚĆ    1  RODŹ 
A  J 

Wartość  w  markach 

Maszyny,  urządzenia,  mo- 
tory i  narzędzia 

a) ' Gotowe  towary  i  pro- dukty 

b)  surowce 
c)  matcrjały  ponriocnicze 

Źwlcrzęta  pociągowe  i  za- 
pas paszy 

Gotówka   w  złocie,  sre- 
brze,   banknoty,  papiery 

wartościowe  i  wierzytel- 
ności 

Inne  przedmioty  i  prawa 

Z*atrudnlcni  pracownicy 
\  Razem Udział  w  przedsiębiorstwie    podatnika  1  rzlonków 

rodziny,  których  majątkiem  rozporządza  głowa  ro- 
dziny. 

Czy   w  przedsiębiorstwie 
prowadzone    są  książki 

handlowe 

Wartość  ogólna   całego  przedsiębiorstwa  ustalona 
na  podstawie   prawidłowych  ksiąc)  handlowych  — w  markach. 

SAMODZIELNE  PRAWA|||, 

Rok 
Własność  kopalniana,  prawo  nakładowe,  prawo  patentowe  i  inne  samoistnnc  prawa, 

o  ile  nie  zostały  uwględnione  jako  przynależność  "gruntów,  albo    części  kapitału zakładowego  lub  obrotowego  przedsiębiorstwa. Wartość  w  markach 

1921  '
 

1922 

:  1923iO 
• 

1924 

1925 

1926 

Uw^ga  !  Karta  la  obejmuje  daiic,  dotyczące  jednego  przedsiębiorstwa,  względnie  zajęcia  zawodowego 
lub  zatrudnienia  o  celach  zarobkowych.  < 

t 



f6  ^ 

(Strona  2'ga  wzoru  Ne.  17).  * 

Skąd  zaczerpnięto  dane,  przytoczone  na  pierwszej  stronicy  i  co  przyjęto  za  podstawę  oszacowania  wartości w  danym  roku  podatkowym. 

OBLICZENIEDOCHODU. 

1 

Rok SPOSÓB  OBLltZEMIA  D-OCMODU 
! 

Wysokość  dochodu 
w  markach 

1921 

I- 

1922 

1923 

1924 
_  ,. 

1925 

 :  

1926 

Obliczenie   dochodu,  w  razie   zmian  przez  komisję 
szacunkową,  względnie  odwoławczą 

Ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  podatnika  prze- 
syła się  niniejszą  kartę 

L  /19    dnia/19  

• Przewodniczącemu 

• 
Komisji  szacunkowej 

w  

" 

do  urzędowego  użytku 

^ —                   Podpis  : 

(      L.  S.  j 

• 



iZaJ.  do  flfk,  vfym.  Nr.  ffori.— —  t  Wzdr  Nr.  is 
!  §  105  rozp,  wyk. 

Karta  kapitałów  i  praw  majątkowych. 

(Nazwisko,  imię  i  miejsce  zamieszkania  posiadacza  ,   

a)  Kapitaty. 

RODZAJ    K  A  P  !  I  A  Ł  U Wartość 
w  markach 

'1  : 

.  C Koszty 

uzyskania 

przychodu 

Czysty 

dochód 

Gotówka  tr  walecie  polsŁiej  (z  wyjątkiem  Se;,  która  pochodii  ?.  bielących  przycho- dów) wedłtiR  warłoici  Bominilnej. 
Z}oto  i  srcłsTO  ofsz  o^cc  picni^dzc^f  wcdju^  wsrto^ci  s^TZcdflźDcj. 

Akcje,  udziaiy,  lapisy  d!ugórv,  listy  z»*teWBe,  oblfg«cje  1  inne  tego  rodjaju  papiery 
waitoiciowe,  o  l!e  m«jĄ  w  Polłce  knrs  giełdowy,  według  tego  kursu,  a  w  brłksj 
łegoi  kursu  wedlng  wartoici  sprzedłźnej. 

i 

Miepł»tne  jeszcze  wierzy telnośći  z  ubezpieczeń  iycia,  kapitWu  hib  lenty  w  vyso- 
kości  '/i  sumy  wpłaconych  premji  Inb  wpłaconego  kapitału,  aibo  według  ceny 
wykupu  t.  j.  ceny,  la  którjj  takład  uberpieczenia  wykupiłby  lub  nyknpił  polisy. 

• 

Kapitał  t.lokowany  na  hipotekach,  według  wartości  aominalnet. 

Wszelkie  inne  należności  kapitałowe,  nie  wyłącrając  wkładów  w  kasach  oSi:c/.<;d- 
Tiości  i  innydi  instytucjach  kredytowych,  salda  w  instytucjach  współdzlelczych 
I  (.  p,  (nie  mające  za  przedmiot  świadczeń  powtarzających  się)  trcdług  warłó^ci aominalnei. 

RAZEM 

b)    Prawa  itiajątlcowe 

w  postaci  rent,  udziaWw  bi  Lftio  kuksów,  iiżytkoWiifi  i  inriyt  h  powtarzając^^r li  się  użytkó\v  f  sWiadcżeri 

Przedmiot  i  pod- 
stawa prawiui 

roszczenia 

Imię  i  nazwisko 
oraz  miejsce  za- 

mieszkania osoby 
obowiązanej 

i  rok  powsta- 
nia roszczenia 

Termin  wyda- 
rzenia, z  na^^fa- nicm  którego 

zobowiązanie 

wygasa 

Wiek  osuh;. , 
od  której  życia 

zależy  trwanie 
roszczenia 

Waitosc  pie- 
niąŁrta  jednoro- cznego poboru 

w  raaik.ii-h 

Wattpźć  ska- 
pitalizowana 

u-  myśl  ait.  1-37 
=  5. 

Czysty 

dorhó.i 

(Tiracn  ̂ tr.  do  wzoru  Nr.  18).     Skąd  zsczerpnięło  dane,  przytoczone  na  pierwsłej  stronie.  _ 

 a')  c'  do  kapitałów.    b)  co  do  pra\v  niaj^tkowycji.  . 

Oblirzctiic  dochodu  W  razie  zuiian  przez  komisję  bzai^uu- 
kową  Względnie  odwoławczą 

Z-t;  w^f^It^du  na  miejsce  zamicsikania  pii'fefiii?ś;i  przesyKt  ̂ ię 
niniejszą  kartę.  • 

1,.             .  .    ■  i^f                                   dnia  19 

Przewodniczącemu 

Komisji  tfseunkowęj 

w  - do  urztjdowe^o  it^ylku 

Podpis: 
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Wzór  Nł  19 

Z«i.  do  ark,  wyw.       porz.  f  *^do  §  105  roip.  wyk. 
KARTA   URZĄDZENIA  ChOMOWEGO 

i  innych  przedmiotów  służących  do  osobistego  ułytku  o  wartości  przektpczającej  300  000  Mk 

Mazwisko,  imię  i  zawód  posiadacza  . 

miejsce  zamieszkania  ......v;.       ul  .  .V   ,  ,  ."•  ..-  Ne  domu  ...^ 

RODZRJ  PRZED/vMOTU ■ 
1 

Wartość  w  markach 
1 

PÓŹNIEJSZE  ZMIftNY 

Urządzenie  rnicszkania    (meble,  dywany,  portjery,  firanki,  obrazy, 
lustra,  urządzenie  kuchni  i  t  p.). 

Pościel,  bielizna,  odzież  i  t..p. 

Zastawa  stołowa  złota,  srebrna  porcelanowa  i  t..p. 

Klejnoty  I  'kosztowności 
Bibijoteka  i  inne  zbiory 

Zabytki  kultury  i  sztuki 

Razem : 

Ilość  pokoi  :  '  ^        kuchni   i  innych  przynależności 

f               Skąd  zaczerpnięto  dane  wyżej  przytoczone 
j                                                               ,  1 

Że  względu  na  miejsce  zamieszkania  podatnika,  przesyła  się 
kartę  niniejszą : 

L.  
dnia/19 

Przewodniczącemu 

Komisji  szacunkowej 

w 

do  urzędowego 
« 

użytku. 

Podpis : 

Wzór  Ns  20 

Zał.  do  ark.  wym.  ffs  porz-   '  do  §  105  rozp.  wyk. 

K  R  R  T  A    P  O  T  R  Ą  C  E  Ń 

Nazwisko,  imię  i  zawód  

/Miejsce  zamieszkanta   ul.  Ns  d. 

1)  długi  rzeczowe  I  osobiste: 

Nazwisko  i  imią,  (firma)  wierzyciela Miejsce  zamieszkania  wierzyciela 
j;dokładny  adres) 

Nieruchomości  obciążone  dijgiem  znaj- dują się 
■ Wysokość  w  mar- kach 

~  . 

w  gmmie w  powiecie 

■ ■ 

r,   , Razem 



10 
ciągx-i>om  so-gu.     powInHOścI    fjfecz  ffinycH  osób,  renty  i  inne  powtarzające  sią  uiytkf  i  śwfadczenla. 

Przedmiot  i  jiodstaw  u 
prawna  zobowitjzańia 

liazirisko,  imię  oraz 
miejsce  zamies2:kai)ia 
osoby  liprawnionej 

Dzieu,  miesiąc 
i  ro!c  powstania 
zobowiiszania 

Termin  wydarzenia z  nastaniem  którtjjo 
zobowiązanie  ivy- 

gafea 

Wiek  osoby,  od 
któiej  życia  zależy tm-anie  zobovviq- 

zania 

Wartość  pieniężna 
jeduoroczu.  poboru w  markacfi 

Warłoif  skapltnli- 
zowana  w  mv.-;) art.  m 

w  markach 
'      "         — -™ 

-  — 

RAZEM 

1    jSkąd  zaczerpnięto  dane  wyżej  pod  1)  i  2)  przytoczone 

Ze  Względu  na  miejsce  zamieszkania  podatnika  przesyła 
się  niniejszą  kartę 

i 

• 

L.               /19  dnia,      /.  18  

Przewodniczącemu 
Komisji  szacankowe] 

w 

do  urzędowego  użytku. 

/"'  ~\  Podpisj 

Zeznanie  przyjęto  dn. 
za  poświad.  odbioru  Nr. 

192  r. 

(nazwa  urzędu  lub  instytucji,  w  której  przyjęto  zeznanie). 

Wzór  Nr.  21. 

do  act.  Si  ustawy  <  §  108  rozp.  wyk. 

Arkusz  wymiarowy 
Nr.  porz... 

ZEZNANIE  O  DOCHODZIE 

podlegającym  podatkowi  dochodowemu  w  roku  podatkowym  19. 

Nazwisko  i  imię  podatnika 
Zawód  lub  zajęcie 

Stan  (żonaty,  wdowiecrkawalerrzamężna^  Wdow^^^ Miejsce  zamieszkania  lub  pobytu  w  clniu r.  (dokładny  adres) 

W  roku  poprzednim  dokonała  wymiaru  władza  sl^arbowa  w  nakaz  płatniczy  Nr. " 
Dział  i.   Dochód  rzecżywfiście  otrzymany  w  roku  19          "lub  wyliazany  w  ostatniej  zamknięciu  rachunliowem TOKU  operacyjnego,  poprzedzającego  rok  podatkowy,  łącznie  z  doliczonym  za  tenże  okres  docliodem  członków  rodziny, Którym  podatnik  ma  prawo  rozporządzać  (art.  art.  11  i  15  ust.),  .po  potrąceniu  kosztów,  •  poniesionycłi  na  osiągnięcie, zacliowanie  i  zabezpieczenie  ducłiodu  (art.  6  ust.).  'js  i  ' 

i       Roczna  suma 

1        w  markach 
.1).Z  nierucłlomości  gruntowej  własnej,  posiadanej,  użytkowanej  lub  (  a)  z  (gruntów  .  . dzierżawione]  oraz  z  lasu,  łącznie  z  wartością  pieniężna  produktów  użytycli 

w  gospodarstwie  domowem  podatnika  fart.  15).            '                           1  b)  z  lasów 

^       2)   Z  budynków:  czynsz  za  domy,  lokąle,  place,  ogrody  przy  domacli  i  t  p.,  łącznie  z  warto- 
ścią uzytisową  wlasnycłi  budynków,  zajmowanycłi  w  całości  lub  w  części  przez  samego  podatnika,  albo 

odttanycli  do  i.-ezpiatnego  użytku  człoiikosn  jego  rodziny  lub  ii-nym  bbobom  (art.  16)  . 
3)   a)  Z  pfjedsfębiorstw  łiandlowych  i  przemysłowyęh  łącznie  z  Wartością   pieniężna  towarów 

1  wytworuw,  zużytkowanycl!  przez  podatnika  lart.  i?)  .        .         .         ,         .         .    '  . 
  ^)  Z  zajęć  zawodowych  i  z  wszelkich  innych  satrudnień  o  -celach  zaiobkowych  (art.  17) 

4)   Z  wynagrodzenia  procentowego  (tantjem)"  (art,  18)    .         .                  .  . 

,    ,                          pieniężnych   i  praw  majątkowychs  odsetki  Wszelkiego  rodzaju,  dywidendy 
ocl  aiicj!  1  lidziaiow,  renty  onsz  dochody  z  innych  praw  majątkowych  ̂ art.  1!>)     .  '  . 

6)   Z  uposażeń  służbowych,  emerytur  i  wynsgirodzeń  za  najemna  pracąt  Wszeikiego  rodzaju 
wynagrodzenie  W  pieniądzach  lub  nauirze,  łącznie  z  Wszystkiemi  dodatkami  (art.  20j  . 

7)   Z  wszelkiego  rodzaju  źródeł  docłiodu,  nie  wyjiiienionych  ad  1     u  niniejszego  działu 

Ogólna  suina  docłiodu  ze  wszystkich  źródeł  .        .  | 

Uwagi  do  działu  I-go  na  odwrotnej  stronie. 
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(Strona  2'ga  wtóru  Nr.  2t). 

DZi^Ł  II.   Odliczenia  od  ogólnego  dochodu  (art.  10): 1 
Roczna  sum* 

1)  Odsetki  od  długów  lijpotecznych  i  innych,  z  wyjątkiem  odsetków,  potrąconych  w  postaci 

liosztów  osiągnięcia,  zacliowania  i  zaiiezpieczenia  dociiodn' w  dziale  I  ad  1),  2  .  i  5)  . 

2)   Wartość  pieniężna  rent  i  trwałych  ciężarów,  opartych  na  tytułach' prawnych . 

1  3)  Obo\viąziijące  podatnika  na  mocy  prawa  Iiih  nniowy  optaty  za  siebie  i  za  członków  jego  ro- 
dziny do  kas  zapomogowych,  emerytalnych,  chorych,  ubezpieczeń  od  nieszczęśliwych  wypadków 

i  pogrzebowych,  jednak  w  kwocie  nie  przełiraczającej  500  ml^.  rocznie  za  każdą  ubezpieczoiią  osobę 

4)  Premje  wpłacone  przez  podatnika  od  ubezpieczeń  na  wypadek  śmierci  Ujb  na  dożycie, 
wszakże  nie  przenos^zace:  a)  na  rachunek  samego  podatnika  500  mk.  rocznie,  b)  na  rachunek  zaś 
podatnika  i  członków  rodziny,  będących  na  jego  utrzymaniu,  łącznie  1000  mk.  rocznie  . 

5)  Bezpośrednie  podatki  państwowe  i  samorządowe,  przymusowe  lub  ustawowe  świadczenia 
pieniężne  (  raz  bezpłatne  świadczenia  przymusowe  innego  rodzaju  na  cele  publiczne,  z  wyjątkiem 
państwowego^  podatku  dochodowego  i  specjalnego  podatku  od  tantjem  art.  24), .         .         .  . 

- 

■•w 

Ogólna  suma  odliczeń  . 

.  Różnica  pomiędzy  ogólną  sumą  dochodu,  a  ogólną  sumą  odliczeń,  t.  j.  dochód  podlegający 
opodatkowaniu         .         .        .        .        .         .        .        •         .         •  • 

Uwagiogólne.  - 

Wszystkie  koszty  i  odliczenia  r.ależy  podać  w  kwotach  rzeczywiście  poniesionych  lub  w  wysokości,  W  jakiej  zo- 
stały wykazane  w  prawidłowo  prowadzonycli  księgach  handlowych. 

Uwagi  do  działu  I-go  (str.  1). 

1)  W  dzfaic  pierwszym  wykazuje  ̂ ii.  dochód  po  potrąceniu  kosztów  osiągnięcia,  zabezpieczenia  i  zachowania  do- 
chodu z  poszczególnego  źródła;  inne  koszty,  które  w  myśl  art.  10  ust.  podlegają  odliczeniu  od  ogólnego  dochodu,  wykazuje 

się  w  dziale  drugim. 
2)  Dochód  z  wyrębów  leśnych  należy  podać  oddzielną  cyfrą  ze  Wskazaniem  „z  lasów". 
3)  O  ile  posiadacz  używa  swego  budynku 'lub  części  tej|oż  wyłącznie  do  celów  własnego  gospodarstwa  rolnego 

lub  leśnego,  lub  do  celów  przemysłowych  albo  handlowych,  nie  należy  brać  w  rachubę  wartości  użytkowania  ani  przy  obli- 
czaniu dochodu,  ani  przy  obliczaniu  odnośnych  kosztów  wykonywania  przedsiębiorstwa  (art.  16). 
4)  jeżeli  przy  obliczaniu  dochodu  z  różnych  źródeł  okaże  się  w  jednem  przewyżka  Wpływów  nad  kosztami, 

łi  w  drugicm  straty,  to  w  celu  ustalenia  wysokości  dochodu  oblicza  się  oddzielnie  sumę  przewyżek  i  sumę  strat  i  tę  ostat- 
nią potrąca  się  z  pierwszej  Cart  9), 

.  .  Uwagi  do  dziafu  II-go. 

Z  ydliczeń  ad  ])  i  2)  podaje  się  tylko  te,  które  ciążą  na  źródłach  dochodu  podlegającego  podatkowi  i  pozostają 
w  związku  gospodarczym  z  temi  źródłami. 

Procenty  i  oparte  \m  tytułach  prawnych  perjodyczne  świadczenia  na  korzyść  członków  rodzinv  odlicza  się  tylko 
w  razie,  jeżeli  otrz5'inujący  te  procenty  lub  świadczenia  członek  rodziny  jest  opodatkowany  odrębnie  podatkiem  dochodo- 

wym. Koszty  przyjęte  w  rachubę  przy  obliczaniu  dochodu,  wykazanego  w  dziale  pierwszym,  nie  mogą  być  powtórnie  od- 
liczone w  dziale  drugim. 

DZIAŁ  III, 

.\.  Do  dochodu;  Wskazanego  w  dziale  f  ad  i),  2)  i  3)  (str.  I*)  włączony  został  dochód  z  nieruchomości  i  przed- 
sicl'iur.stw,  znajdujticych  się  poza  ;?rnnic;inii  tego  okręgu  szacunkowego,  w  którym  zeznającemu  uskutecznia  się  wymiar  po- 
daiku  fart.  29),  a  mianowicie:  ■ 

■  Ze  źródła— wymienić  jakiego— (majątek,  folwark,  grunta, domy,  przedsiębiorslwa  handlowe  i  przemysłowe) 
•  Znajdującego  się— podać  gdzie — 

(miejscowość,  ulica,  Nr.  domu) 

• 

• 



•  (Stkitta  S-a  B.   W  dochodfte,  Wśkatahym     dziale  ad)  i),  3).  3j  «;  ?  5)  mieści  się  równier  dochód  cłłonko;; 
iy«o/u  A^r.  f/j       rodziny  (arL  11),  a  mianowicie. 

/.e  <; ródla— wymieuić  jafciego--{in«jąteIf ,  folwark,  .jruiitu, 
domy.  przedsiębiorstwa  handlowe  i  przemysłowe,  kapitały 

pieniężne,  renty,  pra>v:i  majątkowe). 
Zuaj(}uj^cogc^  SIO  -  Afiodac gdzie  —  f miejscowość,  ulicar Nr.  domui 

Nalcż;\ocgo  do'  —  nazwać  do 
Itogo  —  (do  zony,  dzieci,  do 
lirewnychj  nazwisku  i  imię 

Dochód  w  markacłi 

Okolicznoścf,  któreby  mogły  uzasadnić  zniżenie  stopy  podatkowej  w  myśl  art.  art.  26  i  28  ust. 

Ilość  członków  rodziny,  będących  na  utrzymaniu  podatnika,  szczególne  stosunki,  istotnie  osłabiające  .sifę  podat- 
kową płatnika    <  

Zapewniam,  że  wszystkie  powyżej  przytoczone  dane  zeznałem  według  najlepszej  wiedzy  i  sumienia. 

 -  dnia  192  r. 
•  Podpis 

Bliisze  szczeflófy,  dotyczące  źródeł  oraz  sposobu  obliczenia  docłiodu,  którycłi  podanie 
Jest  połądane  we  własnym  interesie  płatnika  celem  uniknięcia   dalszych  dochodzeń. 

D  o    D  z  i  a  t  u  I-go. 
• 

ad  1)                              .i  nieruchomości  gruntowej 

al   z  gospodarstwa,  pozostającego  we  własnym   zarządzie,  na  gruntacłi  o  obszarze  ') 
 ^  ,  położonym  w  2)   

otrzymani) 
surowy Koszty  osią- 

gnięcia, zaclio- ivania   i  /ul)cz- 

pieczenia  do- 
cliodu. 

Marek  1 

b)   z  gospodarstwa  na  gruntach  dzierżawionych  0  obszarze  •                           •  ■ 
 ,  położołiym  w ')     • 

c)  z  gruntów,  puszczonych  w  dzierżawę,  0  obszarze  ') 
 ,  położonym  w  ')   >  

d)  z  wyrębów  leśnych,  z  wyjątkiem  wyrębów  niżej  pod  e)  wymienionych,  oraz  zwszel- 
kicłi  innych  użytków  leśnych,  na  obszarze  •)    - :  

,  położonym  w  ̂ )   

e)   z  wyrębów  leśnych,  które  przekraczają  ilość,  określoną  w  planie  gospodarstwa 
leśnego,  lub  ilość,  odpowiadającą  naturałnemit  przyrostowi,  na  obszarze  ')   

 ,  położonym  w  ̂ )   '  

ad  2)                        z  budynków,  łącznie  z  placami,  ogrodami  i  t.  p. 

a)  z  wynajętych  domów,  budynków,  placów,  ogrodów  przy  domach,  znajdujących  się 

« 

b)  wartość  użytkowa  domów,  budynków,  placów,  ogrodów,  przy  domach,  zajmowanych 

przez  samego  właściciela,  członków  jego  rodziny  i  domowników,  a  znajdujących  się  w  '^f 

ad  3)                      a)  z  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysłowych; 
b)  z  zajęć  zawodowych  i  wszelkich  innych  zatrudnień  0  celach  zarobkowych. 

a)  1.   z  przedsiębiorstw  handlowych,  znajdujących  się  w   
- 

• 

Odnośniki  de  dziaiu  i>eo  n»  odwrotnei  stronie.  ^ 
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(Strona  4-a  wzoru  Nr.  2f). 

2.   ż  przedsiębiorstw  przemysłowych,  znajdujących  się  w  'i) 

r..  ^         Koszta  oglą- 
gnięcm,  zacno- '.  dochód       (  wnnia  i  zabet- 

£in  otvy       I  pieczenin  do- 

rhoilu. 

M    n   r    e  t 

  pod  firmą 

b)  1,  z  zajęć  zawodowych  *)  
wanych  w  *)   -    -  -  - . 

2.  z  Wszelkich  innych  zatrudnień  o  celach  zarobkowych  ') 
 -  ,  wykonywanych  w  *)  

.  wykony- 

M  4)     ̂   Z  wynagrodzeń  procentowych  (tantjem), 
t.  j.  z  wynagrodzeń  procentowych,  wypłaconych  przez  przedsiębiorstwo  lub  instytucję  (art. 
18  ust.),  której  siedziba  pod  nazwą  ,  

  znajduje  się  w*)  ;  .^.:a:.....,v.—  .........:„....„..„. 

ad  5)  Z  kapitałów  pieniężnych  i  praw  majątkowychr  • 

a)  z  pożyczek  hipotecznych,  wekslowych  i  innych  pretensji  o  ogólnej  wartości  w  su- 
mie  ■   mtó  

b)  z  wkładów  pieniężnych  terminówyćh,  beztferminawych  i  zwyczajnych  racliunków 
bieżących  o  ogólnej  wartości  w  sumie   mk    

c)  z  dywidend  od  akcji  i  udziałów  w  towarzystwach,  spółkach  i  stowarzyszeniach 
o  ogólnej  Wartości  w  sumie   •mk  J.  ■■■ 

d)  z  innych  papierów  wartościowych  zarówno  zdeponowanych,  jak  i  przecliowywanych 
w  inny  sposób  o  ogólnej  wartości  w  sumie  

liik- e)   z  rent  i  innych  dochodów  z  praw  majątkowych,  oparlycii  na  tytule  prawnym  (jakim) 

:ul  6)  Z  uposażeń  służbo. vych,  emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemną  pracę, 

t.  j.  z  uposażeń  służbowych,  emerytur  i  wynagrodzeń  za  najemna  pracę,  wypłaconych  przez  *) 

ad)  7 

t.  j.  

Z  wszelkich  innych  iródel,  niż  wymienione  wyżej  od  1)  do  6) 

•)  morgów  lub  hektarów. 
nazwa  miejscowości,  dokładny  adres. 

^)   określenie  zawodu,  względnie  zatrudnienia. 
*)  nazwisko,  imię  slużbodawcy,  jego  adres,  względnie  nazwa  oraz  adros  urzędu,  przedsiębiorstwa  lab  instyti^cj!/ 

skąd  podatnik  pobiera  uposażenie,  emeryturę  lub  wynagrodzenie-. 

UWAGA:    1.   Zeznanie  bez  podpisu  uważa  się  za  niezlożone. 
2.  W  rAie  niemożności  umieszczenia  wszystkich  danych,  potrzebnych  do  ustalenia  dochodu,  należy  sporządzić; 

arkusze  wkładkowe  i  dołączyć  je  do  niniejszego  zeznania,  Arkuszr  \f  powinny  być  również  opatrzone' 
własnoręcznym  podpisem. 
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WEZWANIE 

do  składania  zeznań  o  dochodzie. 

Wzór  Nr.  22. 
do    108  rozp.  AVyk. 

w  myśl  art.  50  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  (Oz.  U.   R,  P. 
.  Nr.  82  po2.  550)  i  g  108  rozporządzenia  wykonawczego  do  tejże  ustay^^y  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  iSr,  48  poz.  298) 
Izba  skarbowa  podaje  do  powszechnej  wiadomości,  że  terrńiny  do  składania  zeznań  o  dochodzie  na  rok  podatkowy  19  upływają: 

•  a)  dla  osób  fizycznych  i  spadków  wakujących  (nieobjętym)  z  dniem  1  marca  r.  b. 
b)  dla  osób  prawnych  zaś  z  dniem  1  lipca  r  b.  , 

Do  złożenia  zeznań  na  przepisanym  formuleu-zu  (wzór  Nr.  ,^1  lub  23)  są  obowiązane  wszystkie  osoby  fizyczne,  spadki  waku- 
jące (nieobjęte)  i  osoby  prawne,  których  ogólny  dochód  czysty  w  roku  ubiegłym,  przewyższa  granicę  dochodu-  nie  podlegającego 

podatkowi.  - 
Formularze  zeznań  wydają  bezpłatnie  właściwe  Urzędy  skarbowe  podatków  i  opłat  skarbowych,  Kasy  państwowe,  Magistraty 

i  urzędy  gminne  '  r 
Formularze  tc  mogą  byó  również  nabywane  za  uiszczeniem  przypadającej  należytości  w  miejscach,  które  wskaże  właściwy 

Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych, 
Wypełnione  formularze  zeznań  należy  składać  do  tych  Urzędów  skarbowych  podatków  i  opłat  skarbowych,  Kas  państwowych, 

'Magistratów  i  Urzędów  gminnych,  w  których  okręgu  osoby  podlegające  podatkowi  miały  miejsce  zamieszkania  w  dniu  15  grudnia' oku  ubiegłego. 

Składanie  zeznań  może  być  również  uskutecznione  należycie  opłaconym'  listem  poleconym  w  zapieczętowanych  kopertach, bezpośrednio  pod  adresem  właściwego  Urzędu  skarbowego  podatków  i  opłat  skarbowyęh. 
Zeznania  mogą  być  składane  także  ustnie,  lecz  przyjmowanie  takich  zeznań  uskutecznia  tylko  właściwy  Urząd  skarbowy 

podatków  i  opłat  skarbowych.  ■  , 
Niezłożenie  zeznania  lub  złożenie  tegoż  po  terminie,  naraża  podatnika  na  wymiar  podatku  z  urzędu,  t.  j.  na  podstawie 

laterjałów,  jakicmi  władza  rozporządza  (art  50  ustęp  ostatni  powołanej  ustawy). 
Kto  w  powyżej  oznaczonym  terminie  nie  złoży  zeznania  lub  przedstawi  w  złożoncm  zeznaniu  niezupełne  dane,  ulegnie 

grzywnie  do  2000  marek  (art.  95  ustawy). 
Kto  świadomie  w  celu  uchylenia  od  ustawowej  powinności  podatkowej  osoby  własnej  lub  przez  siebie  zastępowanej,  złoży 

nieprawdziwe  zeznanie,  które  przyczynić  się  może  do  udaremnienia  wymiaru  lub  uszczuplenia  ustawowo  należącego  się  podatku, 
niezależnie  od  obowiązku  dopłaty  należności  podatkowej  —  o  ile  nie  zagraża  kara  surowsza  w  myśi  powszechnej  ustawy  karnej 
—  ulegnie  karze  pieniężnej  od  jednokrotnej  d»  dwudziestokrotnej  sumy  niewymierzonego,  uszczuplonego  lub  narażonego  na  jedno 
lub  drugie  podatku,  albo  w  drodze  sądowej  karze  pozbawienia  woiności  do  jednego  roku  (art.  99  ustawy). 

dnia  . 
J9 

Izba  Skarbowa. 

Zeznanie  przyjęto  dnia  19  j. 
za  poświadczeniem  odbioru  Nr.  „ 

^ ..  . 

(nazwa^ urzędu  lub  instytucji,  w  której  przyjęto  zeznanie) 

Wzór  Nr.  25 
do  §  111  rozp.  wyk. 

Nr.  perz.  Arie.  wy m.. 

ZEZNANIE 

o  dochodzie,  podlegającym  państwowamu  podatkowi  dochodowaniLi  na  fok  podatkowy  19 

Nazwa  związku,  instytucji,  towarzystwa,  spółki, 
atowar/jyszenia,  przedsiębiorstwa  i  t.  p.  osób 
prawnych 
Siedziba  Zarządu ul.   Nr.  domu. 

Kapitał  zakładowy  (jak:  akcyjny,  udziałowy,  składkowy,  Vio  część  listów  zastawnych  lub  obli- 
gacji wypuszczonych  W  obiegi  i  inne  tym  podobne  kapitały^  Uwidoczniony  w  sprawozdaniu  na 

ostatni  rok  operacyjny  19  '  

Marki 

fenigj 

2YSK1  BILANSOWE  za  rok  operacyjny  19   przeznaczono  Według  sprawozdania: 
QW,  udziałowców  i  t.  p.  tytułem  udziału  w  zyskach  w  postaci  dy- ua  rozdzielenie  pomiędzy  członków,  wspólnik 

widend  lub  procentu 
na  nmorzeme  długów  lub  kapitału  zakładowego 
na  ulepszenie  lub  rozszerzenie  przedsiębiorstwa 

!  na  utwdrzenie- wszelkiego  rodzaju  fundu.szów  rezerwowych,  z, wyjątkiem  kwot  odkładai)}'ch  przez  towarzystwa 
I  ubezpieczeniowe  na  wypłatę  sum  ubezpieczeniowych,  a  pon.idto  w  towarz3'StK-ach   na   wzaiemao<ci  opartych  tir 4  zwroty  premji  dla  członków  ubezpieczonych  .  .  .  .  ,  . 

5  i  na  nadzwyczajne  odpisania,  prźekracz.ijace  miarę  prawidłowych  odpisań  (§  18  rozp.  wyk.l 
6  !     na  inne  cele,  które  w  myśl  ugiawy  nie  mo^.">  hyi  potrącone  z  zysku  podlegaji-^cego  opodatkowaniu 

 Ogólnit  suma.  zyskiiw 
Od  tego  odlicza  sii;  io/^  kapitału  zaklaclowego  -  i  ..... 

i     ■  .__  i^oŁOStaje  dochód  podlegający  podatkowi  .  .   . 

Marki 

fenigi 

Do  zeznania  niniejszego  dołącza  się: 

a)  sprawozdanie  roczne,  zawierające  bilans  oraz  rachunek  zysków  i  strat: 
b)  odpis  protokółu,  zatwierdzającego  sprawozdanie  roczne; 
c)  odpis  nktn  organu  rewizyineg^n. 
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{dahty  ciąg  wzoru  Nr.  23). 

■  Zeznanie  złużoni)  wedhi-^  najlcp-szej  wiedzy  i  sumienia 

 ,  dnia   W:  .r. 

Stajnpilia  osoby  prawnej; 
Potlpi^i  ()ł2ed8iawicieU 

lub  pelnomocnikftW;  ' 

I  rawo  odliczenia  4»'a  ItapitaJii  2aklado\vego,  przyshiguje  lylUo  towarzystwom  obowiązanym  do  publi- >^zne;jo  ńkladania  rachunkiiw,  tnnjacyni  siedzibę  na  obszfirze  Rzeczypospolitej. 

\  2'ga  wzoru  I^r  23). 

Uz»sa(li)>eiiii^  wy.-tiiaru  przez  Komisję  szacunkową,  względnie  libę  sKartiową: 

Przewodniczący  Komisji 
Szacunkowej 

V\  zńi-  Nr.  24. 

du  Ł  !  14  ro:<p.  wyk. 

Ńr  porządkowy  arkusza  wym. 

19. 
W  E  Z  W  MN 

Przy  badaniu  zeznania,  złożonego  do  wymiaru  paristwowcgo  podatku  dochodowego —jmajątkowego  —  «a  rok  podatkowy 
oWres  wyii\iarowy  19      19-     —  zauważor\o  następujące  braki  i  niedokładności  co  do  forn^y  tegoż  zeznania: 

W  myśl  art.  52  ustawy  6  państwowym   podatku  dochodowym  i  fiodatku  majątkowym  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Oz.  U.  R.  P. 
Nr.  82  poz.  550)  oraz  w  myśl  §  114-  rozporządzenia  wykonawczego  do  tejże  ustawy  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  48 
poz.  298)  wzywa  się  P     do  usunięcia  powyż.  wymienloi\ych  braków,  względnie  sprostowahia 
niedokładności  w  złożonem  zeznaniu  lub  złożenia  ponownego  należycie  wypełnionego  zeznania. 

Uzupełnione,  względnie  sprostowane  pierwotne  zeznanie  lub  ponownie  wypełnione  zeznanie  należy  złożyć  podpisanej  władzy, 
najpóźniej, do  14  dni  po  doręczeniu  niniejszego  wezwania. 

Gdyby  P  — ^-  ■  ■  '■ —  życzył  sobie  poczynić  sprostowania,  względnie  uzupełnienia  ustnie  do  proto- 
kółu, zechce  P           -              •  —                  —   w  tyrń  celu  zgłosić  się  z  ninicjszem  wezwaniem   w  powyżej  wyznaczonym 

terniinie  do  biura  podpisanej  władzy  w  godzinach  urzędowych  (od  godz.    ■        do  godz  ).  -     ' — 
W  razie  niezastosowania  się  w  powyżej  wyznaczonym  terminie  do  niniejszego  wezwania,  ulegnie  P  — -  _  ---m- — - — 

grzywnie  do  2000  mk.  (art.  9^  ustawy),  wymiar  zaś  podatku  nastąpi  na  podstawie  danych,  jakiemi  władza  rozporządza  (art.  63  ustawy). 

(Podpis  lub  stampilla) 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  władzy  skarbowej. 

Potwierdsenie  odbioru. 

Wezwanie  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej  w    -  ..  z  dnia  '■  . 
wyni.   -  -do  uzupełnienia  względnie  sprostowania  lub  złożenia  ponownego  zegnania,  otrzymafem  dnia 

(.ÓYfona  2  wzoru  Nr.  24).  Podpi*  adresata: 

(stampilla  władzy  skarbowej) 

Nr   -      19  r. 

Do 

19 — r.  Nr.  porz.  ark. 
 19  r. 

Hi  domu 
Sprawą  urzędowa. 
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Przewodniczący  Komisji  .        ̂ >  25. 

Szacunkowej  <t')  rn^Forp,  \vvk. 

Nr.  porządkowy  arkusza  wym.  WEZWANIE  ' 

Przy  badaniu  treści  zeznania,  złożonego  do  wymiaru  państwowego  podatku  dochodowego  majątkowego  na  rok 
podatkowy  19       okres  wymiarowy  19  -     19 —   nasunęły  się  następujące  wątpliwości- 

{Strona  wi-oru  Nr-  25\ 

W  myśl  art.  63  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkow/m  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (O^.  U.  R  P. 
Nr.  82.  p02.  550)  oraz  w  myśi  §  115  rozporządzenia  wykonawczego  do  tejże  ustawy  z  dnia  14  maja  1921  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  48 
poz.  298i  zectice  P.  w  ciągu  dni  14,  po  doręczeniu  niniejszego  wezwania  wyjaśnić  podnie- 

sione wątpliwości    pisemnie,   albo    ustnie    do   protokółu   w   godzinach   urzędowych  od  do  w  biurze  podpisanego 
(ul.      .  .  -  Nr.  domu   ^  ).  - 

W  razie  niezłożenia  w  powyżej  wyznaczonym  terminie  żądanych  wyjaśnień,  lub  jeżeli  ziożone  wyjaśnienia  nie  usuną  wąt- 
pliwości co  do  prawdziwości  i  dokładności  zeznania,  wówczas,  bez  względu  na  złożone  zeznanie,  komisja  przy  ustalaniu  dochodu 

będzie  się  kierować  danemi,  jakiemi  rozporządza. 

(Podpis  lub  stampiiia). 

ist^mpilla  władzy  skarbowej). 

Nr.  -  /19      r.  "  <  '  • 

Do 

6 

Sprawa  urzędowa: 

-ui. 

— —  Nr.,  domu  — 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwrźfta  je  władzy  skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru. 

Wezwanie  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej  w  — ^  z  dnia  -  —  

19 — r.  Nr.  porz.  ark.  wym.  — ^  do  usunięcia  wątpliwości  powstałych  przy,  badaniu  zeznanui,  otrzymałem 
dnia  .  1 —  19  -  r. 

Podpis  adresata: 

Okrąg  szacunkowy  w 

Wzór^Nr^  2«  

do  §  122  rozp  wyk. 

REJESTR 

szacunkowy  państwowego  podatku  dochodowego 

dla  osób  fizycznych  i  spadków  wakujących  (nieobjętych) 

na  rok  podatkowy  19  
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{Strona  2-ga  wzoru  Nr.  2G). 
1 2 8 4 5 6 7    1    8    1    9    1  10  1   11   1  12  1  18 
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(Strono  3-cia  wzoru  Nr.  26). 

1  15  1  16  I  17  !  18  1  !9 20    j   21  |22 23!  24  |25|26  27|28 

29 

30 

1  31 

32 
33  I  34 

35    1  36 

_37  1 

1      0  LICZE.NIA Suma  
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i  imię  służbo- dawcy  oraz 

miejsce  zamie- 
szkaniu 

S  o 

JS  3 

o 

« 

■ 

! 
1 

1 1 

Wzór  Nr.  27 
do  ą  {22rozp.  wyk. 

 ,  _   « 
(Nazwa  Władzy  wymierzającej  podatek). 

Rejestr  szacunkowy 

państwowego,  podatku   dochodowego   dla   osób  prawnych 

na  rok  podatkowy  19  
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(Strona  2  wzoru  Nr.  27). 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 
 

; 
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0  * 1  «s 

OSOBY  PR 

Nazwa 

R  w  N  E  J 

Siedziba 
zarządu 

Bliższe  określeni(? 
działalności 

Czy  złożo- 
no zezna- 

nie w  ter- minie tak 
lub  nie 

Kapitał zakładowy 

Zysk 

bilansowy 
Do  zysku 

doliczono 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 .  

;  ——  

 .  —   — 
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—  .=  

— —  — —  

— .  

1 
L 

{Strona  3  wzoru  Nr.  27). 

Ogólfia  suma  " 
żysku 

(rubryki  8-f-9) 

Od  tego  od'lic2a 
się   4"/n  kapitału 

zakładowego 

Docliód  podlega- 
jący opodatkowaniu (różnica  między 

rubrykami   10  i  11) 
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16 -  17 
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Przewodnicząt:y  Komisji  ^^lI^J^L^ .         ̂          .  .  do  §  123  fozp.  wyk. 
szacunkowej-od  woławczej . 

.    -  dnia-   -   1» — r. 

ZAPROSZENIE. 
» 

Zapraszam  Pana,  jako  członka  —  zastępcę  czronka—Komisji  szaciinliowej -odwoławczej-- 

okręgu  .  '.  ,  na  posiedzenie  tejże  Komi- 
sji, które  odbędzie  się  dnia  —  .  19  -r.  o  godz.  przed  —  po  — 

pofwd   w  ;  ——  —  

Obrady  Komisji  trwać  będą  prawdopodobnie  do   /  —  19  r- 
Na  porządku  dziennym:  <  
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/  'illsty  riq(j.  W^nni  N"    f^)  _  " 

/..-iproszenia. 

(Podpis  lub  stampilla). 

{Strona  2  wzoru  Nr.  26).  '  . 

(Stampilla  władzy  skarbowej) 

L.       •         /  19  - Do 

Pana  —  — 

w 

:  ul,  Nr.  domu- 
Sprawa  urzędowa. 

— -  'fc 
Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  Władzy  skarbowej. 

Potwiepdx*nie  odbioru. 

Zaproszenie  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej—odwoiawczej— -w 
z  dnia —     19  -r.  L.  na  posiedzenie  tejże  Komisji  otrzymałem  dnia  .  19  r 

Podpis  adtcsata: 

Przewodniczący  Komisj.!                                               '                                            Wzór  Nr.  Ift 
szacunkowej  odwoławczej                                                                                   do  §  123  rozp.  wyk. 
 »   \         -  -       dnia     19 — r. 

L. 
ZAPROSZENIE. 

Zapraszam  Pana,  jako  członka—zastępcę  członka— Komisji  szaciinkowej— odwoławczej— 
okręgu—  —  ^,  na  posiedzenie  tejże  Komi- 

sji, które  odbędzie  się  dnia  -       -  — ^  t9___ —  o  go'dz.   przed  —  po  — 
połud  — t  -■  —     w   -  :  -.  ,  

Obrady  komisji  trwać  będą  prawdopodobnie  do  —  -  — /—  19  

• '  '     Na  porządku  dziennym:-    

Zauważa  się.  że  posiedzenie  to  będzie  ważne  bez  względu  na  ilóść  obecnycłi  cztonków, 
ponieważ  poprzednie  posiedzenie,  wyznaczone  na  dzień —  —  19  r. 
nifi  mogło  się  odbyć  z  powodu  nieżjawienia  się  zdolnej  do  poW;fięcia  uchwał  ilości  członków 

Niemożność  przybycia  zecłice  Pan  uspr.awiedliwić  bezzwłocznie  po  otrzymaniu  niniejszego 
/aproazania„ 

(Podpis  lub  stampilla) 

(Strona  2  wzopu  Nr.  29). 

(Stampilla  władzy  skarbowej). 

L.  Do 

Pana  —  

W- 

ul  Nr.  domu- 
Sprawa  urzędowa. 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  władzy  skarbowej. 

PoiwierdzeHie  odbioru.  ^  .  ^ 

Zaproszenie  PrzewodiMCzącego  Komisji  szacunkowej— odwoławczej— W- 
z  dnia  — .,  _  19 — r.  L.  . — — ■ — na  posiedzenie  tejże -Komisji  otrzymałem  dnia  ■ — 19 — r. 



Komisja  •zacunkowa. 

Kasa  paiistwowa 

Nr.  kol.  rej.  stąc Nr.  kol;  rej.  maj. Nr.  koli^rej.  bier.  podatku  dooli. 

NrtKflZ  PŁATNICZY 

29 
Wzór  Nr.  50  <^ do  §  ISS  rozp.  wyk. 

Nr.  kol.  rej  bier.'f)od.  maj. 

na  państwowy  podatek  dodiodowy  i  podatek  majątkowy 

Nazwisko  i  imię  płatnika  
Miejsce  zamieszkania  ul. 
Klasa  miejscowości  . 

A.  Podatek  dochodowy. 

Nr.  donui 

? 
c 

co 'o  c 
es  o. 

. 

Dochód 

w  markach 

1 
_  5   1  Stopa  por 
»'5   1  datkowa 
■Lx;   j   /.  art,  25 2 -o  ustawy 
UJ-c  j 

p 

.  S;'o c  .5  a 

.2iS  E w  2  N ■O  i 
— .«  s 

Zwyżka 
7.  art.  25 ustawy 

Zni 

z  H!  t.  ̂ « 
ustawy 

żka 

z  ml.  28 
ustawy Podatek  od 

o^jólnego 
dochodu 

w  markach 

Dochód  z  nad- 
zwYCzajnrgp 

\vyi<;ł)U  lasu w  wysokości  7" 
lego  dochodu •  iirt.  15  ustawy 
ostatni  Mstępi 

I'odulck  i..(J  ■« dochodu  z  nad- zwyczajnego 

wyrębu  lasii 

Razem 

podatek (rubryki 

9-11) 

p  Klopni 

0  stopni W  markach 

1 2 3     1  4 5 

-  6 

7- 

8 

■  '.) 

.n 

f 

.  i 

f 
■ 

B.    Podatek  majątkowy. 

Okres  wy- Kok Majątek 

1       .11. 1.1 1 

Stopień Stopa  podat- kową z  art. 

.stopień  dochodu odpowiadajricy 

wymierzonemu 
Stopa  podat- kowa z  czę- 

ści pierw- 

Zniżka 

z  czessci  dru- 
giej art.  155 

Podatek 

miarowy podatkowy w  markach 
majątku 

152  tistfiwy 

podattow  i 
/  art.  i';  uitr.wy szej  art.  155 

ustawy 

ustawy 

0  stopni 
w  markach 

19  / 
-    / 19  

UWAGA  W 

 ;   dnia  "  10    '  r. 
Przewodniczący  Komisji  szacunkowej 

(Podpis  iuh  pieczęć)  ^ 

yjaśnienia  dotyczące  terminów  płatności,  odwołania,  odsetków  na  zwlokę  i  eyzekucji  na  odwrotnej  yironie. 

^  Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  władzy  skarbowej. 

Potwi«rtlzenie  o<l*)foru. 

Nakaz  płatniczy  Komisji  szacunkowej  w.    na  państwowy  podatek  dochodowy  i  podatek  majątkowy 
na  rok  podatkowy  19  ...  r.  z  dnia   ..  1.9  , .  r.  Nr.  kol  rej.  szac.  otrzymałem  dnia  19.  .  r. 

■V  (Podpis  adresata) 

WYJAŚNIENIA 

dotyczące  terminów  płatności,  odwofania,  odsetków      zwloką  i  egzekucji. 

1)  wymierzony  podatek  dochodowy  i  podatek  majątkowy  należy  zapłacić  w'  dwóch  ratćsch,  t.  i.  pierwszą  ratę  do 
15  listopada,  drugą  za^'ratę  do  15  grudnia  roku  podatkowego,  o  ile  nakaz  płatniczy  zosta!  płatnikowi  doręczony  najpóz niej  do  50  października  danego  roku  podatkowego.  ,  .  .  . 

Płatnicy,  którym  nakaz  płatniczy  będzie  doręczony  po  30  października  roku  podatkowego,  opłacają  wymierzotiy 
podatek  w  ciągu  sześciu  tygodni  po  dniu  doręczenia  nakazu  płatniczego.  ,  .    '  ^ 

Jeżeli  do  15  listopada  roku  podatkowego  nie  zawiadomiono  płatnika  o  wymiarze  podatku,  należy  podatek  zaplacK 
w  dwóch  ratach,  t,  j.  15  listopada  i  15  grudnia  roku  podatkowego  według  zeszłorocznej  należności,  pod  warunkiem  póź- 

niejszego wyrównania.  j  • 
Płatnicy,  którzy  w  ciągu  roku  podatkowego  po  raz  pierwszy  podlegają  opodatkowaniu  w  myśl  części  drugiei  art. 

75  ustawy,  winni  zapłacić  podatek  dochodowy  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  doręczenia  nakazu  płatniczego. 

2)  Przeciw  temu  nakazowi  płatniczemu  przysługuje  płatnikowi  prawo  wniesienia  odwołania  do  Komisji  odwoław- 
czej za  pośrednictwem  Komisji  szacunkowej.    .  •      •   i     •  i  • 

Odwołanie  może  być  wniesione  zarówno  przeciw  określeniu  dochodu,  względnie  wartości  majątku,  )ak  i  przeciw 
obliczeniu  podatku. 

Termin  do  wniesienia  odwołania  wynosi  dni  ̂ >  i  biegnie  od  dnia  następnego  po  doręczeniu  nakazu  płatniczego. 
Odwołanie  niema  mdcy  wstrzymującej  ani  co  do  terminu  uiszczenia  podatku,  ani  co  do  środków,  zmierzających  do ściągnięcia  tegoż, 

'O  Podatek  dochodowy,  względnie  majątkowy  niezapłacony  w  terminach  pod  1)  wymienionych,  uważa  się  za  za- 
ległość, od  której  poJ>iera  '^lę,  począsvkzv  od  terminu  płatno<?ci,-  odsetki  ra  /Włoke  wysokości  1»„  rnipsięcznip.  iWiesiai' zaczęty  liczy  się  za  cały. 
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Komisja  szacunkowa  Wzór  Nr.  5i 
Kasa  państwowa-  ■  do  §  153  rozp.  wyK 
Nr.  koi.  rej.  szac   Nr.  kol.  roj.  mająt   Nr.  kol.  rej.  Uier,  ()od.  docliocl.       ..  Nr.  kul.  rej.  bier.  pod.  iiiajiit 

NAKAZ  PŁATNICZY 

na  państwowy  podatek  dochodowy  i  podatek  majątkowy. 

Nazwisko  i  iniit;  płatnika  .,  '.  '.  
Miejsce  zamieszkania  ul  ,      .  Nr.  domu 
Klasa  miejscowości  

Podatek  dochodowy. 

i        7.  n  i  7  u  H 
Dochód  z  nad- zwyczajnego 

Wyrębu  lasu 
o  wysokości  ^,'0 lego  dochodu (art.  li)  ustawy ostatni  ustęp) 

Podatek 

od  '/(i  docho- 
du z  nadzwy- czajnego 

wyrębu  lasu 

II Je  i  Dochód 
Iw  markach 

.11 

o  o 
o 

Stopa 

podatku z  art.  25 
usta  wyj Il

oś
ć 
 

cz
lo
nk
j 

ro
dz
in
y 
 

no 

ut
rz
ym
an
iu
 

Zwyżka 
z  art.  25 ustawy z  art.  26  1  z  art,  28 

ustawy  j  ustawy 

Podatek 
od  ogólnego 
dochodu 

W  markach 

liazem 

podatel^ 

(rubr.  9  i  IJ) W  markach 
0  stopni  1  0  stopni 

1    I        2       <  1  3 4 5    :  C '     7      }      8      i  9 10 

12 

1  1 
! 

'  i 

1 

W  myśl  art.  89  i  90  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  siużbodawcy  są  obowiązani s 
potrącać  i  piacie  podatek  dochodowy,  przypadający  od  uposażeń  służbowych,  a  nnanowicie;  _____ 

SŁUŻBODAWCA 

nazwisko  i  imię,  Względnie  firma Mieiśce  zamieszkania  wypłacanych 
Miejsce  zamieszkania       „posażeń  służbowych 

względnie  siedziba        1          ̂   sumie Kwota  podatku w  markach 15 

14                    *  15 

16 

■  1      "                            !  • 
Razem  do  potrącenia  i  zapłacenia  przez  slUżbodawcę 
Po  bezpośredniego  uiszczenia  pozostaje  przeto  (różnica  rubryk  12  i  16) 

B.   Podatek  majątkowy. 
I                           .  III 

Okres     1      Rok      '  Mt  •  .  ,    ,      i  , 
wymiarowy  j  podatkowy  ;  .  Majątek  w  markach 

Stopień 
majątku 

Stopa  podat- kowa z  art.  132 Stopień  docho- 
du odpowiada- 

jsicy  v^  ymierz. podatk.  z  art.  23 

Stopa  podatko- wa z  części 
jiierwszej  art. 163  ustawy 

/.niiica       i     t>    i  i  i 

z  c/.ęści  drugieji  FodattK 
art.  133    I  \v  markach 
ustawy  ; 

ustawy 

dnid 

19 

Przewodniczący  Komisji  szacunkowej  ~  ______ 
'■  i'  (Podpis  lub  pieczęć:) 

UWAGA;    Wyjaśnienia  tiui>L^ące  terminów  płatności,  odwołania,  odsetków  za  zwłokt^  i  egzekucji  na  udwroliicj  strunie. 
Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  władzy  skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru. 

Nakaz  płatniczy  Komisji  szacunkowej  na  państwowy  podatek  dochodowy  i  podatek  majątkowy  na"  rok  podatkowy 
19  z  dnia  19  Nr.  kol.  rej.  szac.^ —  — ,   otrzymałem  dnia-^^  ■  19.— — 

Podpis  adresata.' (Strona  2-ga  wzoru  Nr.  3/).  • 
WYJAŚNIENIA 

dotyczące  terminów  pratnośei.  odwołania,  odsetków  za  zwtokę  i  egzekucjt. 

J)  Przypadający  do  bezpośredniego  uiszczenia  podatek  dochodowy  oraz  majątkowy  należy  zapłacić  w  dwócli 
ratach,  t.  i.  pierwszą  ratę  do  !5  listopada,  drugą  zaś  rat*^  do  15  grudnia  roku  podatkowego,  o  ile  nakaz  płatniczy  zostr.! 
płatnikowi  doręczony  najpóźniej  do  30  października  danego  roku  podatkowego. 

Płatnicy,  którym  nalraz  płatniczy  będzie  doręczony  po  SO^^pażdziernika  roku  podatliowego  opłacają  wymierzony podatek  w  ciągu  sześciu  tygodni  po  dniu  doręczenia  nakazu  płatniczego. 
Jeżeli  do  15  listopada  roku  podatkowego  nie  zawiadomiono  płatnika  o  wymiarze  podatlui,  należy  podatek  zapiacii: 

w  dwóch  ratach,  t.  j.  J5  listopada  i  15  grudnia  roku  podatkowego  według  zeszłorocznej  należności,  pod  warunkiem  póź- 
niejszego wyrównania. 

Płatnicy,  którzy  w  ciągu  roku  podatkowego  po  raz  pierwszy  podlegają  opodatkowaniu  w  myśl  części  drugiej  art. 
75  ustawy,  winni  zapłt;cić  podatek  dochodo^^^!3IW  ciągu  dwócii  tygodni  od  dnia  doręczenia  nakazu  płatniczego. 

2)  Przeciw  temu  nakazowi  płatniczemu  przysługuje  płatnikowi  prawo  wniesienia  odwołania  do.  Komisji  odwoław- 
czej za  pośrednictwem  Komisji  szacunkowej. 

Odwołanie  może  być  wniesione  zarówno  przeciw  określeniu  dochodu,  względnie  wartości  majątku,  .jak  i  przeciw 
obliczeniu  podatku.         ,    ̂   , Termin  do  Wniesienia  odwołania  wynosi  dni  30  i  biegnie  od  dnia  następnego  po  doręczeniu  nakazu  płatniczego. 

Odwołanie  niema  mocy  wstrzymującej  ani  co  do  terminu  uiszczenia  podatku  ani  co  do  środków,  zmierzających  do 
ściągnięcia  tegoż.  -  -v 

5)  Podatek  dochodowy,  Względnie  majątkowy,  niezapłacony  w  terminacli  pod  I)  wymienionych,  uważa  się  za  za- 
«łegłość,  od  której  pobiera  się,  począwszy  od  terminu  płatności,  odsetki  za  zwlokę  w  wysokości  1%  miesięcznie.  "Mie-siąc zaczęty  liczy  się  za  cały. 



?1 

ko!,  rej.  ezaC.  Wzor  Nr.  52 
Ir.  kol.  rej.  bier,  do  §  133  rozp.  wyk 

yomisja  szacunkowa  ^  Kasa  państwowa ..:ba  skarbowa 

Nakaz  ptatnicasy  na  p^Astwówy  podatek  dochodcwy. 

Nazwa  osoby  prawnej..   

Siedziba  zarządu.,  _     ul.   Nr.  domu  

^)  dl?  t9wap^?9tw  dowiązanych  do  publicznego  składania  pachunkdw,  któr*e  tna|«i  saedEibę  n«* obssarze  Rz@esypo<spolitej. 

1  Rok  podat- Kapitaf  za- kładowy Zysk  bilan- 
sowy 

Do  zysku  '  Razem  siuna 
doliczono  !  (rubr3'k  3—4) 

się  -t"/"  kąpilaiu zakładowego 
DocWtl  podlegają- 

cy odpodatkowaniu (różnica  rubryk  d-6) 
Stopień 
dochodu 

Podatek 

•  

2 

•  5 

.4        1  5 6 7           I  8 9 

1  19  i..   

1 l 

b)  dla  iifsiycbi  nix  psd  a)  wymieniof«ych  osób  pVawciyob|  ̂  
o  Sie  ppowadsą  prawidfowe  księgi  handlowe. 

Rok  podat- kowy Zysk bilansowy Do  zysku 
doliczono 

Dochód  podlega-  i        oa     •  - 
jący  opodatkowa-  !  OtOpien niu  (suma  rubryk  I  docliodu 2+3)  i Podatek 

l 2 3 4.1,-  ?  6 

19 1 
! 

c)  dla  ofsób  prawnych)  nie  prowadzących  ksią^  U:.mdiowycif . 

Rok 
podatkowy 

Dochód  podlega- 

jący opodatkowa- niu 

Stopień 
dochodu 

Podateli. 

1 3 4 

19 

•  ■  (Podpis^lub  pieczęć) 

UWAGA:  Wyjaśnienia  dotyczące  terminów  płatności,  odwołania,  odsetków  za  zwlokę  i  ej^zekucji  na  odwrotnej  titroiiif 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  _Wladzy  skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru. 

Nakaz  pJatnjczy  Komisji  szacunkowej  Izby  skarbowej  w  «  

na  i  .....  ,  vy  podatek  dochodowy  z  dnia.  .  19         r.  Nr.  kol.  rej.  szac.  na 

rok  podatkowy  19      ,.  r.  otrzymałem  dnia  i'j  r. 

(Podpis  adresata). 

(Strona  H-ga  wioru  Nf.  32). 
WYJASNifNfA 

dotyczące  terminów  płatności,  odwołania,  odselkó-y  za  zwlokę  f  ggzekuejt. 

")  Wymierzony  podatek  należy  zapłacić  W  u\vócli  ratach,  t.  j.  pierwszą  ratę  do  15  listopada,  druyij  zaś  rat<;  du \o  yrudn-ia  roku  podatkowego,  o  ile  nakaz  płatniczy  został  płatnikowi  doręczony  najpożiilcj  do  30  października  danego 
roku  podatkowego. 

Płatnicy,  którym  nakaz  płatniczy  będzie  doręczony  po  30  października  roku  podatkowego,  opłacają  wymierzony 
i)odatek  w  ciągu  sześciu  tygodni  po  dniu  dotęczenia  nakaztf  płatniczego.  - 

Jeżeli  do  15  listoj!)ada  roku  podatkowego  nie  zawiadomiono  płatnika  o  NjJyniiarze  podatku,  należy  podatek  zapłacić 
w  dW(^h  ratach,  t.  j.  15  listopada  i  15  grudnia  roku  podatkowego  według  zeszłorocznej  należności,  pod  warunkiem  póź- 

niejszego wyrównania.  _ 
Płatnicy,  którzy  w  ciągu  roku  podatkowego  po  raz  pierwszy  podlegajg  opodatkowaniu  w  inyśl  części  drugiej  art. 

75  ustawy,  winni  zapłacić  podatek  dochodowy  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  doręczenia  nakazu  płatniczego; 
2)  Przeciw  wymiarom,  dokonanym  przez  łComisję  szacunkową,  przysługuje  płatnikowi  prawo  wniesienia  odwołania 

do  Komisji  odwoławczej  za  pośrednictwem  Komisji  szacunkowej,  przeciw  wymiarom  zaś  dokonanym  przez  Izbę  skarbowa 
do  Ministerstwa  Slfarbu  za  pośrednictwem  Izby  skarbowej. 

Odwołanie  może  być  wniesione  zarówno  przeciw  określeniu  dochodu,  jak  i  przeciw  oT)Jiczeniu  podatku. 
Termin  do  wniesienia  odwołania  wynosi  30  dni  i  biegnie  od  dnia  następnego  po  dorf^ćzeniu  nakazu  płatniczego. 

.         Odwołanie  niema  mocy  wstrzymującej  ani  co  do  terminu  uiszczenia  podatku  ani  co  do  środków,  zmierzających 
lio  ściągnięcia  tegoż. 

3)  Podatek  niezapłacony  w  terminach  pod  l)  wymienionych,  uważa  się  za  zaległość,  od  której  pobiera  się  po- 
cząwszy od  terminu  płatności,  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  1%  miesięcznie.  Miesiąc  zaczęty  liczj?  się  za  cały. 

• 
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Wzór  Nr  55 

Okrąg  szacunkowy  do  §  133  mzp.  wyk 

Kasa  państwowa 

REJESTR  BlERCZy 

•  płatników  państwowego,  podatku  dochodowego  - 

na  rok  podatkowy  192  

ótroria  2-ga  wzoru  Nr.  f)3). 
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Przewodniczący 

Komisji  8zacunl(0wej 

Wzór  Nr.  34 

Wyciąg 

(do  §  154  rozp.  wyk.) 

dnia  19  r. 

z  arkusza  wymiarowego  państwowego  podatku  dochodowego  i  podatku  majątkowego 

udzielony  na  prośbę  z  dnia  19  r.  L.  . 

A.    Podatel(  dochodowy. 
Rok  podatkowy  !9  . 

°,  >- 
..'^ 

f 
Podstawy  opodatkowania 

Marek 

1 1 z nierachomości  gruntowej 
2 z 

budynków  * 
3 

■a 
•o 

3 z  przedsiębiorstw,  zajęć  i  zatrudnień 
4 4 z tantjem 
5 o 5 z kapitałów  i  praw  majątkowyeh 
6 Q 6 z uposażeń  służbow.,  emerytur  i  t.  p. 
7 7 z wszelkich  innych  źródeł 
8 8 ustalony  w  myśl  art.  64  ustawy 
9 Suma  dochodu 

10 o 1 
odsetki  od  długów  ' 

11 a  t-. 2 renty  i  trwale  ciężary 
12 .2  S o  2 u  (O 3 opłaty  do  kas  zaopatrzeń "iF 

N  3 
4 premje  od  ubezpieczeń 

14 5 podatki  i  opłaty  publiczne 
15 Suma  odliczeń 

Pozostaje  dochód 
1  / Klasa  miejscowości; 
18 Stopieii  dochodu: 
19 Stopa  podatku  z  art.  23  ustawy 
20 Ilość  członków  rodziny  na  utrzymaniu 
21 Zwyżka z  art.  25  ustawy  o  20:^; 
22 Zniżka  z  art.  2b  ustawy  o  stopni: 
23 Zniżka  z  art.  28  ustawy  o  stopni: 
24 Podatek  od  ogólnego  dochodu 

25'
 
Dochód  z  nadzwyczajnęgo   wyrębu  lasu  w  wysoko- 

ści ^/«  tego  dochodu  (ostatni  ustęp  art.  1,^  ustawy 
26 Podatek,  o 3  "/«  dochodu  z  nadzwyczajnego  wTr(;bu 
27 Razem  podatek  (rubr.  24  i  26) 
28 '/.  }>odatku 

u  \  micj'2o- 
płacić  sam  podatnik 

21)'
 ue^o  ma potrącać  i  płacić  służbodawca 

B.    Podatel(  rqajątkowy. 

Okres  wymiarowy  19  /19  

Rok  podatkowy  19  . 

Podstawy  opodatkowania 
Marek 

1 w  gruntach 

2 V W  budynkach 

ć> 

CS' 

C3 

w  przedsiębiorstwach 

 =  

4 w  kapitałach  i  prawach  majątków. 

cr 

O w  urządzeniu  domowem 

6 Razem 

7 

'3 

u 

długi 

Q O 

Po
tr
ą 

inne  ciężary 

9 
Razem 

10 

Majątek  podlegający  opodatkowaniu 

11 Stopień  majątku: 12 

Stopa  podatkowa  z  art.  132  ustawy 

13 stopień  dochodu,  odpowiadający  podatkowi  z  art.  23 ustawY 

14 Stopa  podat.  z  części  pierwszej  art.  133 

15 Zniżka  z  części  drugiej  art.  153  o  stopni  

16 Podatek 

1 

Szczegóły,  dotyczące  ustalenia  dochodu  w  myśl  art.  64  ustawy  z  dnia  16/7  192C  r.  D.  U.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550. 

Wymiar  podatku  dochodowego  (majątkowego)  uskuteczniono  z  urzędu  w  myśl  części  ostatniej  art.  50  (w  myśl 
zęści  drugiej  art.  63)  ustawy  z   16/7  1920  r.  D.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550.    Do  wniesienia  odwołania  pozostaje  jeszcze 

 .      dni,  licząc  od  dnia  następnego  po  doręczeniu  niniejszego  wyciągu. 

Pieczęć  lub  podpis: 

Doręczający  oddzieli  potwierdzenie  odbioru  i  zwróci  władzy  skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru 

Wyciąg  z  arkusza  wymiarowego  państwowego  podatku  dochodowego  —  majątkowego— na  rok  podatkowy  19 

ź  dnia   -  19          r.  L.  od  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej  W  .  ^ 
otrzymałem  dnia  ,  ,   19  r. 

Podpis: 
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Komisje  szacunkowe 

Izba  skarbowa 

Wzór  Nr.  55 
(do  §  135  rozp.  wyk.) 

Dziennik  podawczy 

odwołań  przeciw  wymiarom  państwowego  podatku  dochodowego 

i  podatku  majątkowego  na  rok  podatkowy  19  

(Strona  Z-ga  wzoru  Nr.  35). 

"o 

Nazwisko  i  imię 

Względ,nie 
nazwa  osoby 

odwołującej  się 

Miejsce 
zamieszkania, 

względnie siedziDa 

(dokładny adres) 

Nr. 

porządk. arkusza 

wymiaro- 

wego 

D 

doręczenia 
nakazu 

płatniczego 
na  podatek 

wnicsieniA 

prośby  o  udzie- lenie odpisu 

podstaw  wy- miaru podatku (§  134  rozp.) 

docho- 

dowy 

mająt-  docho- kowy  dowcgo 

mająt- 

kowego 

doręczenia 

odpisu  pod- 
staw wymia- 

ru podatku 
(§  134  rozp.) 

docho- 

dowego 

mająt- 

kowego 

upływu 
terminu  na 
wniesienie 
odwołania 

co  do 

podatku 

Zawiadomienia 
o  odrzuceniu 
spóźnionego odwołania  co 

do  podatku 

docbo- 

dowego 

mająt- 

kowego 

docho- 

dowego 

mająt- 

kowego 

(Strona  3-cia  wzoru  Nr.  35). 

D              .,  A.  '^            T,'_  „.^  A 
Orzeczenie 

rozstrzygnięcie 
odwołania 

przez  Komisję 
szacuukową 

co  do  podatku 
§  13S,  część  6 rozp.) 

doręczenia 
decyzji  Ko- 

misji szacun- 
kowej co  do 

podat.  (§  138 
część  6  roz.) 

wniesienia  żą- 
dania o  roz- 

strzygnięcie od- wołania przez Komisję 

odwoławczą 
w  przedmiocie 

podatku 

przedłitawienia 
odwołania  Ko- 

misji odwoław- 
czej w  przed- miocie podatku 

zwrotu  odwo- 
łania przez  Ko- 

misj';  odwoław- czą do  uzupeł- 
nienia w  przed- miocie podatku 

ponownego 
przedstawienia 
odwolwia  Ko- 

misji OOTPoław- 
czej  w  przed- miocie podatku 

Komisji  odwoławczej 
a)  odwołanie  odrzucono, 

b)  podatek  zniżono, 

ę)  wymiar  uchylono 
w  przedmiocie  podatku 

UWAG  A 

doclio- dowcgo mająt- kowego docho- dowego 
mająt- 
kowego docbo-  I  mająt- 

dowego  jkowego 
docho- 
dowego 

mająt- 

kowego 

docho- 

dowego 

mająt- 

kowego 

docho- 

dowego 

mająt- 

kowego dochodowego 
majątkowego 

10 11 12 
13 14 15 

16 

17 

>  f     j  . 

t 

.'1-  ; 
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Wzór  Nr.  36 

(stampilla  wtadzy  skarbowej)  ^'^^  ̂       •'°^P-  "^^^^ 

^  /  19  ,  r. 

Sprawa  urzędowa. 

Doręczajć 

W  

ul.  ..    Nr.  cloinu 

Potwierdzenie  odbioru. 

'  Zawiadomienie (nazwa  lub  stampilla  władzy  skarbowej) 

Z  dnia  19         .  r.  L.  W  przedmiocie  odwołania  przeciw  wymiarowi  państwowego  podatku 

dochodowego  —  majątkowego  —  ofrzymdtem  dnia  ._    19  r. 

Podpis  adresata: 

(Druga  strona  wzoru  Nr.  36). 
dnia  19 

(stampilla  władzy  skarbowej) 

^         /19 —  r.  Zawiadomienie. 

Wniesione  przez  P.   w  dniu   19  r. 

odwołanie  przeciw  wymiarowi  państwowego  podatku  dochodowego  —  majątkowego  —  na  rok  podatkowy  19   -  okres 
wymiarowy  19  /19   r.  —  zostało  odrzucone  z  powodu  przekroczenia  50-dniowego  terminu,  który  według  art.  68 
ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  Nr.  82.  poz.  550) 
liczy  się  od  daty  doręczenia  nakazu  płatniczego,  t.  j,  od  dnia  19  r. 

Termin  ten  został  przerwany  w  dniu  _  19  r.  przez  wniesienie  prośby  o  udzielenie  od- 
pisu podstaw  wymiaru,  poczem  od  następnego  dnia  po  doręczeniu  tegoż  odpisu,  t.  j.  od  dnia   .   19  r. 

zaczął  biedź  dalej  w  ciągu  dni_.  _     i  upłynął  z  dnien*    19  „r. 
Przeciw  odrzuceniu  spóźnionego  odwołania  niema  żadnego  środka  prawnego. 

'    ̂   (Podpis  lub  stampilla) 

Wzór  Nr.  5T 
(do  §  138  rozp.) 

WYKAZ 

zmian,  zaszłych  w  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  wskutek 

razstrzygnięcia  odwołań  przez  komisję  szacunkową  w     

Rok  podatkowy  19.  

Do  Kasy  państwowej 
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(Druga  i  trzeć  ta  strona  wzoru  Nr.  J7). 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

Nazwisko  i  imię 

Względnie  nazwa 

Miejsce  zamiesz- 
kania, Względnie 

siedziba  (dokład- 
ny adres) 

UMO   RZENIE  PODATKU 

dochodowego majątkowego 

Ni
  

kol
.  

re
je
- 

str
u b

ier
cz.

 (w
zó
r 
 

>6
  3

3) 

W  kwocie 
.2 -Orf 

O.JC 

0(0^0 

-o  N 

W  kwocie JV!  kolejny  wykazu 
slużbodawców 

(wzór  J*fe  46)  ozna- czenie stużbodawcy 

w  kwocie on. JCT3  N O  U  a. 

ii  N 

W  kwocie 

Marek Marek Marek Marek 

1                   2              1  3 4 5 6    1  7 8 9      )  10 11  1  12 

■ 

• 

(stampilla  władzy  skarbowej) 

L,  /19  r. 

Wzór  Nr.  38 
(do  §  158  rozp.  wyk.) 

Do 

w 

Sprawa  urzędowa. ul.   Nr.  domu. 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  Władzy  skarbowej. 

Potwierdsenie  odbioru. 

Zawiadomienie  
'  (nazwa  lub  ■tampilU  władzy  skarbowej) 

Z  dnia     _    19..  r.  L.   w  przedmiocie  odwołania,  wniesionego  przeciw  wymiarowi  państwo- 
wego podatku  dochodowego  —  majątkowego  —  na  rok  podatkowy  19   —  otrzymałem  dnia  ...  

19...  r. 
Podpis  adresata 

(Druga  strona  wzoru  Nr.  38). 

dnia. 

19 

(stampilla  władzy  skarbowej) 

■  L.  /19  r. Zawiadomienie. 

Odwołanie  P.  _   Wniesione  dnia  

przeciw  wymiarowi  państwowego  podatku  doohodowegp  —  majątkowego  —  na  rok  podatkowy  19. 
19  /19   r.  —  w  kwocie  mk.  Według  uchwały  Komisji  szacunkowej  
wydanej  w  dniu   19   r.  zostało  uwzględnione. 

  19   r. —  okres  wymiarowy 

Z  powodu  zmiany  w  opodatkowaniu  załącza  się  nowy  nakaz  płatniczy  z  nadmienieniem,  że  w  terminie  8-dniowyni 
od  dnia  doręczenia  niniejszego  zawiadomienia  przysługuje  płatnikowi  prawo  żądania  rozpatrzenia  wniesionego  odwołania 
przez  Komisllę  odwoławczą  (część  trzecia  art.  72  ustawy  oraz  część  szósta  ̂   138  rozp.  wyk.). 

'(Podpis  lub  stampilla) 



Okrąg  szacunkowy   

Kasa  palistwowa   

Nr.  kolejny  Dziennika'  podawczego  odwołań 

Arkusz  wymiarowy  Nr.  

37 

Wzór  Nr.  39 

(do  §  138  rozp,) 

Arkusz  rekursowy 

do  państwowego  podatku  dochodowego. 

Nazwisko  i  imię  Względnie  nazwa  odwołującego  się  — 

Jego  miejsce  zamieszkania,  względnie  siedziba  -  

jiitrona  druga  wzoru  Np-  39). 
Rok  podatkowy  19 

o 
.ii 

10 
11 
12 

13' 14 i'5 

16 
17 
18 

19 
20 "21 

22 
23 
24 
25 

26 

27  ■ 

28 

29 

PODSTAWY  OPODATKOWANIA 

•o 1.   z  nieruchomości  gruntowej 
2.   z  budynków 
3.  z  przedsiębiorstw,  zajęć  i  zatrudnień 
4.   z  tantjem 
5.   z  kapitatów  i  praw  majątkowych 
6.   z  uposażeń  służbowych,  emerytur  i  t.  p. 
7.   z  wszelkich  innych  źródeł 
8.  ustalony  w  myśl  art,  64  ustawy 

Suma  dochodu  \ 
1.   odsetki  od  długów 
2.   renty  i  trwałe  ciężary 
5.   opłaty  do  kas  zaopatrzeń 
4,   premje  od  ubezpieczeń 

o-"     5.   podatki  i  opłaty  publiczne      ̂   ' Suma  odliczeń 

Pozostaje  dochód 
Klasa  miejscowości 

Stopień  dochodu  ' 

Stopa  podatku  z  art.  23  ustawy 
Ilość  członków  rodziny  na  utrzymaniu 
Zwyżka  z  art.  25  ustawy 
Zniżka  z  art.  26      „      o  stopni 
Zniżka  z  art.  28 
Podatek  od  ogólnego  dochodu 

Dochód  z  nadzwyczajnego  wyręlju  lasu  w'  wysokości  '/^ tego  dochodu  (ostatni  ustęp  art.  15  ustawy) 
Podatek  od  '/g  dochodu  z  nadzwyczajnego  wyrębu 
Razem  podatek  (rubr.  24  i  26) 

potrącić  i  wpłacić  ma 
służbodawca 

Zapłacić  ma  sam  podatnik 

wykazu 
slużbo- 
dawcy od  uposażeń służbowych  ̂  

Opinja 

przewodni- 
czącego Ko- 

misji sza- 
cunkowej 

Rozstrzy- 

gnięcie i^nstancji 

odwoław- 

czej 

kwoti} 
Ni  kol. 

wykazu służbo- 

dawcy 
od  uposażeń służbowych kwotę  ! 

Zeznanie  przedłożono 
dnia  -        19  r. 

Wezwanie  do  udzielenia 

szczegółów  i  wyjaśnień 

doręczono 
dnia   19  r. 

Udzielono  żądanych 

szczegółów  i  wyjaśnień 

dnia    19  r. 

Przedstawienie  wątpliwości 

doręczono dnia    19  r. 

Odpowiedź  podatnika 
wpłynęła dnia   -■  --         19  r. 

Nakaz  płatniczy  doręczono 
dnia    19  r. 

Prośbę  o  udzielenie  odpisu 

podstaw  opodatkowania 
przedstawiono dnia   19  r. 

Odpis  podstaw  opodatkowa- nia doręczono 
dnia  19  r. 

Data  i  Nr.  kolejny  uchwały  Komisji  szacunkowej 
Nr.  kolejny  rejestru  bierczego  (wzór  Nr.  
Nr.  kolejny  spisu  podatników  (wzór  Nr.  45) 
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(Strona  trzecia  wzoru  Nr,  59). 

Treść  odwołania 

Wynik  dochodzeń  wskuteit  zarzutów  odwołania 

Opinja  przewodniczącego  Komisji  szacunkowej 

{Strona  czwarta  wzoru  Nr.  59). 

Wniosek  przewodniczącego  Komtsji  odwoławczej 

Rozstrzygnięcie  instancji  odwoławczej  '. 

Dodatkowe  zarządzenie  władzy  skarbowej  2-iej  instancji. 

Uzupełnienie  postępowania  odwoławczego 

Okrąg  szacunkowy  . 

Kasa  państwowa 

Wzór  Nr.  59  a 
(do§]58rozp.  wyk.) 

Nr.  kolejny  dziennika  podaWczego  odwołań 

Arkusz  wymiarowy  Nr.  ^  

Arkusz  rekursowy 

do  państwowego  podatku  majątkowego 

Nazwisko  i  imię,  Względnie  nazWa  odwołującego  się..  .-  

Jego  miejsce  zamieszkania'-....  

Okres  wymiarowy  19    /  19 

Rok  podatkowy 

{Strona  druga  wzoru  Nr.  39  a). 

6 Opinja  prze \vo(]nic/-qcegu Komisji 

szacunkowej 

Rozitrzygnii;- ~ 
PODSTAWY  OPODATKOWANIA 

cie instancji 
odwoławczej 

1 a)   w  grunfacti 
u;''. 2 D b)   w  budynkacli 

3^
^ 

CO-" 

c)    w  przedsiębiorstwach  > 
4 d)   w  kapitałacłi  i  prawacli  majątkowycłi  , 
5 ca 

e)   w  urządzeniu  domowem 
6 

c 
Razem 

7 1)  długi 

8 
 ' 

*.<  C 
O  4) 2)   inne  ciężary 

9 ex  O Razem 
10 Majątek  podlegający  opodatkowaniu 
11 Stopień  majątku  , 
12 Stopa  podatkowa  z  art.  152  ustawy 
13 

Stopień  doctiodu  odpowiadający  wymierzonemu  podatko- 
wi z  art.  25  ustawy 

14 Stopa  podatkowa  z  części  pierwszej  art.  133  ustawy 
15 Zniżka  z  części  drugiej  art.  155  ustawy  o  stopni 
16 Podatek  ♦ 

Uchwała  kamisji  szacunkowej  zapa- 
dła dnia  .  -  19_  

Nr.  kolejny  uctiwały  
Nr.  kolejny 

rejestru  ̂ zicank.  Nr.  kolejny 

rejestru  bierczeg;o_ 
Zeznanie  złożono 
dnia 

19_ 

Wezwanie  do  udzielenia  szczegółów 
i  wyjaśnień  doręczono dnia   ln_  
Udzielono  żi(Hanycb  szczegółów 
i  wyjaśnieri   dnia  19  
Przedstawienie  wątpliwości  dorę- czono dn.  19  
Nakaz  płatniczy .  doręczono 
dnia    19  
Piośbę  o  udzielenie  odpisu  podstaw 
opodatkowania  wniesiono dnia   19  
Odpis  podstaw  opodatkoWaŁia  dorę- czono dnia  19  
Odwołanie  wniesiono 
dnia  .  19  
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(Dalszy  cigg  strony  drugiej  wzoru  nr.  39  a). 
Treść  odwołania: 

{Strona  3-cia  wzoru  nr.  39  a).  
Wyniki  dochodzeń  wskutek  zarzutó"'  odwołania; 

  Wniosek  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej:  

Wniośek  Przewodniczącego  Komisji  odwoławczej:  ' 

(Strona  4-ta  wzora  nr.  39  a).  *  ^ , ,  

 Rozstrzygnięcie  instancji  odwoławczej;      '^  '^  '  '   

"  '  Zarządzenia  instancji  odwoławczej  wzgl.  jej  Przewodniczącego:  

Uzupełnienie  postępowania  odwoławczego: 
> 

Wzór  Nr.  40 

(do  §  139  rozp.  wyk.) 

Wyka  z 

zmian  zaszłych  w  państwowym  podatku  dochodowym  wskutek 

rozstrzygnięcia  odwołań  przez  Komisję  odwoławczą. 

Rok  podatkowy  19  

Strona  i-ga  i  3-cia  wzoru  nr.  40. 

Nr
. 
 

kf
il
ej
ny
 

Nazwisko  i  imię, 
względnie  nazwa 
odwołującego  się 

Miejsce      j     ,  1 UMORZENIE 
zamieszkania, 
względnie siedziba 
(dokładny 

adres)  odwo- 
łującego się 

Rok  
podat 

ko
  w

y 

Nr.  kol. 
rej.  bier. 

(wzór 

Nr.  41) 

w 
kwocie 

Nr.  kol. 

spisu  po- datników 

(Wzór 

Nr.  45) 

w 
kwocie 

Nr.  kol. 

wykazu  sluż- 
bodawców 
(wzór  46) 
oznaczenie służbodawcy 

kwocie 

Nr.  kol. 

spisu  po- 
datników 

(wzór 

45  a) 

 •  

•  Mk. 

Mk. 
Mk. 

1 
.2 

3 4 5 6 7 8 10 

11 

1 

• V.. 

Okrąg  odwoławczy- 

Okrąg  szacunkowy 

Kasa  państwowa — 
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 Wzór  Nr.  41. 
"(do  §  15S7ozp.  wyk.) 

Okrąg  szacunkowy  • 

Kasa  państwowa 

I 
* 

REJESTR  BIERCZy 

płatników  państwowego  podatku  dochodowego,  którym  wymiary  uskuteczniono  w  myśl 

art.  82  i  84  ustawy  w  ciągu  roku  podatkowego  19  

i2-ga  strona  wzoru  Nr.  41). 
1 2 3 4 5 6 

Kwota 

7 8 
> 

ó ca Płatnik Miejsce 

>> 

cś 

.2  ■ot 

Podwyższenie 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

Nr
. 
 k

ol
. 
 re
j.
  

s; 

(nazwisko  i  imię 
osoby  fizycznej 

Względnie  nazwa  osoby 
prawnej) 

zamieszkania  osoby 
fizycznej 

lub  siedziba  osoby 

prawnej 

Rok  
podatków 

wymierzo- 
nego 

podatku 

Da
ta
  

do
rę
cz
eń
 

ka
zu
  pł
at
ni
cz
e 

na  mocy  jakiego 

rozporządzenia 

Kwota 

1 
Mk. 

Mk. 

(S-c/fl  strona  wzoru  Nr.  41). 
9 10 

11  

  1 

Umorzenie U I S  Z  c ZENIE Zaległość 

względnie 

Zwrot  nadpłaty  \ 

na  mocy  jakiego 

rozporządzenia 

Kwota 

data  i  pozycja 
dziennika kasowego 

I  rata  j 

II  rata 
odcetkJ  za  j 
za  zwlokę 

koszty 

egzekucji 
nadpłata 

(czerwono) 
N 
O  cc 

>-  — 

C  4) 

_  ccf 

"1^  >- 
CO  < 

•o  2 

Kwota  ; 

ra
ty
 

ra
ty
 

•o  o  i ^  1 

S=  1 

^2  ii 

w 
k  w 

0    c  i e Kwota 

Da
ta
  

i  
pc
 

dz
ie
nn
ik
 

so
we
go
 

Mk. 

•o  a  i 

OK  1 

%  2, 
Mk.  1 

Mk. 

N  Mk.  1 
Mk. 

Mk. 

^  => 

U  Cl 
Mk. 

■ 

f 
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Okrąg  odwoławczy 

Okrąg  szacunkowy 

Kasa  państwowa 

Wzór  Nr.  42 

(do  §  155  rozp.  wyk.) 

WYKAZ 

zmian  zaszłych  w  państwowym  podatku  dochodowym  wskutek  rozstrzygnięcia  odwołań 

przez  Komisję  odwoławczą  (szacunkową)  w  

co  do  wymiarów  uskutecznionych  w  myśl  art.  82  i  84  ustawy 

w  ciągu  roku  podatkowego  19  

(2-gta  i  S-cia  strona  wzoru  Nr.  42). 

Nr
. 
 

ko
łe
jn
y 

Nazwisko  i  imię 
Względnie  nazwa 
odwołującego  się 

Miejsce 
zamieszkania 

względnie  sie- 
d2riba  (dokład- 

ny adres  odwo- łującego się) 

Ro
k 
 

po
da
tk
ow
y 

UMORZE     N  I.E 

o  w  - 

W  kwocie 

Nr.  
kol.  

spisu 

podatników 

iwzór  

Nr.  

4i) 

W  kwocie 

Nr
. 
 k

ol
. 
 wy
- 

kaz
u s

łuł
bo-

 

da
wc
ów
  (w
zó
r 

Nr
. 
 4A

) 
 

oz
na
- 

czen
ie s

łużb
o- 

da
wc
y 

W  kwocie 

Nr.  

kol.  

spisu 

podatników 

(wzór  

Nr.  
45») 

Mk. Mk. Mk. 

1     1  2 3 4      1  5 6      1  7 
8 9       1  10 

11. 

DEKLARACJA. 
Wzór  Nr.  43 

(rozp.  §  159  do  wyk.) 

Na  zasadzie  art.  90  Ust.  o  po<latku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1920  r. 

Nr.  82  poz.  550)  służbodawca  (nazwa  przedsiębiorstwa  lub  instytucji   oraz   dokładny  adres)  ' 

uprasza  Państwową  Kasę  ^   w  

o  przyjęcie  na  poczet  specjalnego  podatku  od  tantjem  (art.  24  powołanej  ustawy) 

 Mk.        f;  " 
w}4raźnie 

potrąconych  przy  wypłacie  wynagrodzenia  procentowego  (tantjem) 

w  miesiącu  

Przy  niniejszym  wymagany  wykaz  załączam, 
li  f  Podpis  

192   r. 
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Wykaz 

Wzór  Nr.  44 
(do  §  159  rozp.  wyk.) 

Kwot,  potrąconych  na  poczet  specjalnego  podatku  od  tantjem  przez- 

(nazwa  przedsiębiorstwa  lub  instytucji  oraz  dokładny  adres) 

przy  wypłacie  wynagrodzenia  procentowego  (tantjem) 
w  nuesiacu 

192- A...  r.^l     ̂-  ̂ 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y Nazwisko  i  imię 

oraz  stanowisko  osoby 

otrzymującej  wynagrodzenie 
procentowe  (tantjemę) 

Miejsce 
zamieszkania 

wysokość 

tantjemy 

przyznanej  . 
w  roku  19- — 

W  miesiącu  sprawozdawczym 

wypłacono wynagrodzenia procentowego 

Potrącpno  na 

poczet  specjal- 
nego podatku 

od  tantjem 

Marek  ' 

'■  Marek 

Marek —"  — "1 — ^ 

Wykaz  winien  być  podpisany  przez  przedstawiciela  lub  pełnomocnika  instytucji,  względnie  przedsiębiorstwa. 

Okrąg  szacunkowy 

Organ  dysponujący 

Wzór  Nr.  45 

(do  §  160  rozp.  wyk.) 

Spis 

podatników,  którzy  uposażenia  służbowe  otrzymują 

z  Kas  państwowycli  (t.  j.  z  funduszów  Skarbu  Państwa). 

(Strona  druga  wzoru  nr.  45). 

1 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

Nr.  
kolejny  

- 

rejestru  
szac. 

Slużbodawcy P  0  d.  a  t  ti  i  k,  a 

Dochód 
W  markach 

(rubr.  2  naka- zu płatn.) 

Stopa  po- datku z  art. 23  ustawy 

(rubr.  4  na- kazu płatni- 

czego) ^ Zwyżka 

z  art.  25 

ustawy 

Nr
  

ko
nt
a 

w 
 

ka
si
e 

nazwisko i  imię 

Względnie firma 

miejsce 
zamieszkania 

względnie siedziba 

j. 

nazwisko 
i  imię 

s 

miejscę  • 
zamieszkania 

1 2 3 

4  
' 

5 6 7 

8 
 ' 

9 10 

> 

.  ■  V.  '  .  4 ) 

■ 
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(3'Cia  strona  wzoru  Nr.  46). 

ZNIŻKA 

•    1  »o 

•o  S o 

C8  O 

C  T30 

N  <U 

3 

tn 

_2 

C3 

■O 

o 

D. 

13
  i 
 1
5 

na
ka
- 

4 

^\ 

'n 

o 

1 

Z  wymierzonego  podatku  rubr.  16 

z  art.26 
ustawy 

z  art.  28 
ustawy 

Po
da
te
k 
og
ól
ne
go
 

ch
od
u 
 

(r
t 

na
kk
  

p 

0) 

co 

•u 

3  .5, 

"O  « 

o  N 

r-  o 

u  >^ 

.5 

<w 

g V N 
u.  OJ 
s ja 

E 

-w 

w 

a. 

potrąca  i  płaci  służbo- dawca  od  upos.  służb. 
ptaci  sam  podatnik  od 
»  pozostałego  dochodu 

0  stopni 
0  fe-S'  0  0  w o 

Oh o  # 

•o  N 

r o: 3 

KI 

w  sumie   |  kwotę w  sumie    ,  kwotę 

H 

12
^ 

13 14 15 16 17       1  18 .  19       1  20 

Wzór  Nr.  45a.r 

(do  §  160  rozp.  wyk.) 

Okrąg  szacunkowy 

Kasa  państwowa.... 

SPIS 

podatników,  którzy  uposażenia  służbowe  otrzymują  od  prywatnych  służbodawców. 

(i-ga  strona  wzoru  Nr.  45a). 

Nr.  

kolejny  

|
 

Nr
. 
 k

ol
. 
 re
j.
 sz

ac
un
ko
we
go
 

.  rs 
^  >o 

— O  o 
•N 

w  3 

S  1  u  ż  b  0  d  a  w  c  y Podatnika 
Dochód 

w  markach 

(rubr.  2 
nakazu 

płatn.) 

Stopa  po- datku z  art. 25  ustawy 

(rubr.  4 
nak.  płatn.) 

Zwyżka 
z  art,  25 
ustawy 

nazwisko 
i  imię  Względnie 

firma 

miejsce zamieszkania 

względnie siedziba 

nazwisko i  imię 

'miejsce 

zamieszkania 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 l€ 

1 1 1 
1 

• 

1  ■ 

1 
i 

f 
 • 

1 

i 

/ 



(Strona  3-cia  wzopu  nr.  45  a). 

ZNIŻKA 

z  art  26 
ustawy 

z  art.  28 
ustawy 

o  stopni 
11 12 

Podatek 
od 

ogólnego 
dĄchodu 
(rubr.  9 

nak.  piat.) •  13 

Dochód 

z  nadzwy- 
czajnego wy- 

rębu lasu  w 
wysokości */6  tego 
dochodu 14 

Podatek 

od  s/s  do- 
chodu z  nad- 

zwyczajnego 

wyrębu  lasu 

15 

Razem 

podatek rubr.  13  i  14 

(rubr.  12 nak.  płat.) 16 

Z  wymierzonego  podatku  (rubr.  16)  ma 

potrącać  i  płacić  słażbodawca 
od  uposażeń  służbowych 

W  sumie 

17 

kwotę 

18 

płacić  sam  "podatnik od  pozostałego  dochodu 

w  sumie 
I9 

kwotę 

20 

Okrąg  szacunkowy. 

Kasa  państwowa^ 

Wzór  Nr.  46 

(do  §  leOrozp.  wyk.f 

W  y  k  a  z 

ogólnej  sumy  podatku  dochodowego  przypadającej  według  spisu  podatników 
(wzór  Nr.  45a)  na  każdego  poszczególnego  służbodawcę  na  rok  podatkowy  19__  

{Strona  2-ga  wzoru  nr.  46). 

o 

co 

ii  o  C 
o  a.  c V  — 

2  ̂  

u BOD 

nazwisko    i  imię 
względnie  firma 

miejsce  zamieszkania 

Względnie  siedziba 

Suma 

wymierzo- 

nego 

podatku Mk. 

PODWYŻSZENIE 
na  mocy 

jakiego 
rozporzą- dzenia 
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(3'eia  strona  wzoru  Nr.  46).  " 

UMORZENIE W  ciągu  roku  zapłacono  na Zaległość 

wzgięanie nadpłata 
(czerwono) na  mocy  jakiego 

rozporządzenia 

kwota 
podatek 

zwtokę 

egzekucyjne 

U    W   A    Ci  A 

Mk. Mk. Mk. 

~  Mk. 

Mk. 

• 

* 

■i 

 .  —  _ — 
\ 

«     ■  \ 

Nr.  kolejny  spisu  podatników   ,  Wzór  Nr.  47 

(form.  wzór  Nr.  45a.)  .  (do  §  lerrozp.  wyk.) 

dnia  ;  .    19  r 

Zawiadomienie  płatnicze 

na  podatek  dochodowy  na  rok  podatkowy  19   ,  który  służbodawca  ma  potrącać  od  uposażeń  siużbowycli  pracowników 
i  odsyłać  do  kasy  państwowej  w  myśl  art.  art.  89  i  90  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym 

z  dnia  16/7  1920  r.  Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550. 

Na  podstawie  złożonych  wykazów  uposażeń  służbowych,  oraz  na  podstawie   wyniku   postępowania  wymiarowego 
iVypłacono  pracownikom  P... „    następujące  (Według  załączonego  arkusza) 
uposażenia  służbowe: 

Nr
. 

ko
le
jr
iy
 

Nazwisko  i  imię 
pracownika 

Charakter 
służbowy 

Ogólna  suma 
uposażeń służbowych 

Przypaiiajtioy  poda- 
tek po  uwzględnie- niu wszelkich  sto- 

sunków dochodo- 

wych 

u    w   A    G,  A 

1  — 
* 

'V 

przeto  razem  . 

Przewodniczący  Komisji  szacunkowej 
(podpis  lub  stampilla) 

JWAGA:   Bliższe  wyjaśnienia  na  odwrotnej  stronie. 

I  Właściwa  Kasa  państwowa  znajduje  się  w 
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{2'ga  strona  wzoru  Nr.  47}. 

WYJAŚNIENIA 

^  dotyczące  terminów  potrącania  podatitu,  odsetek  za  zwłolcę  i  egzekucji. 

1)  wykazane  w  zawiadomieniu  platniczem  kwoty  przypadającego  podatku  winny  być  potrącane  w  tych  sJ 
mych  lerniinach  i  w  tych  samych  rataćh,  w  których  następuje  wyplata  uposażeń. 

2)  Kwoty,  potrącane  w  ciągu  miesiąca  w  sposób  wyżej  Wskazany  należy  z  reguły  w  przeciągu  7  dni  po  upl. 
wie  tego  miesiąca  wpłacić  do  właściwej  Kasy  państwowej. 

3)  W  razie  nieuiszczenia  potrąconego  podatku  w  terminie  wyznaczonym  pobiera  się,  począwszy  od  termin 
płatności,  odsetki  za  zwłokę  w  wysokości  ]%  miesięcznie.   Miesiąc  zaczęty  liczy  się  za  cały. 

4)  Wyrównanie  różnic,  jakie  okażą  się  między  podatkiem  przypadającym  na  podstawie  niniejszego  Wezwani 
plaliiiczcgo,  a  podatkiem  potrąconym  i  odesłanym  już  do  Kasy  vy  myśl  art.  90  ustawy,  winno  nastąpić  przy  sposobnoói 
najbliższej  wypłaty  uposażeń  służbowych. 

51  Pracowników  zawiadamia  się  o  wysokości  ustalonych  uposażeń  służbowych-  i  przypadających  od  nich  p( 
datków  osobnemi  nakazami  płatniczemi,  przeciw  którym  przysługuje  im  prawo  odwołania. 

6)  Przeciw  obowiązkom  służbodawcy  z  moCy  niniejszego  zawiadomienia  płatniczego  przysługuje  prawo  sprzt 
ciwu  W  ciągu  dni  30  po  doręczeniu  tegoż  zawiadomienia. 

(stampiita  władzy  skarbowej) 

L.  

Do 

w  

'  ul,  Nr.  domu 

Sprawa  urzędowa. 

,  Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  władzy  skarbowej. 

Potwierda:enie  odbioru. 

Zawiadomienie  płatnicze  na  panst*vowy  podatek  dochodowy  na  rok  podatkowy  19          r.  z  dnia  

  19   r.  Nr.  kol.  spisu  podatnika   otrzymale 
dnia     19;.   r. 

Podpis  adresata: 



47 

Wzór  Nr.  48 

(do  §  165  rozp.) 

Wykaz 

osób  (J,okatorzy,  głowy  rodziny,  właściciele  domów,  służbodawcy),  które  skutkiem 
niezłożenia  albo  złożenia  po  terminie,  lub  też  przedstawienia  niezupełnych  danych, 

wymaganych  art.art.  45—48  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku 

majątkowym,  naruszyły  przepisy  powołanych  artykułów. 

(Organ  nakładający  grzywnę). 

Rok   podatkowy  19_ 

(Strona  2-ga  wzoru  nr.  48). 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

' — «—  — ^ 

Nazwisko  i  imię, 
Względnie  nazwa  osoby  prawnej 

Miejsce 
zamieszkania 

Względnie  . siedziba 

(dokładny  adres) 

Rodzaj  naruszenia  przepisów 

art.  45 ustawy 

! 

art.  46 
ustawy art.  47 

ustawy 
art.  48 .  ustawy 

Okoliczności 

obciążające  lub 
łagodzące 

(§  174  rozp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KWOTA   NAŁOŻONEJ  GRZYWNY 
za      narusze  nie Ogólna  suma nałożonej 

grzywny 
Nr.  kolejny 

rejestru 
karnego 

(§  178  rozp.) 

UWAGA 
art.  45\stawy artj  46  ustawy art.  47  ustawy art.  48  ustawy 

na  mocy na  mocy na  mocy 
na  mocy 

art.  94 
ustawy 

art.  96 
ustawy 

art.  94 
ustawy 

art.  96 ustawy art.  94 ustawy art.  96 ustawy art.  94 
ustawy 

Mk. 

art.  96 
ustawy 

na  mocy 

art.  94 
ustawy 

na  mocy 

art.  96 
ustawy 

Mk. 
■  Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 

Mk. 
Mk. 

Mk. 9 10 11 

12  • 

13 
14 15,  — 

16 

17 
18 

19 

20 

■ 
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Wzór  Nr.  49 

(do  §  166  rozp.) 

(organ  nakładający  grzywnę). 

Wykaz 

płatników,  którzy  mimo  publicznego  wezwania :  a)  nie  złożyli  w  terminie  zeznania 

o  dochodzie  (art.  50  i  78  ust.),  względnie  zeznania  o  majątku  (art.  137  ust.); 

b)  przedstawili  w  zeznaniu  niezupełne  dane  wbrew  postanowieniom  art.  52  ust., 

ustępy  1,  2,  3  i  5,  art.  54  ust.,  ustępy  1,  2  i  3  oraz  art  138  ust.  o  państwowym 

podatku   dochodowym  i   podatku  majątkowym;  c)  nie  przedstawili  załączników, 

wymaganych  art.  54  tejże  ustawy. 

Rok  podatkowy  19__  

(Strona  2-ga  wzoru  nr.  49). 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

Czy  w  wyznaczo- 
nym terminie  zło- żono zeznanie 

Jakich  danych  nie  umieszczono 
w  zlożonem  zeznaniu 

Nazwisko  i  imię, 
względnie  nazwa  osoby 

prawnej 

Mie)sce  zaniieszKa- 
nia,  względnie 

siedziba 
(dokładny  adreś) 

0  dochodzie 

0  ma- 

jątku 

i 
0   dochodzie       |    o  majątku 

art.  
50 

ustawy 

art.  
78 

ustawy 
art.  

137 

ustawy 

wbrew  p  o  s  t  a  n  0  wi"e  n  i  o  m 
art.  52  ustawy art.  54  ustawy art.  138  ustawy 

1 2 

3  - 

4 5 6 7 8 9 

• 
(Strona  2-ga  wzoru  ni*.  49). 

1 

Jakich  załącz- 
Kwota grzywny,  nałożonej  na  mocy  artykułu  95  ustawy 

Ogólna 
suma  grzy- 

wny nało- 
żonej na 

mocy 

art.  95  ust. 

Nr. kolej- 

ny re- jestru 

kar- 

nego 

(§  178 

rozp.) 

ników  nie 

przedstawiono 
przy  zeznaniu 
o  dochodzie 

(art.  54  ustawy) 

Okoliczności 

obciążające  lub 
łagodzące 

(§  174  rozp.) 

za  niezłożenip  zeznania 

wymaganego 
za  przedstawienie  w  zezna- niu niezupełnych  danych 
wbrew  postanowieniom za  uie- 

przędsta- 

wicnic  7,a.-\ 

łączników art.  50 ustawy art.  78 ustawy art.  137 ustawy art.  52 
ustawy art.  54 ustawy art.  138 ustawy 

art.  54 

ustawy 

Marek Marek Marek Maręk Marek 

*  Marek 

Marek 
Marek 

10 
11 

12 13 

14 

15 16 17 

18 

~  79 

20 

 —  
1 

• 



•  Wzór  Nr.  50 '  (do  §  167  rozp.) 

(Ori^an  nakładający  grzywnę). -  .       I  • 

Wykaz 

podatników,  którzy  mimo  indywidualnego  wezwania  lub  ponaglenia:  a)  nie  złożyli 

w  terminie  zeznania  o  dochodzie  (art.  50  i  78  ust.),  względnie  zeznania  o  majątku 

(art  137  ust);  b)"  przedstawili  w  zeznaniu  rtiezupełne  dane  wbrew  postanowieniom 

art.  52  ust.,"*  ystępy  1,  2,  3  i  5,  art.  54  ust.,  ustępy  1,  2  i  3  oraz  art.  138  ust. 
o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym;  c)  nie  przedstawili 

załączników,  wymaganych  art.  54  tejże  ustawy. 
» 

Rok  podatkowy  19^  

(S(rona  2-ga  wzoru  Nr.  50). 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y Nazwisko  i  imię, 

wz5»U;dnie  nazwa  osoby 
prawnej 

»        .  j 

Miejsce  zamieszka- 
nia, względnie 

siedziba 

(dokładny  adres) 

Ćzy  w  wyznaczo- 
nym terminie  ,  zło- żono zeznanie 

Jakich  danych  nie  umieszczono 
w  złożonem  zeznaniu 

0  dochodzie 

0  ma- 

jątku 

0  d 
ochodzie       |    o  majątku 

art.  
50 

ustawy 
art.  

78 

ustawy 
art.  

137  
' 

ustawy 

wbrew  postanowieniom 

art.  52  ust. art.  54  ust. art.  138  ust. 

1 3 4 5 
6    !    '  ,7 

8 9 

. 

[Strona  2-ga  wzoru  Nr.  50). 

Jakich  załącz- 
ników nie 

przcdstawrono 
przy  zeznaniu 
0  dochodzie 

(art.  54  ust.j 

Oitoliczności 

obciążające  fah 
łagodzące 

(§  174  rozp.i 

Kwota  grzywny,  nałożonej  na  mocy  artykułu  96  ustawy 

Ogólna suma  grzy- 

wny, nało- 
żonej na 

mocy  art.  96 

ustawy 

M
 
 

ko
le
jn
y 
 re

je
st
ru
 

ka
rn
eg
o 
 

(§
  

17
8 
 

ro
zp
.)
 

za_jniezłożenie  zeznania  , 
Wymaganego 

za  przedstawienie  w  zezna- niu niezupełnych  danych 
wbrew  postanowieniom 

za  aie- 

przedsta- 

wienie  za- łączników 
wymajan. 

art.  50  1  art.  78 
ustawy  ustawy 

art.  !37 ustawy art.  52 ustawy 

,  art.  54 

ustawy 
art  158 
ustawy. 

art.  54 

ustawy 

Marek  |^  Marek Marek Marek Marek Marek 
Marek Marek 10 11 12     i  13 

14 15 

16 

17 

18 

19 

20 

*  ~^ — 

% 
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'   Wzór  Nr.  51  V 
(do  §  169  rozp.  wyk.) 

(organ  nakładający  grzywnę) 

WYKAZ 

osób,  które  naruszyły  przepisy  art.  56,  względnie  art.  59  ustawy 

o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym. 

Rok  podatkowy  19          ,  i 

»  * 

* 

(2-ga  strona ,  wzoru  Nr.  5f). 

Nr
, 
 

ko
le
jn
y 

Nazwisko  i  imię. 

względnie  nazwa 
osoby  prawnej 

Miejsće  zamieszkania, 

względnie  siedziba 
(dokładny  adres) 

Rędzaj  narusżenia  przepisÓAV 

art,  56  ustawy art.  59  ustawy 

 '    ■■  i 

(2-ga  strona  wzoru  Nr.  51). 

Okoliczności  obciążające,  Względnie  łagodzące 

(§  174  rozp.)  \ 

Kwota  grzywny,  nałożonej  na 
mocy  art.  97  ustawy  za  naru- szenie 

Ogólna  suma grzywny, 
nałożonej  na 

mocy  art.  97 

ustawy 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 
 

re
- 

jes
tru

 ka
rne

go 
(§
  

17
8 
 

ro
zp
.)
 

art.  56  ustawy art.  59  ustawy 

Marek Marek Marek 

•< 

• 
• 
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Wzór  Nr.  52 
J(do§178rozp.wyk.) 

(Stampilla  wtadzy  skarbowej) 

L,  /19— 

P. 

Do 

ul.- 
Nr.  domu- 

Sprawa  urzędowa. 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  władzy  skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru. 

Zawiadomienie   z  dnia  -1  ■-  19 — — (Stampilla  władzy  skarbowej). 
  W  przedmiocie  naruszenia  przepisów  art   ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku 

majątkowym^  otrzymałem  dnia- 

19- 

(Strona  2-ga  wzoru  Nr.  52). 

(Stampilla  wfadzy  skarbowej)- 
L  /  19  

Podpis  adresata: 

dnia 

19- 

ZAWIADOMIENIE. 

Ponieważ, P. 

przeto  za  naruszenie  art  ustawy  o  państwowym  podatku   dochodo\^'ym  i  podatku  majątkowym  z  dnia  16  lipca  1920 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550),  według  orzeczenia    -   —  —  ,  wydanego 

dniu 19  — na  mocy  art.- 
mk.  słownie 

(nazwa  organu  nakładającego  grzywnę  (karą) 

tejże  ustawy,  nałożoną  została  na  P. 

marek, 

irzywna  (kara)  w  wysokości  _ 
którą  należy  wpłacić  do  właściwej  Kasy  państwowej  w  przeciągu  4  tygodni,  licząc  .  od  dnia  następnego  po  doręczeniu 
niniejszego  zawiadomienia.  ■  . 

W  tym  samym  terminie,  w  myśl  art,  102  powołanej  ustawy,  przeciw  wydanemu  orzeczeniu 
o  grzywnie  może  być  wniesione  odwołanie  za  pośrednictwem  władzy  zawiadamiającej  do   

W  razie  nałożenia 
kary  przekreślić. 

W  razie  nałożenia 
grzywny  przekreślić. 

Przeciw  wydanemu  orzeczeniu  o  karze  niema  żadnego  środka  prawnego.  Jeżeli  jednak 
nałożona  kara  nie  zostanie  uiszczona  dobrowolnie  w  wyznaczonym  terminie,  wówczas  sprawa 
o  przestępstwie  z  art.  99  ustawy  będzie  przekazana  sądowi  (art.  102  ustawy). 

(Podpis  lub  pieczęć) 
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O  Wzńr  Nr.  55 
(clo  "§  178  rozp.) 

(organ  nakładający  grzywnę)  ^ 

REJESTR  KARNY 

grzywien  za  naruszenie  przepisów  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym 

i  podatku  majątkowym. 

R*k  podatkowy  19...  

(2-ga  strona  wzoru  Nr.  53). 
1 2 3 4 5 

...6...  . 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

Nr
. 

wzoru  
wykazu 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

te
go
  

wy
ka
zu
 

(r
ub
r.
,,
2)
 

i   Nazwisko  i  imię, 

Względnie  nazwa  osoby  prawnej 
« 

Miejsce  zamieszkania. 

Względnie  siedziba 
(dokładny  adres) 

Grzywnę  nałożono 

z  arty- 
kułu 

w  kwocie 

Marek 

/ 

* 

■ 

i 

94  art. 

95  art. 

96  art 

97  art 

1 1 

(5-cia  strona  wzoru  Nr,  53).  • 
7 8  . 9 10  \ 

Umorzono 
Zapłacono  • ■ Zaległość 

względnie nadpłata 
(czerwono) 

Zwrot  nadpłaty 

na  mocy  jakiego 
rozporządzenia 

w  kwocie data  i  Nr 
dziennika 
kasowego 

w  kwocie na  mocy  jakiego 

rozporządzenia 

data  i  Nr. dziennika 
lias  owego 

w  kwocie 

Mar^ Marek  Marek 
Marek  | 

• 

• 

i  ..Ul:  ,-„:i_^^/' 

) 

i 

• 

 U  

) 
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j 

Władza  skarbowa   W'^^'-  Nr-  54.  (do  §  186  rozp.  wyk.) 

Miejscowość   

'  POSTANOWIENIE 

o  zabezpieczeniu  Ig  rzywny. 

Orzeczeniem    z  dnia  -   19   r.  L  .-   . 

wymierzono  -  -    -  w  ;   na  mocy  art.  ■ —  ustawy  z  dnia 

16  lipca  1920  r.  (Qz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550)  grzywnę  w  kwocie     

Na  mocy  przepisu  art.  106  powołanej  ustawy  i  §  136  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz.  U. 

R.  P.  Nr.  48  poz.  298J  zarządza  się  natychmiastowe  zabezpieczanie  grzywny  w  kwocie 

na  ruchowym  i  nieruchowym  majątku  obwinionego. 

Postanowienie  to  ma  moc  natychmiastowej  wykonalności. 

O  postanowieniu  tern  zavyiadamia  się  obwinionego  dnia  <  19   r. 

Podpis 

Władza  skarbowa  •  wzór  Nr.  55 
(do  §  186  rozp.  wyk.) 

Miejscowość 

DO    SĄDU  -- 

WNIOSEK. 

załączając  postanowienie  o  zabezpieczeniu  grzywny  z  dnia  *   19  r.  L  
uprasza  się,  na  mocy  art.  106  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.   P.  Nr,  82  poz.  550)  i  §  186  rozporządzenia  Ministra, 

Skarbu  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  48.  poz.  298),  o  zabezpieczenie  grzywny  w  kwocie  

wymierzone]  - — —  orzeczeniem  z  dnia    -  19     r.  na  mocy  art  

Ust.  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550). 

I.  w  myśl  §  3i  lit.  c)  pow.  ust.  o  księgach  gruntowych  z  dnia  25  lipca  1871  r.  (Dz.  p.  p.  Nr.  95) 

a)  przez  prenotację  prawa  zastawu  dla  wierzytelności  Skarbu  Państwa  z  tytułu  grzywny  w  kwocie  

w  stanie  biernym  realności  (dóbr;,   objętej  (objętych)  whi.    ks^^f-  gm.   ,  własność  obwinionego 

stanowiącej  (cych),  '  '  • 

b)  przez  prenotację  prawa  zastawu  dla  wierzytelności  Skarbu  Państwa  z  tytułu  grzywny  w  kwocie 

na  wierzytelności   zaintabulowanej  w  stanie  biernym  realności  (dóbr)  objętej  (objętych:  whl. 

ks.  gr.  gm.  

II.  w  myśl  rozporządzenia  z  26  marca  1916  r.  (Dz.  p.  p.  Nr.  87|  i  §  33  lit.  c)  pow.  ust.  o  ks.  gr.  z  dtłia  25  lipca  1871  r. 

(Dz.  p.  p.  Nr.  95/  przez  dozwolenie  sądowego  złożenia  dokumentu  w  celu  prenotacji  prawa  zastawu  dla  wierzytelności  Skarbu 

Państwa  z  tytułu  grzywny  w  kwocie    na  rjicruchomości  

własność  obwinionego  stanowiącej. 

Podpis, 
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Władza  skarbowa 

/v\iejscowość   

Wzór  Na  56 

(do  §  186  rozp.  wyk.) 

Do  Sądu  Okręgowego 

W- 
WNIOSEK. 

Załączając  na  mocy  art.  106  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550)  i  186  rozporzą- 

dzenia Ministra  Sl<arbu  z  dnia  14  maja  1921  roku  (Dz  U.  R.  P.  Nr.  48 -poz.  296)  postanowienie  o  zabezpieczeniu  grzywny 

z   dnia  — ; — ^-   19- — r.  L.   wymierzonej  ^   
orzeczeniem   z  dnia- 

19- 

r.  na  mocy 
w  l<wocie  

art  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  'P.  Nr.  82  poz.  550),  oraz  odpis   pełnomocnictwa  Prokuratorji  Generalnej 

Rzeczypospolite)  ■  Polskiej  z  dnia  19 —  r.  I  ,  uprasza  się  w  myśl  uwagi  do  art.  1527  Ust.  Post.  Cyw. 
a)  o  zabezpieczenie  na  rzecz  Skarbu  Państwa  tejże  grzywny 

I.    przez  zakaz   sprzedaży  —  (nazwa  lub  numer  nierucholności) 
-należącej  do  tegoż. 

(miasto  lub  województwo  i  gmina) 
 do  czasu  Ściągnięcia  grzywny. 

II.    przez  zapisanie  w  Dziale  IV-ym  Wykazu  Hipotecznego  nieruchomości 

w   ;   własność  tegoż (mia.sto  lub  województwo  i  gmina) 

stanowiącej,  ostrzeżenia  w  kwocie  ^-  '■  

(nuzwa  lub  uumer) 

marek  polskich. 

!ll.    przez  zapisanie  w  Dziale  IV-tym  Wykazu  hipotecznego  nieruchomości 
 na  wierzytelności 

(nazwa  lub  numer; 

(miasto  lub  województwo  i  gmina) 
na  rzeiŁ  tegoż- 

w  kwocie   

intabulowanej  pod  Nr. 

 marek  polskich 

(suma)' 

-,  ostrzeżenia 

b)  i  o  przesłanie  tytułu  wykonawczego  do  Prokuratprji  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Warszawie. 

Podpis: 

Władza  skarbowa   ^^^r  Nk  57  ̂ 
uk-    •  '  '  (do  §  186  rozp.  wyk.) 
Miejscowość  

ZAWIADOMIEN/IE 

o  postanowieniu  ifotyczącem  zabezpieczenia  grzywny. 

P,  .  ,  '.   w  .  .  — ■  zawiadamia 
się,  iż  postanowieniem  z  dnia  19  r.   na   mocy   art    106  ustawy  z  dnia  16  lipęa  1920  r 

(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  Ś2  poz.  550)  i  §  186  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz    U.  R.  P.  Nr.  48  poz.  298.) 

zarządzono  zabezpieczenie  grzywny  w  kwocie,  wymierzonej    orzeczeniem   z  dnia  -    19  r. 

na  mocy  art.  powołanej  ustawy  na  ruchomym  i  nieruchomym  jego  (jej)  majątku 

Postanowienie  to  ma  moc  natychmiastowej  wykonalności 

Przeciwko   temu    postanowieniu  wolno,  wnieść  sprzeciw    do    Przewodniczącego  Komisji  Odwoławczej^ lub  Ministerstwa 

Skarbu  do  dni  14  od  dnia  doręczenia.  ' 
Wniesienie  sprzeciwu    nie  wstrzymuje  wykonania  postanowienia. 

 —   dnia  19    r. 

Podpis: 
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Zeznaniw  przyjęto  dn.  _   192. 
za  poświad.  odbioru  Nr.   w  

(nazwa  urzędu  lub  instytucji,  w  którel  przyjęto  zeznanie). 

Wzór  Nr.  58. 

do  art.  138  ustawy   i  §  247  rozp.  wyk.  ♦ 

Arkusz  wymiarowy 
Nr.  porz.  ;  

ZEZNANIE  O  MAJĄTKU 

do  wymiaru  podatku  majątkowego  na  okres  1921,  1922^1  1923. 

Nazwisko  i  imię  podatnika  

Zawód  lub  zajęcie   •   '  ' 

^Miejsce  zamieszkania    _   ul.      Nr.  d.   Nr.  m. 

Wymienienie  tych  członków  rodziny,  któ- 
rych majątkiem  rozporządza  gtowa  rodziny 

(art.  120) 

 1  

I.    Dane,  dotyczące  określenia  wartości  majątku  w  pieniądzach  według  (fbszczegóinych  jego  rodzajów: 

UWAGA:   Wartość  przedmiotów  majątkowych  oblicza  się  wedle   ich  przeciętnej  'Wartości  obrotowej  (sprzedażnej),  jaką 
przedstawiają  dnia  1  st3?cznia  192       r.  (roku  podatkowego).  -  s Rolnikom  i  przemysłowcom  (kupcom),  sporządzającym  regularne  zamknięcia  rocznych  rachunków  na  podstawie 
prawidłowo  prowadzonych  ksiąg  handlowych  lub  gospodarczych,  wolno  wykazać  majątek  według  ostatniego  bilansu. 

A.    G  r  U  n  t  a  . 

a)gruntawlakne. 

L.  

p
o
r
z
ą
d
k
.
 
 

j
 

Oznaczenie 

posiadłości 

(majątek,  fol- 
wark, zagroda 

i  t.  p.) 

Wieś, 

gmina 

Powiat 

Rok  
i  

c
e
n
a
 
 

|
 

nabycia 

posiadłości 

Nazwa instytucji 
kredytowej, 

w  której  • 

dług 

zaciągnitgco 

Rok  zaciągniącia 

długu  i  wysokość 
szacunku  instytu- 

cji kredytowej 
z  tegoż  roku 

Rodzaj  przyna- leżności  i  praw 

(serwituty,  rybo- 
łóstwo, polowanie, 

pasza  i  t.  p.j 

Obszar 

W  mor- 

gach 

! 
Wartość  \ 

w  mar-  i 
kach  \ 

1 

2 

 ; — 

3 

% 4 

5 

Razi 
em   .  . 

Podany  pod  a)  obszar  obejmuje  następujące  kategorje  gruntów: 

I  L 0 Ś      Ć  MO R G  O W 

W  powyżej  wymie- 
nionej posiadłości 

ogro- 
dów ról 

łąk 

past- 

wisk 

poło- 

nin lasów 
torfu  i 

piasku 

gliny 

kamie- 

nia 

wód 

(stawy, 

jeziora 

i  t.  p.) 

in- 

nych 

pod  1) 

»  2) 

„  3) 

t 

-  4) 

,  5) \ 
» 
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{Strona  2-ga  wzoru  Nr.  58). 
b)   grunta  dzieriawlone. 

Oznaczenie 
dzierżawy  (ma- 

jątek, folwark, 
zagroda) 

Wieś Gmina Powiat 
Nazwisko  i  imię 

wlSiSciciela 

posiadłości 

Miejsce  jego 

zamieszkania 
(dokładny 
adres) 

Obszar  dzier- żawionej posia 

dlości  w  mor- 

gach 

wysokość  te- 
nuty  dzierżaw- nej w  markacłi 

c)  kapitar  zakładowy  i  obrotowy,  służący  do  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  i  leśnego  oraz  przedsiębiorstw  z  niem  połączonych 

Ilość  szfuk  inwentarza  żywego Wartość 
inwentarza '  żyvVefio 

w  markach 

Uość  i  rodzaj  inwen- 
tarza\  martwej  0 Wartość 

inwentarza 

m;artwego 
w  markach 

Rodzaj 

i  ilość  plo- 
nów, zapa- sów, zboża 

na  zasiew 
i  t.  p. 

.  Wartość, 

przedmio- 
tów z  rubry- 

>    ki  5 

Wartość 

ogólna 
w  markach 

(suma  ru- 
bryk 2-ł-4+6) 

ko
ni
e kr
ow
y 

O 

'  <u 
•u 

o ko
zy
 

Św
in
ic
 

1
 
 i
nn
e 

maszyny 

narzędzia 

1   * 2 3 4 5 6 7 

_\
 

B.  Budynki. 

1 

1  Oznaczenie 
!  miejscowo- 
I ści (miasto, 
;  i.]!;:a,  wieś, 

gmina) 

'>\ 
'O 

Przeznacze- 
nie (mie- 

szlcalny,  fn- 
brycziiy,  • handlowy, 

gospodar- czy i  t.  p.) 

Rodzaj 
budowy 

(niuro\vany„ 
drewniany, 
mieszany) 

Wielkość 

(ilość  i  ro- 
dzaj po 

niieszczeń) 

Wi
ek
  (r
ok
 

wy
bu
do
wa
ni
a)
 

Przychód 

br
ut
to
 

w 
 

ma
rk
ac
h 
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Razem  . 

C.    Przedsiębiorstwa  przemysłowe  i  handlowe. 
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^                                              «,                   b)   samodzielne  prawa. 

Razem   .  | 

Własność  kopalniana,  prawo  nakładowe,  patentowe  i  inne  samoistne  prawa,  o  ile  nie  zostały  uwzf^lednione 
jako  przynależność  do  gruntu,  albo  część  kapitału  zakładowego  i  obrotowego  pod  Aa)  i^Ć  aj 

Wartość 
w  markach 

'  i          .  r Razem  . 



57 i3-cia  strona  wzoru  Nr.  58).  D.    Kapitały  I  prawa  iTiajątkowe. 
a)  kapitaffy. 

BLIŻS*ZE   OKREŚLENIF.   RODZAJU  KAPITAŁU 

Wartość 

W  markach 

Gotówka  w  Walucie  polskiej  (z  wfjątkiem  tej,  która  pochodzi  z  bieżących'  dochodów). 
Złoto  i  srebro,  oraz  obce  pieniądze,  według  wartości  sprzedażnej. 
Akcje,  udziały,  zapisy  dtugów,  listy  zastawne,  obligacje  i  inne  tego  rodzaju   papiery  wartościowe, 

0  ile  mają  w  Polsce  kurs  giełdowy,  Według  tego  kursu,  a  w  braku  tegoż  kursu,  Według  warto- 
ści sprzedażnej. 

Niepłatne  jeszcze  wierzytelności  z  ubezpieczeń  życia,  kapitału  lub  renty  w  wysokości  ̂ /s  sum  y  wpła- 
conych dotąd  premji  lub  wpłaconego  kapitału,  albo  według  ceny  wykupu,  t.  j.  ceny,  za  którą 

zakład  ubezpieczenia  wykupił  polisę. 

f 

Kapitał  ulokowany  na  hipotekach,  według  Wartości  nominalnej. 
Wszelkie  inne  należności  kapitałowe,  nie  wyłączając  Wkładów  w  kasach  oszczędności  i  innych  insty- 

tucjach kredytowych,  salda  w  instytucjach  Ws^jóldzialczych  i  t.  p.  (nie  mające  za  przedmiot 
^         świadczeń  powtarzających  się),  według  wartości  nominalnej. 

,                                                                          Razem   .  . 

b)  prawa  majątkowe  w  postaci  apanaty,  rent,  utytkowań  i  innych  powtarzających  się  użytków  i  świadczeń. 

Pj-zedmiot  i  pod- 
stawa prawna  na 

roszczenia 

Imię  i  nazwisko, 
oraz  miejsce  zamiesz- 

kania osoby  obowią- zanej 
Dzień,  mie- 

siąc i  rok 
powstania roszczenia 

TeTmin  wydarze- 
nia, z  nastaniem 

którego  zobowią- 

zanie wygasa ' 

Wiek  osoby,  od 
od  której  życia 
zależy  trwanie roszczeuia 

Wartość  pieniężna 
jednorocznego  po- boru w  markach 

Wartość  skapita- lizowana w  myśl 
art.  127  w  markach 

Razem   .  . 

E-    Urządzenie  domowe  i  inne  przedmioty,  służące  do  osobi^ego  użytku,  jeśli  wairtość  ich 

przekracza  300.000  mk. 

Ilość  urządzo- 
nych pokoi 

Rodzaj  urządzenia  i  przedmiotów,  służących  do  osobistego  użytku,  jak:  umeblowanie, 

pościel,  bielizna,  odzież,  kosztowności, "klajnoty,  obrazy,  urządzenie  kuchenne  i.  t.  p. 
Wartość 

 )  
Razem   .  . 

II.  Potrącenia. 

1)  diugi  rzeczowe  i  osobiste. 

lAlIĘ  i  NAZWISKO 
(firma)  wierzyciela 

Miejsce  zamieszkania  wierzy- 
ciela (dokładny  adres) 

Nieruchomość  obciążona  hipoteką 

Wysokość w  markach w  gminie w  powiecie 

• 

Razem 

2)  powinności  na  rzecz  Innych  osób,  renty  i  Inne  powtarzające  się  użytki  i  świadczenia. 

Przedmiot  i  pod- 
stawa prawna 

zobowiązania 

Imię  i  nazwisko  oraz 
miejsce  zamieszkania 
osoby  uprawnionej 

D^^ień,  miesiąc 
i  rok  powstania 
zobowiązania 

Wiek  osoby,  o<i 
której  życia  za- leży trwanie zobowi£(zania 

Termin  wydarze- 
nia, z  nastaniem 

którego  zobowią- zanie wygasa 

Wartość  pieniężna 
jednorocznego 
świadczenia 
w  markach 

Wartość  skapita- lizowana w  myśl 
art.  127  ust. w  markach 

Razem   .  ■ 
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(4-ta  strona  wzoru  Nr.  5S). 

z  Ł  S  1  ¥\W  1  E  N  1  E. • 

1.  Majątek. 

j 
 

Dzia
ł 

RODZAJ  MAJĄTKU 

Wartość 

w  markach 

A.. 
Grunta  łącznie  z  kapitałem  zaldadowym  i  obrotowym,  służącym  do  prowadzenia  gospodar- 

stwa rolnego  i  leśnego  oraz  przedsiębiorstw  z  niem  połączonych. 
(Podać  suinę  Wartości  z  działu  A.  pod  a)  i  e),  pierwsza  i  druga  stronica  niniejszego  ze- 

znania)                                                                                                 ■     !-.  ' 

3. 
Budynki. 
(Podać  sumę  Wartości  z  działu  B.  stronica  druga  niniejszego  zeznania). 

C. 
Przedsiębiorstwa  przemyisłowe  1  łiandlowe. 
(Podać  sumę  Wartości  z  działu  C.  pod  a)  i  b),  druga  stronica  niniejszego  zeząania) 

■  i 

■  .  i 

i 

\ 

D. 
Kapitały  j  prawa  majątkęwe, 
(Podać  sumę  wartości  z  działu  D  pod  a)  i  b>,  str<^ica  trzecie  niniejszego  zeznania • 

Urządzenia  domowe  i  inne  przedmioty,  służące  do  osobistego  użytku,  jeżeli  wartość  i(h 
przekracza  300.000  mk. 

(Podać  sumę  wartości  z  działu  E.  stronica  trzecia  niniejszego  zeznania) 
E. 

Razem 

II.  Potrącenia 

1. 
Długi  rzeczowe  i  osobiste  z  wyjątkiem  tych,  które  zaciągnięto  na  pokrycie  bieżących  kosz- 

tów utrzymania  domowego. 
(Podać  sumę  z  działu  potrąceń  pod  Ii,  1,  stronica  trzecia  niniejszego  zeznatria). 

2. 

Skapitalizowana  warto.^ć  powinności  na  rzecz  innych  osób,  oraz  rent  I  innych  powtarzają- 
cych się  użytków  i  świadczeń,  o  ile  zobowiązania  te  pozostają  w  związku  gospodar- 
czym z  majątkiem  podlegającym  opodatkowaniu. 

(.Podać  sumę  z  działu  potrąceń  pod  II,  2)  stronica  trzecia  niniejszego  zeznania). 

Razem  . 

Pozostaje  przeto  majątek  podlegający  opodatkowaniu 

Zapewniam,  żer-^szystkie  przytoczone  w  zeznaniu  d^ne  oznajmiłem  według  najlepszej  wiedzy  i  sumienia,  co 
stwierdzam  własnoręcznym  podpisem. 

 «   dnia  ..Tj.   19   r. 

podpis  ,  V  

EUWAGA: 
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Wzór.  Nr  59 

(do§248rozp7wyk.; 

WEZWANIE 

do   składania  zeznań   o  majątku. 
/ 

W  myśl  art.  137  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  .  z  dnia 

3  lipca  1920  r.  Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550  oraz  w  myśl  §  247  rozporządzenia  wykonawczego  do  tejże 

stawy  z  dnia  14  maja  1921  r.  Dz.  U.  R.  P.  Nr-  48  poz.  298  Izba  skarbowa  podaje  do  powszechnej 

iadomości,  że  termin  do  sidadania  zeznań  o  majątku  na  okres  wymiarowy  19           /  19          r.  upływa 
dniem  1  marca  b.  r. 

1)  Do  złożenia  zeznań  na  przepisanym  formularzu  wzór  Nr.  58  są  obowiązane  osoby  fizyczne 

i  spadki  wakujące  (nieobjęte),  których  podlegający  podatkowi  majątek  według  stanu  na  dzień 

1  stycznia  19  .^r.  przekroczył  20.000  mk.  i  o  ile  dochód  wspomnianych  osób  przewyższył. 

granicę  dochodu  wolnego  od  państwowego  podatku  dochodowego.  Osoby  zaś  fizyczne  i  spadki 

wakujące  (nieobjęte),  których  dochód  roczny  nie  przekracza  najniższej  granicy  dochodu,  pod- 
legającego państwowemu  podatkowi  dochodowemu,  są  obowiązane  do  złożenia  zeznań  o  majątku 

tylko  wtedy,  gdy  majątek  ich  przenosi  50.000  mk. 

2)  Meble,  odzież,  sprzęty  domov;e  i  inne  ruchomości,  służące  do  osobistego  użytku  osoby  obo- 
wiązanej do  oceania  podatku  majątkowego  i  jej  rodziny,  zalicza  się  dw  majątku  tylko  wówczas, 

gdy  ogólna  wartość  tych  przedmiotów  majątkowych  przewyższa  300.000  mk.  Natomiast  przed- 
mioty tego  rodząju,  bez  względu  na  ich  wartość,  stanowią  zawsze  podlegający  podatkowi 

majątek,  jeżeli  są  przynależnością  nieruchomości,  albo  częścią  składową  kapitału  zakładowego  łub 
obtoto3Vego. 

Formularze  zeznań  wydają  bezpłatnie  właściwe  Urzędy  skart>owe  podatków  i  opłat  skar- 
bowych, Kasy  państwowe,  Magistraty  i  Urzędy  gminne. 

Formularze  te  mogą  być  również  nabywane  za  uiszczeniem  przypadającej  należytości 

w  miejscach,    które  wskaże  właściwy  Urząd  skarbowy  podatków  ł  opłat  skarbowych. 

Wypełnione  formularze  zeznań  należy  składać  do  tych  Urz-ędów  skarbowych  podatków 

i  opłat  skarbowych,  Kas  państwowych,  Magistratów  i  Urzędów^ gminnych,  w  których  okręgu 
osoby  podlegające  podatkowi  miały  miejsce  zamieszkania  w  dniu  15  grudnia  roku  ubiegłego. 

Składanie  zeznań  może  być  również  uskutecznione  należycie  opłaconym  listem  poleconym 

w  zapieczętowanych  kopertach,  bezpośrednio  pod  adresem  właściwego  Urzędu  skarbowego 

podatków  J  opłat  skarbowych. 
Zeznania  mogą  być  składane  także  ustnie,  lecz  przyjmowanie  takich  zeznań  uskutecznia 

tylko  właściwy  Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych. 

3)  Niezłożenie  zeznania,  lub  złożenie  tegoż  po  terminie,  naraża  podatnika  na  wymiar  podatku 

z  urzędu,  t.  j.  na  podstawie  materjałów,  jakimi  władza  rozporządza. 

4)  Kto  w  powyżej  oznaczonym  terminie  nie  złoży  zeznania,  lub  przedstawi  w  złożonem  zeznaniu 

'niezupełne  dane,  ulegnie  grzywnie  do  2.000  mk  (art.  95  ustawyj. 
5)  Kto  świadomie  w  celu  uchylenia  się  od  ustawowej  powinności  podatkowej  osoby  własnej  lub 

przez  siebie  zastępowanej,  złoży  nieprawdziwe  zeznanie,  które  przyczynić  się  może  do  udarem- 
nienia A^ymiaru  lub  uszczuplenia  ustawowo  należącego  się  podatku,  niei^ależnie  od  obowiązku 

dopłaty  należności  podatkowej  —  o  ile  nie  zagraża  kara  surowsza  w  myśl  powszechnej  ustawy 

karnej  —  ulegnie  karze  pieniężnej  od  jednokrotnej  do  dwudziestokrotnej  sumy  nie  wymierzo- 
nego, uszczuplonego  lub  narażonego  na  j^dno  lub  drugie  podatku,  albo  w  drodze  sądowej 

karze  pozbawienia  wolności  "ło  jednego  roku  (art.  99  ustawy). 

 .>i  dnia  '.  19  

IZBA  SKARBOWA 
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 Wzór  Nr.  60 (do  §  249   roz.  wyk 

Okrąg  szacunkowy 

REJESTR  MAJĄTKOWY 

na  okres  wymiarowy  19     ..'./1 9..;  . 

(Strona  2-ga  wzoru  Nr.  60'^, 
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 Wz^r  Nr.  61 
(do  §  250  rozp.  vvyk.) 

REJESTR  BIERCZY 

płatników  państwowego  podatku  majątkowego  na  okres  wymiarowy  19  /19 

'ona  wzoru  Nr.  61). 
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Wzór  Nr.  62 
(do§256rozp.  wyk.) 

(stampilla  władzy  skarbowej) 

L.™— ę —  /  19--  r. 

Do 

w   

ul  Nr.  domu  ■ 

Sprawa  urzędowa. 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  władzy  skarbowej. 

Potwierdzenie  odbioru> 

Zawiadomienie  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej  z  dnia  -  

19  r.  L.   ;-.  w  przedmiocie  sprostowania  państwowego  podatku  majątkowego  na  rok  podatkowy  19. 

otrzymałem  dnia   19   r. 

Podpis  adresata 

\ 

 dnia   19  r 

(stampilla  władzy  skarbowej) 

L.  -        /  19   r. 

.ZAWIADOMIENIE 

o  sprostowaniu  wymiaru  państwowego  podatku  majątkowego 

na  rok  podatkowy  19  I 

W  myśl  części  pierwszej  art  135  ustawy  o  państwowym  podatku  dochodowym   i  podatku  majątkowym  z  dnia 

16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550)  oraz  ,w  myśl  «  255  rozp.  wyk.  do  tejże  ustawy  z  dnia  14  maja   i921  r 

(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  48  poz.  298)  zawiadamiam  P  ,  że  wymierzony  na  okres  wymiarowy  19      /  19      państwowy  podatel' 

majątkowy  sprostowano  na  rok  podatkowy  19  ,•   z  kwoty  ̂    mk.  na  kwotę-—-   mk.,  ponieważ 

(Pieczęć  lub  podpis) 

(Strona  2'ga  wzoru  nr.  €2.) 

UWAGA:   Dane  dotyczące  sprostowania  podane  są  w  dołączonym  nakazie  płatniczym. 
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Wzór  Nr.  65 
•j|(do§264  rozp.fl^yk.) 

(stampilla  wadzy  skarbowej) 

L   /  19   r. 

Sprawa  urzędowa. 

P. 

Do 

ul. 

Doręczający  oddziela  potwierdzenie  odbioru  i  zwraca  je  wfadzy  skarbowej. 
« 

Nr.  domu- 

19 

Potwierdzenie  odbiopn. 

Zawiadomienie  Przewodniczącego  Komisji  szacunkowej  z  dnia 

L.   w  przedmiocie  umorzenia  państwowego  podatku  majątkowego  otrzymałem  dnia  -  ,  .  19  r. 

Podpis  adresata: 

(Strona  2-ga  wzoru  nr.  63.) 

 ,  :   dnia  

(stampilla  władzy  skarbowej) 

L   /  19   r. 

ZAWIADOMIENIE 

*  w  przedmiocie  zmiany  państwowego  podatku  majątkowego  w  ciągu 
okresu  wymiarowego  19       /.  19   r. 

19- 

Na  zasadzie   art.  144,  145,  146  ustawy  o   państwowym  podatku  dochodowym  i  podftku  mająkowym  z  dni 

16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82  poz.  550)  oraz  §§  263  i  264  rozporządzenia  wykonawczego  do  tejże  ustawy  z  dnia 

14  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  48  poz.  298)  zawiadamiam  P         -,  że  wymierzonyna  okres  wymiarowy  19  /  19.:.-.  r. 

państwowy  podatek  majątkowy  uległ  zmianie  na  rok  podatkowy  19    .,  ponieważ 

'  (Piećzęć  lub  podpis) 

UWAGA:   Dane   dotyczące    obliczenia   wartośći   majątku  i  wysokości  podatku  podane  są  w  dołączonym  na- 
kazie płatniczym. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  40  ińk,  (z  przesyłką  pocztową  42  mk.).  Prenumerata  kwartalna  400  mh.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitem:  150  mk.  MaterjaF  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5,  tel.  red.  }i  512-64.  tel.  admin.  512-71. 

TREŚĆ:  Potyczka  przyitlUSCWS:  918.  Ustawa  z  d.  16  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  pań- 
stwowej. 419.  Ustawa  z  d.  28  października  1920  r.  w  przedmiocie  przepron-adzenia  wewnętrznej  przymuso- 

wej pożyczki  państwowej.  4Z0.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27  lipca  1921  r.  o  wypuszczeniu  3% 
renty  państwowej  z  1921  r.  4Z1.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27  lipca  1921  r.  w  porozumieniu 
z  Ministrem  Sprawiedliwości  i  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej  w  sprawie  wykonania  postanowień  art.  7 
ustawy  z  d.  28  października  1920  r.  w  przedmiocie  przeprowadzenia  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki 

In  państwowej.    42Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27  lipca    1921  r.  o  rozkładzie  wewnętrznej  przymu- 
ff  sowej  pożyczki  państwowej.    423.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  27  lipca  1921  r.  o  poborze  pierwszej 

raty  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej. 

Pożyczka  przymusowa. 

418. 

USTAWA 

P  z  dnia  16  lipca  1920  r.  " 

]W  przedmiocie  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki 

1^ '  państwowej.     -  y 
Art.  1.  Upoważnia  się  rząd  do  przeprowadzenia 

po  zamknięciu  subskrybcji  na  rozpisaile  w  myśl  ustaw 
z  dn.  27  lutego  1920  r.  5%  krótko  i  długoterminową 
wewnętrzne  pożyczki  państwowe  (Dz.  Ust.  Nr.  21 
poz.  115  oraz  Nr.  25  poz.  152),  nowej  wewnętrznej 
przymusowej  pożyczki  państwowej  na  ogólnych  zas 
sadach,  wyrażonych  w  następujących  artykułach. 

ijH^  Art.  2.  Wewnętrzną  przymusową  pożyczkę  pań= 
rtwową  wypuścić  należy  w  postaci  pożyczki  rento? 
Iivej,  oprocentowanej  w  wysokości  trzech  od  sta. 

Art.  3.  Obligacjom  wewnętrznej  przymusowej 
iDOżyczki  państwowej  przyznać  należy  prawa,  służąs 
he  obligacjom  5%  długoterminowej  wewnętrznej  po=i. 
[iyczki  państwowej  w  myśl  art.  5  i  6  ustawy  z  dnia 
?7  lutego  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  25  poz.  152). 

Art.  4.   Wewnętrzną  przymusową  pożyczkę  pań? 
jtwową  wypuści  się  w  sumie  15  miljardów  marek. 
Uumę  tę  zmniejsza  się  w  zależności  od  wyników 
I  jubskrybcji  na  5%  długoterminową  wewnętrzną  po= 
ćyczkę  państwową  z  r.  1920,  nie  wliczając-  atoli  do 
iumy  tej  pożyczki  wpłat,  uzyskanych  drogą  kon* 
yersji   asygnat  pożyczki  z   1918  roku   i  obligacji 
lustrjackich  pożyczek  wojennych. 

Art.  5.   Do  pokrycia  wewnętrznej  przymusowej 
JOżyczki  państwowej  należy  pociągnąć: 

a)  osoby  prawne,  trudniące  się  działalnością,  obli? 
:zoną  na  zysk  i  z  tego  tytułu  opodatkowane; 

b)  osoby  fizyczne,  których  majątek  ruchomy  lub 
nieruchomy  przedstawia  wartość  wyższą  od  100.000 
marek  lub  roczny  dochód  z  pracy  zarobkowej  jest 
wyższy  od  36.006  marek.  \ 

Art.  6.  Przy  rozkładzie  pożyczki  przymusowej 
należy  zastosować  stopę  progresyjną,  zaczynającą  się 
od  29f  najniższego  majątku,  a  kończącą  się  na  20% 
wartości  majątku,  przekraczającego  5  miljonów  ma? 
rek,  względnie  przy  dochodzie  z  pracy  zarobkowej 
zaczynającą  się  od  5%  dochodu,  a  kończącą  się  na 
35%  dochodu  przy  dochodżie  wyższym  od  1.000.000 
marek. 

Art.  7.  Uiszczenie  pokrycia  wewnętrznej  przy 

musowej  pożyczki  państwowej  powinno  być  rozJo^ 
żone  na  dwie  raty.  Repartycji  należności  za  pierw- 

szą  z  tych  rat  dokonać  powinny  na  podstawie  wielo- 
krotności sum  płaconych  podatków  państwowych 

władze  skarbowe,  wyznaczone  przez  Ministra  Skar* 
bu.  Repartycji  drugiej  raty  pożyczki  dokonać  należy 

na  podstawie  oszacowania  majątku,  względnie  do= chodu. 

Reparfycje  tej  raty  pożyczki  powierzyć  należy  spe? 
cjalnie  powołanym  komisjom  repartycyjnym  z  udzia? 
łem  przedstawicieli  ludności. 

Art.  8.  Osoby,  które  w  myśl  art.  9  ustawy  z  dnia 

27  lutego  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  25  poz.  152)  wylegity- 
mują się  z  nabycia  i  posiadania  obligacji  5%  długO' 

terminowej  pożyczki  państwowej  z  1920  r.,  są  zwoU 
nione  od  obowiązku  pokrycia  wewnętrznej  przymu' 
sowej  pożyczki  państwowej  do  pełnej  wysokości  su? 
my  posiadanych  obligacji  pożyczki  długoterminowej. 

Art.  9.  Minister  Skarbu  jest  upoważniony  do 
wypuszczenia  obligacji  pożyczki  przymusowej 
w  pierwszym  terminie  jej  płatności  po  kursach  niż? 
szych  od  nominalnego  od  1%  do  10%,  w  drugim 
terminie  płatności  po  kursach  wyższych  od  nominał? 
nego  od  1%  do  10%. 

Minister  Skarbu  okreśU  w  drodze  rozporządzenia 
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sposób,  w  jaki  mogą  spełnić  zobowiązanie,  wynika' 
jące  z  niniejszej  ustawy,  płatnicy,  nie  posiadający 
dostatecznej  gotówki,  a  rozporządzający  innemi  war^ 
tościami  majątkowemi  na  zabezpieczenie  wpłaty  pos 

życzki  przymusowej,  jak:  nieruchomościami,  'towa= rami  i  t.  p.  Do  tych  zaś,  którzy  nie  zastosują  się  do 
postanowień  niniejszej  ustawy  w  terniinach,  okreś* 
lonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Skarbu,  będą  sto= 
sowane  postanowienia  przymusowe  i  karne,  przewi? 
dziane  w  ustawie  o  podatku  dochodowym  i  uzupełs 
niającym  majątkowym. 

Art.  10.  Wykonanie  tej  ustawy  powierza  się  Mi' 
nistrowi  Skarbu. 

Marszałek: 

( — )  Trąmp&zyński. 
Prezydent  Ministrów  i  Minister  Skarbu: 

(— )  W.  Grabski. 
(Dz.  Ust.  Nr.  67  z  dn.  4  sierpnia  1920  r.,  poz.  455). 

419. 

USTAWA 

z  dnia  28  października  1^20  r. 

w  przedmiocie  przeprowadzenia  wewnętrznej  przymu- 
sowej pożyczki  państwowej.  ' 

Art.  1.  Cała  suma  należna  Skarbowi  od  każde= 

go  płatnika  z  tytułu  przymusowej  pożyczki  pań' 
stwowej  korzysta  z  ustawowego  pierwszeństwa  za= 
spokojenia  z  całego  majątku  ruchomego  płatnika 
przed  wszystkiemi  przywilejami  i  obciążeniami. 

Pierwsza  jakoteż  druga  rata  pożyczki  może  być 
zabezpieczona  natychmiast  po  uskutecznieniu  osta^ 
tecznego  wymiaru  danej  raty. 

Art.  2.  O  ile  ruchomość  płatnika  jest  oddana 
w  zastaw,  prawo  pierwszeństwa,  wymienione  w  art. 
1,  ogranicza  się  do  7^  wartości  zastawionej  rucho* 
mości. 

Art.  3.  Suma  pożyczki  przymusowej;  przypada= 
jąca  od  nieruchomości  płatnika,  korzysta  z.  ustawo= 
wegp  pierwszeństwa  zaspokojenia  z  tejże  nierucho= 
mości  przed  wszystkiemi  przywilejami  i  obciążenia^ 
mi  hipotecznemi,  z  wyjątkiem  należnych  Skarbowi 

podatków  oraz  zawartych  przed  ogłoszeniem  niniej' 
szej  ustawy  pożyczek  amortyzacyjnych  tych  iijsty= 
tucji  kredytowych,  których  zobowiązania  posiadają, 
w  myśl  obowiązujących  w  tym  Y^^zględzie  przepisów, 
bezpieczeństwo  pupilarne. 

Przywilej  powyższy  ogranicza  się  do  ̂ Ja  wartości 
nieruchomości,  pozostałej  po  potrąceniu  obciążają' 
cych  ją  długów  hipotecznych. 

Przepisy  powyższe  stosują  się  również  <io  wie^ 
rzytelności  hipotecznych. 

Art.  4.  Z  określonego  w  artykule  poprzednim 
pierwszeństwa  korzysta  również  i  wierzytelność, 
którą  zaciągnąć  może  za  zezwoleniem  Ministerstwa 
Skarbu  płatnik  pożyczki  przymusowej  dla  jej  uisz= 
czenia  pod  warunkiem,  że  cała  suma  wierzytelności 
będzie  wniesiona  do  kasy  skarbowej  na  rachunek 
pokrycia  pożyczki  przymusowej. 

Art.  5.  W  celu  ściągnięcia  pożyczki  przymuso 
wej  Minister  Skarbu  może,  bez  względu  na  istniejąc 
ce  ustawowyC  lub  umowne  zakazy  obciążenia,  zaciąg= 
nąć  w  krajowych  instytucjach  kredytowych,  nicza= 
leżnie  od  zgody  właściciela  nieruchomości  względ= 
nie  wierzytelności  hipotecznej,  w  jego  zastępstwie 

i  na  j.ego  rachunek,  pożyczkę  na  pokrycie  sumy  po= 
'życzki  przymusowej,  przypadającej  od  danej  nieru= 
chomości,  względnie  wierzytelności  oraz  kosztów 
zaciągnięcia  tejże  pożyczki.  Zaciągniętej  pożyczce, 
zarówno  jak  procentom  od  niej  i  kosztom  tranzak= 

cji  służy  pierwszeństwo,  wskazane  w  art.  3.  Wspo' 
mniane  jednak  koszty  nie  mogą  przekraczać  10% 
sumy  pożyczki  przyriiusowej. 

Art.  6.  W  wypadkach,  przewidzianych  w  art. 
4  i  5,  o  ile  istnieją  obciążenia  hipoteczne,  obligacje 
państwowej  pożyczki  przymusowej  pozostawać  bą= 
dą  w  depozycie  sądowym,  na  zabezpieczenie  praw 
wierzycieli  hipotecznych  i  będą  y/ydane  albo  wic= 
rzycielom  hipotecznym  w  porządku  starszeństwa  na 
spłatę  wierzytelności  w  razie  zgłoszenia  przez  nich 

odpowiedniego  żądania,  albo  też  samemu  płatniko* 
wi  państwowej  pożyczki  przymusowej  za  zezwolę^ 
niem  wierzycieli. 

Jeżeli  obligacje  mają  być  wydane  wierzycielom, 

których  należności  są  zabezpieczone  na  kilku  nic= 
ruchomościach,  a  suma  obligacji  nie  wystarcza  na 

pokrycie  wszystkich  wierzytelności,  to  rozdziału  do= 
kona  sąd  właściwy  według  siedziby  skarbowej  wła= 
dzy  wymiarowej,  biorąc  za  podstawę  oszacowanie 
poszczególnych  nieruchomości. 

Obligacje  wydane  wierzycielom  zaliczone  będą 
na  pokrycie  ich  wierzytelności  według  kursu  na 
giełdzie  warszawskiej  w  dniu  wydania. 

Art.  7.  Notarjusz,  względnie  sąd  sporządzający 

akt,  mający  za  przedmiot  przeniesienie  własności 
majątków  nieruchomych  lub  uwierzytelniający  na 

takim  akcie  podpisy  stron,  obowiązany  jest  do  po= 
brania  i  wniesienia  do  kasy  skarbowej  7^  sumy,  sta= 
nowiącej  różnicę  między  ceną,  względnie  wartością 

zbycia  nieruchomości,  ustaloną  w  myśl  obov/iązują= 
cych  przepisów  o  opłatach  stemplowych  (należyto^ 
ściach),  a  obciążaj  ącemi  te  nieruchomości  długami 

hipotecznemi.  Zatrzymaną  przez  notarjusza,  względ= 
nie  sąd,  kwotę  zalicza  się  na  poczet  przypadającej 

od  zbywającego  należności  z  tytułu  państwowej  po- 
życzki przymusowej.  Potrącenie  nie  ma  miejsca, 

o  ile  zbywający  wykaże  się  zaświadczeniem  władzy 
skarbowej,  że  bądź  nie  podlega  obowiązkowi  naby= 
cia  pożyczki  przymusowej,  bądź  też  obowiązek  ten 
należycie  wypełnił. 

Wpis  prawa  własności  nieruchomości  w  księdze 

publicznej  (hipotecznej,  gruntowej  i  t.  p.)  na  pod= 
stawie  aktu,  obejmującego  zbycie  nieruchomości, 

nastąpi  tylko  w  razie  stwierdzenia,  że  uczyniono  za= 
dość  przepisom,  zawartym  w  ustępie  poprzednim, 

co  stosuje  się  odpowiednio  także  w  wypadkach  zło= 
żcnia  dokumentów  v/  sądzie,  przewidzianych  w  §  43  i 
austriackiego  kodeksu  cywilnego. 

Przepisy,  zawarte  w  ustępach  poprzednich,  na= 
•leży  stosować  również  przy  spłacie  cesji  i  wykrc 
śleniu  sum  hipotecznych. 

Art.  8.  Upoważnia  się  Ministra  Skarbu  do 

przeprowadzenia  rejestracji  krajowych  i  zagranicz= 
nych  papierów  wartościowych. 
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,         W  tym  celu  Minister  Skarbu  ma  prawo: 

I  a)  pociągać  do  współudziału  w  przeprowadzę^ 
niu  rejestracji  instytucje,  które  wypuściły  te  papie= 
ry,  lub  przecliowują  je  u  siebie  pod  jakimkolwiek 
tytułem; 

b)  zarządzić  wyłączenie  z  obiegu  papierów,  nie= 
zgłoszonycłi  do  rejestracji  w  przepisanym  terminie, 

i  wydać  zakaz  wypłaty  dywidend  od  takich  papie 
rów  i  zarządzić  konfiskatę  na  rzecz  Skarbu  papie= 

!  rów,  ukrywanycłi  -przed  rejestracją,  z  zastrzeżeniem, 
ie  zarządzenia  te  nie  mogą  naruszać  praw  osób  trze= 
cich.  nabytych  przed  ogłoszeniem  niniejszej  ustawy, 

c)  zarządzić  zajęcie  papierów,  przechowywa-- 
nych  w  depozycie  i  niezgłoszonych  w  przepisanym 
terminie,  zawiadamiając  o  tcm  drogą  publikacji. 
Jeżeli  zaś  po  upływie  6  miesięcy  od  daty  publikacji 
właściciel  depozytu  się  nie  zgłosi,  zarządzć  za  po= 
średnictwem  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
sprzedaż  takiej  części  depozytu,  która  pokrywa  20% 
''wartości  tych  papierów. 

W  wypadkach  powyższych  wartość  papierów 

Pokreślona  będzie  przez  Ministra  Skarbu  po  wj'słu= 
chaniu  opinji  Komitetów  Giełdowych. 

Płatnicy,  którzy  w  terminie  i  w  trybie  przepi= 
(Sanym  zgłoszą  do  rejestracji  papiery  wartościowe, 
nie  będą  pociągani  do  odpov/iedzialności  za  ukry= 
fwanie  tychże  papierów  oraz  dochodów  z  nich  przy 
^wymiarze  podatków  i  opłat,  dokonane  przed  ogło^ 
szeniem  niniejszej  ustawy. 

Art.  9.    Upoważnia  się  Ministra  Skarbu,  w  po= 
rozumieniu  z  Ministrem  Przemysłu  i  Handlu  oraz 
Ministrem  Aprowizacji,  do  przeprowadzenia  przy 
[Współdziałaniu  organów  Urzędu  Walki  z  Lichwą 
!i  Spekulacją,  jakoteż  innych  władz  i  instytucji  na 
podstawie  deklaracji  właścicieli,  względnie  przc= 
IjChowawców,  lub  w  razie  potrzeby  z  urzędu  spisu 
wszystkich  surowców,   półfabrykatów   i  gotowych 
towarów,  znajdujących  się  na  obszarze  Rzeczypo* 
spolitej. 

!       W  szczególności  Minister  Skarbu  ma  prawo: 

1)  zarządzić  sprawdzenie  na  miejscu  zapasów 
ipowyższych  przedmiotów  i  przejrzenie  wszystkich 
Odnośnych  ksiąg  i  dokumentów; 

2)  zarządzić  przymusową  sprzedaż  surowców, 
Ipółfabrykatów  i  gotowych  towarów,  oddanych  na 

'?kład  lub  w  zastaw,  jeżeli  osoby,  przechowujące  je, 
;iie  ujawnią,  na  żądanie  władz  skarbowych,  wła= 
mściciela  tych  przedmiotów,  —  w  ilości  niezbędnej 
idla  pokrycia  pożyczki  przymusowej  w  wysokości 
20%  wartości  przedmiotów,  niezgłoszonych  w  ter= 
^uinie  i  trybie,  które  w  drodze  rozporządzenia  będą 
'określone; 

3)  zarządzić  zajęcie  i  nabycie  powyższych 
3rzedmiotów  na  rzecz  Skarbu  po  cenie,  podanej  w 
deklaracji  płatnika,  o  ile  ilości  i  wartości  tych  przed 
Siiotów  nie  podano  zgodnie  z  księgami  handlowe^ 
ni,  względnie  według  udokumentowanych  cen  na= 
oycia  lub  kosztów  fabrykacji. 

W  wypadkach,  wymienionych,  wyżej  w  ust.  2 
należy  resztę  ceny  sprzedażnej,  pozostałej  po 

,  pokryciu  pożyczki  przymuspv/ej,  jako  też  obligacje 
tej  pożyczki  pozostawić  do  rozporządzenia  właści" 
liela,  względnie  innych  osób  interesowanych,  które 

wykażą  swoje  prawa.-  ■ 

Art.  10.  Upoważnia  się  Ministra  Skarbu  do  po' 
wołania  celem  współdziałania  w  przeprowadzeniu 
pożyczki  przymusowej  wszystkich  irstytucji  i  osób, 
których  współdziałanie  może  się  okazać  potrzebne. 
Osobom,  powołanym  w  myśl  powyższego  do  wspóh 
działania,  należy  się  zwrot  rzeczywistych  kosztów, 
spowodowanych  zleconemi  czynnościami,  wedle 
norm,  które  ustali  rozporządzenie  Ministra  Skarbu. 

Art.  11.  Minister  Skarbu  władny  jest  zatwier= 
dzić  zmiany  postanowień  statutów  instytucji  kredy- 
towych,  o  ile  dotyczą  warunków  udzielania  pożyczek. 

Art.  12.  Minister  Skarbu  jest  władny  udzielić 
częściowego,  lub  zupełnego  zwolnienia  od  obowiązku 
nabycia  pożyczki  przymusowej,  jako  też  ulg  w  jej 
nabyciu,  a  w  szczególności  rozłożenia  na  raty  na 
okres  nie  dłuższy,  jak  5»letni  —  w  tych  wypadkach, 
których  ścisłe  dopełnienie  obowiązku  nabycia  po= 
życzki  przymusowej  narażałoby  pov;ażnie  egzysten= 
cję  gospodarczą  płatnika  lub  było  ze  względów  ogóh 

no=państwowych  niepożądane.  Ulgi  powyższe  doty= 

czą  także  płatników,  których  majątki  ucierpiały  z  po^' 
wodu  wydarzeń  wojennych,  lub  wypadków  żywioło= 
wych,  o  ile  skutki  tych  szkód  dotąd  trwają. 

Art.  13.  Osoby,  winne  naruszenia  przepisów  ni= 
niejszej  ustawy,  jakoteż  wydanych  na  zasadzie  za= 
rządzeń,  ulegną,  o  ile  w  poprzednich  artykułach  nie 
postanowiono  inaczej,  karom,  wskazanym  w  ustawie 

o  podatku  dochodowym  i  majątkowym  z  dnia  16  lip' 
ca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  82,  poz.  550). 

Art.  14.  Przepisy  wykonawcze  do  niniejszej 
ustąwy  przez  Ministra  Skarbu  wydane  zostaną. 

Art.  15.  Ustawa  niniejsza  zyskuje  moc  obowią= 

żującą  z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Ustaw,  rów= nocześnie  traci  moc  obowiązującą  rozporządzenie 

Rady  Obrony  Państwa  z  dnia  22  września  1920  r. 
w  tym  samym  przedmiocie  wydane. 

Marszałek: 

( — )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów: 

(-  )  Witos. Minister  Skarbu: 

(— )  W.  Grabski. 
(Dz.  Ust.  Nr.  105  z  dn.  28/X  1920  r.,  poz.  692). 

420. 

ROZPORZA,DZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  27  lipca  1921  r, 

o  wypuszczeniu  3%  renty  państwowej  z  1921  r. 

Na  podstawie  artykułów  1  —  4,  9  i  10  ustawy 
2  dnia  16  lipca  1920  r.  w  przedmiocie  wewnętrznej 
przymusowej  pożyczki  państwowej  (Dz.  U.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  67,  poz.  455),  zarządza  się  co  następuje: 

§  1.  Obligacje  3%  renty  państwowej  z  r.  1921 
wypuszcza  się  z  dniem  następującym  po  zamknięciu 

zapisów  na  5%  długoterminową  wewnętrzną  pożycz= 
kę  państwową. 

•  §  2.  3%  renta  państwowa  1921  r.  wypuszcza  się 
bezterminowo.  Spłata  jej,  względnie  konwersja  mo# 
że  nastąpić  jedjTiie  na  mocy  specjalnej  ustawy. 

'i 
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§  3.  Obligacje  3%  renty  państwowej  z  r.  1921 
wypuszcza  się  w  odcinkach  po  100,  500,  1000,  5000, 
10.000  i  25.000  mk. 

§  4.  Obligacje  3%  renty  państwowej,  z  r.  1921 
są  oprocentowane  w  \vysokości  3  od  sta  rocznie. 

Wypłata  procentów  uskutecznia  się  z  dołu,  po  przed= 
stawieniu  właściwych  kuponów  w  terminach  półroczs 
nych,  w  dniach  1  czerwca  i  1  grudnia  każdego  roku, 
w  Centralnej  Kasie  Państwowej,  w  Kasach  Skarbos 
wych,  urzędach  podatkowych  i  Oddziałach  Polskiej 

Krajowej  Kasy  Poż^'czkowej. 
§  5.  Kupony  nie  przedstawione  do  opłaty  w  cią* 

gu  lat  5  od  dnia  ich  płatności  stają  się  nieważne. 
§  6.  Obligacjom  3%.  renty  państwowej  z  r.  1921 

przysługują  wszelkie  prawa  papierów,  posiadających 
bezpieczeństwo  pupilarne,  i  mogą  one  być  używane 
dla  lokaty  kapitałów  osób,  pozostających  pod  opieką 

i  kuratelą,  jak  też  kapitałóv,'  fundacyjnych,  kościel 
nych,  korporacji  publicznych,  kaucji  cywilnych  i  woj= 
skowych,  depozytów,  oraz  dla  konwersji  innych  pa* 
pierów  pupilarnych. . 

§  7.  Kupony  od  obligacji  3%  renty  państwowej 

1921  r.  są  wolne  od  podatku  od  kapitałów  i  rent  i  bę= 
dą  w  ciągu  lat  5,  od  daty  ich  płatności,  przyjmowane 
przy  uiszczaniu  podatków  i  opłat  państwowych. 

§  8.  Obligacjami  3%  renty  państwowej  winna 
być,  według  ich  v/artości  nominalnej,  pokr>^ana  wes 
wnętrzna  przymusowa  pożyczka  państwowa  w  części 

niepokr\i:ej  obligacjami  5%  długoterminowej  we= 
wnętrznej  pożyczki  państwowej  z  r.  1920. 

§  9.  Kurs  sprzedaży  obligacji  3%  renty  państwo* 
wej  1921  r.  uzależnia  się  od  terminu,  w  jakim  te  obli* 
gacje  zostaną  sprzedane.  Przed  terminami,  które  zo- 

staną określone  dla  pokrycia  wewrtętrznej  piZymuso= 
wej  przymusowej  pożyczki  państwowej,  obligacje  3% 
renty  państwowej  1921  r.  będą  sprzedawane  aż  do 
odwołania  po  kursie  emisyjnym  o  10%  niższym  od 
ich  nominalnej  wartości,  z  doliczeniem  całkowitej 
wartości  bieżącego  kuponu  w  dniu  sprzedaży.  Po 
upływie  powyższych  terminów,  kurs  sprzedaży  bęs 
dzie  podwyższony  i  wysokość  jego  zostanie  określo= 
ną  osobnym  rozporządzeniem. 

§  10.  Przy  uiszczaniu,  w  myśl  art.  8  ustawy 
z  dnia  27  lutego  1920  r.  (Dzień.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  21, 
poz.  115),  państwowej  pożyczki  przymusowej  obliga* 
cjami  5%  krótkotcrminov/ej  wewnętrznej  pożyczki 
państwowej  z  r.  1920,  przyjmuje  się  te  obligacje,  wes 
dług  ich  wartości  nominalnej  narówni  z  gotówką,  jas 
ko  wpłaty  na  3%  rentę  państwową  1921  r.  przy  rów^ 
noczesnej  opłacie  w  gotówce  wartości  bieżącego  ku= 
ponu  od  przedstawionych  obligacji  do  dnia  dokonas 
nia  wpłaty  na  3%  rentę  państwową  1921  r. 

§  11.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  15  sierpnia  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Sieczkowski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  74  z  d.  10  września  1921  r.,  poz.  503). 

f 

421. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  27  lipca  1921  r. 

w  porozumieniu  z  Ministrem  Sprawiedliwości  i  Mi= 
nistrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej  w  sprawie  wykonania 
postanowień  art,  7  ustawy  z  dnia  28  października 

1920  r.  w  przedmiocie  przeprowadzenia  wewnętrznej 

przymusowej  pożyczki  państwowej. 

Na  zasadzie  art.  7  i  14  ustawy  z  dnia  28  paździer^ 
nika  1920  r.  w  przedmiocie  przeprowadzenia  we= 
wnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej  (Dz. 
Ust.  R.  P.  Nr.  105  poz.  692)  zarządza  się,  co  nascę= 

puje: 

§  1.  Zabezpieczenie  wewnętrznej  przymusowej 
pożyczki  państwowej  określone  w  art.  7  ustawy 
z  dnia  28  października  1920  r.  dotyczy  tranzakcji 
umownych,  których  następstwem  jest  przeniesienie 
własności  majątków  nieruchomych,  tudzież  spłata, 
lub  przeniesienie  własności  wierzjytcir.ości  hipotecz= 
nych,  z  wyjątkiem  wierzytelności  hipotecznych  in= 
stytucji  kredytowych,  których  zobowiązania  posia= 
dają  bezpieczeństwo  pupilarne. 

§  2.  Zabezpieczeniu  (§1)  podlega  zawsze  pań= 
stwowa  pożyczka  przymusowa,  przypadająca  na  za' 
sadzie  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  wewnęti-z= 
nej  przymusowej  pożyczce  państwowej  (Dz.  Ust.  R. 
P.  Nr.  67,  poz.  455)  od  osoby  zbywającej  majątek 
nieruchomy  lub  wierzytelność  hipoteczną,  chociażby 
nawet  zabezpieczenie  złożyła  nie  wproat  wspomniana 
osoba,  lecz  na  jej  rachunek  i  w  jej  zastępstwie  osoba 
inna. 

.§  3.  Zabezpieczenie  pożyczki  przymusowej  okreś* 
lone  w  art-  7  ustawy  z  dnia  28  października  1920  r. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105,  poz.  692)  należy  uskutecznić: 

1)  bądź  przez  wykazanie  się  obligacjami  5%  dtu= 
goterminowej  pożyczki  państwowej  z  1920  r.  lub  obli= 
gacjami  3%  renty  państwowej  z  1921  r.  w  wysokości 
odpowiadającej  kwocie  zabezpieczenia,  określonej 
w  myśl  art.  7  powołanej  ustawy. 

Obligacje  te  winny  być  przedstawione  notarju' 
szowi,  względnie  sądowi  wraz  ze  wszystkiemi  nie= 
zapadłemi  jeszcze  kuponami,  celem  wycięcia  kuponu 

zapadłego  w  drugiem  półroczu  1925  r.  w  trybie  wska= 
zanym  w  §  4  niniejszego  rozporządzenia. 

Do  pokrycia  zabezpieczenia,  nadają  się  tylko  ta= 
kie  obligacje,  których  kupony  v/  myśl  powyższego 
nie'  zostały  jeszcze  wycięte; 

2)  bądź  przez  złożenie  gotówki,  biletów  skarbo= 
wych  lub  obligacji  5%  krótkoterminowej  pożyczki 

państwowej  z  1920  r.  wraz  z  wszystkiemi  niezapadlc^ 
mi  kuponami,  w  wysokości  odpowiadającej  kwocie 
zabezpieczenia,  określonej  w  myśl  art.  7  powołanej 

ustawy.  • 
Na  poczet  zabezpieczenia  zaliczoną  będzie  pierw- 
sza rata  pożyczki  przymusowej,  przypadająca  od 

objektu  majątkowego,  będącego  przedmiotem  tran= 

zakcji  (§  1),  a  wymierzona  na  imię  osoby,  wskaza' 
nej  w  §  2  i  wedle  zaświadczenia  kasy  skarbowej 
(urzędu  podatkowego)  rzeczywiście  pokryta. 
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§  4.  Jeżeli  zabezpieczenie  będzie  uskutecznione 

w  trybie,  określonym  w  §  3  ustęp  1,  notarjusz,  względ- 
nie sąd,  wskazany  w  art.  7  część  pierwsza  ustawy 

>'  z  dnia  28  października  1920  r-  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105, 
poz.  692),  zapisze  je  do  kontroli,  uło^pnej  według  za= 

'  łączonego  wzoru  1  w  dwóch  egzemplarzach  (w  ru- 
brykach  1  —  4,  tudzież  10,  względnie  11)  i  wytnie 
zapadający  w  drugiem  półroczu  1925  r.  kupon  każdej 
obligacji. 

Obligacje  należy,  po  wycięciu  kuponu,  bezzwłocz^ 

nie  doręczyć  osobie  zbywającej  majątek  nieruchomy, 

[względnie  wierzytelność  hipoteczną  wraz  z  wierzy= 
ftelnym,  wolnym  od  opłaty  stemplowej  wyciągiem 
.wspomnianej  kontroli,  jako  dowodem  uskutecznienia 
zabezpieczenia. 

Wycięte  zaś  kupony  złoży  notarjusz,  względnie 

sąd  do  depozytu  kas^karbowej  (urzędu  podatkowe 

tgo),  w  lOórej  (którego)  okręgu  ma  siedzibę,  w  pO" 
rządku  wskazanym  w-§  92  rozporządzenia  Ministra 

♦■Skarbu  z  dnia  22  lipca  1920  r.  zawierającego  przepi= 
s  wykonawcze  dla  obszaru  b.  zaboru  rosyjskiego . 
w  przedmiocie  opodatkowania  spadków  i  darowizn 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  78,  poz.  524),  pr^yczem  będą  aaa= 

f*  >gicznie  stosowane  przepisy  §  6  część  druga  i  §  7 
iniejszcgo  rozporządzenia. 

■      O  ile  obligacje  5%    długoterminowej  pożyczki 
toaństwowej  z  1920  r.  nie  mogą  być  przedstawione 

[tftotarjuszowi.  względnie  sądowi,  z  powodu,  że,  zgod-^ 
"     z  obowiązująccmi  w  tym  względzie  przepisami 
/>  lały  zlombardowane  lub  złożone  na  zabezpieczę 

iftie  otwartego  kredytu  w  Polskiej  Kasie  Pożyczko 

wej,  w  krajow^ych  bankach  dewizowych  lub  też  w  ich 
oddziałach,  znajdujących  się  w  obrębie  granic  Rze^ 
czypospolitej  Polskiej,  instytucje  te.  na  żądanie  stro 

ny  interesowanej,  same  wytną  kupon  każdej  obliga 

:ji  zapadający  w  drugiem  półroczu  1925  r.,  włożą  wy 
cięty  kupon  do  odnośnej  obligacji,  a  na  odwrotnej 

stronie  kwitu  lombardowego  (zaświadczenia  zastaw 

aiczego),  w  którem  winien  być  uwidoczniony  numer 

wartość  nominalna  każdej  dotyczącej  obligacji,  za 
nieszczą  następującą  adnotację: 

„Zużytkowano  dla  pożyczki  przymusowej  pod 
bozycją  księgi   dnia  

'  Podpisjy' 

pieczęć  * 

Fakt  wycięcia  kuponów  należy  uwidocznić  w  księ= 

dzt  lombardu,  a  następnie  ̂ wręczyć  stronie  kwit 
lombardowy  (zaświadczenie  zastawnicze). 

Wręczenie  kwitu  (zaświadczenia),  zawierającego 
vspomnianą  adnotację  notariuszowi,  względnie  są= 
iowi,  ma  taki  sam  skutek,  jak  okazanie  oryginalnych 
>bligacji  z  tem,  że  notarjusz,  względnie  sąd,  wypel 

li  w  tych  wypadkach  rubryki  1  -  4,  tudzież  12  i  13 
lontroli  (wzór  1),  a  następnie  postąpi  w  trybie,  wska= 

'an^TTł  w  części  trzeciej  niniejszego  paragrafu. 

Wspomnianym  instytucjom  wolno  jednak  za 

mieszczać  powyższą  adnotację  na  kwicie  lombardo" 

wym  (zaświadczeniu  zastawniczem)  tylko  jednoczę 
śnie  z  wycięciem  kuponów  obligacji.  Gdyby  zatem 
na  obligacje,  których  kupony  zostały  już  wycięte, 
miał  być  wydany  z  jakiegokolwiek  powodu  nowy 
kwit  lombardowy  (zaświadczenie  zastawnicze),  to  na 

kwicie  (zaświadczeniu)  takim  nie  wolno  już  powtór= 
nie  zamieszczać  wspomnianej  adnotacji,  a  to  pod  ry= 
gorem  skutków,  przewidzianych  w  art.  101  ustawy 
z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku  do« 
chodowym  i  podatku  miUątkowNTm  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  82,  poz.  550). 

§  5.  Władza  podatkowa  I  instancji  bezzwłocznie, 

po  otrzymaniu  kontroli,  sprawdzi  (§  7)  w  kasie  skar- 

•bowej  (urzędzie  podatkowym),  czy  zabezpieczenia 
złożone,  w  trybie,  wskazanym  w  §  3  ustęp  pierwszy 

względnie  w  §  4  wedle  znajdujących  się  w  kasie  ku= 

ponów,  względnie  kwitów  (zaświadczeń)  lombardo' 
wych,  zostały  rzeczywiście  pokryte,  przedziurkuje 

kwity  (zaświadczenia)  lombardowe,  a  następnie  we- 
zwie osoby,  wskazane  w  rubryce  3  kontroli,  do  od= 

bioru  kuponów,  względnie  kwitów  (zaświadczeń) 

lombardowych  z  kasy  skarbowej  (urzędu  podatkcr 
wego). 

§  0.  O  ile  zabezpieczenie  będzie  złożone  w  try 

bie  określonym  w  §  3  ustęp  drugi,  notarjusz,  względ= 

nie  sąd,  pobierze  je  i  zapisze  do  kontroli  wspomnia= 

nej  w^  paragrafie  poprzednim  (w  rubrykach  1  —  4, 
tudzież  6,  względnie  7  lub  8)  oraz  wyda  osobie  zby 

wająccj  (§  2)  wierzy  teiny,  wolny  od  opłaty  stemplo^ 

wej,  wyciąg  z  kontroli,  jako  dowód  złożonego  zabez- 
pieczenia, poczem  wpłaci  pobrane  z  tego  tytułu  kwo- 

ty do  kasy  skarbowej  (urzędu  podatkowego),  w  któ 

rej  (którego)  okręgu  ma  siedzibę,  w  porządku  wska 
zanym  w  §  92  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia 
22  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  78,  poz.  524). 

Przy  każdej  wpłacie  należy  złożyć  kasie  skarbo^^ 
wej  (urzędowi  podatkowemu)  oba  egzemplarze  kon- 

troli (wzór  1). 

§  7.  Kasa  skarbowa  (urząd  podatkowy)  pobie- 

rze i  stwierdzi  wpłaty  uskutecznione  przez  notarju= 
sza,  względnie  sąd  w  obu  egzemplarzach  kontroli 

(wzór  1,  w  rubryce  9,  względnie  14),  przy  każdej  od= 

nośnej  pozycji  zapisze  każdą  zaświadczoną  przez  sie- 

bie pozycję  na  rachunek  depozytowy  władzy  podat= 
kowej  I  instancji  swego  okręgu,  wydając  wpłacają 

cemu  pokwitowanie  na  zasadach  ogólnych,  poczem 

jeden  egzemplarz  kontroli  zatrzyma  u  siebie  i  prze- 
chowa w  porządku  numeracji  (§  10)  oddzielnie  dla 

każdego  notarjusza,  względnie  sądu,  a  drugi  egzem 
plarz  prześle  władzy  podatkowej  1  instancji  swego okręgu. 

§  8.  Władza  podatkowa  I  instancji  zarządzi 
w  swoim  czasie  zaliczenie  zabezpieczenia  (§  3),  w^ 
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kazanego  w  kontroli  (wzór  1)  na  poczet  obu  rat  po^ 
życzki  przymusowej  wspomnianych  w  art.  7  usta 

wy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  wewnętrznej  przymusc 

wej  pożyczce  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  67, 
poz.  455),  a  przypadających  od  zbywającego  (§  2), 

0  ile  zaś  sama  nie  jest  właściwą  do  dokonania  roz= 
kładu  pożyczki  przymusowej  dla  osoby  zbywającej, 

prześle  bezzwłocznie  wyciąg  z  kontroli  władzy  wła= 
ściwej. 

Jeżeli  ogólna  suma  pożyczki  przymusowej,  przy= 
padająca  od  osoby  zbywającej  (§  2),  będzie  niższą 

od  kwoty  zabezpieczenia,  złożonego  w  trybie  wSka= 

zanym  w  §  3  ustęp  2  i  §  6,  władza  podatkowa  I  jn= 
stancji,  właściwa  do  określenia  drugiej  raty  pożycz= 
ki  przymusowej  dla  wspomnianej  osoby,  spowoduje, 

na  żądanie  płatnika,  zwrot  nadpłaty  przed  uprawo- 
mocnieniem się  wymiaru  drugiej  raty  pożyczki  przy 

musowej.  Po  tym  terminie  zwrot  nadpłaty  nie  bę^ 
dzie  mógł  nastąpić. 

I 

§  9.  Notarjusz,  względnie  sąd  wciągnie  do  kon= 
trol\  każdy  akt  dotyczący  tranzakcji  umownych, 
określonych  w  §  1,  a  więc  także  akty,  przy  których 
zabezpieczenie  nie  będzie  pobrane  z  powodu,  że 

zbywający  wykaże  się  zaświadczeniem  władzy  skar^ 
bowej,  że  bądź  nie  podlega  obowiązkowi  nabycia  :po= 
życzki  przymusowej,  bądź  obowiązek  ten  należycie 

spełnił,  bądź  też  uzyskał  uwolnienie  od  obowiązku 

złożenia  zabezpieczenia  w  myśl  §  14  niniejszego  roz' 
porządzenia  (rubryka  5  kontroli). 

§  10.  Numeracja  (rubryka  1  kontroli)  winna  być 

dla  każdego  roku  kalendarzowego  oddzielna  i  nie= 
przerwana. 

§11.  W  każdym  akcie,  dotyczącym  tranzakcji 

umownych,  określonych  w  §  1  notarjusz,  względnie 

sąd,  winien  stwierdzić  fakt  pobrania  zabezpieczenia 

1  sposób  jego  obliczenia  i  złożenia  (§  3),  bądź  też 

powód  niepobrania  zabezpieczenia  (§  9). 

>A  34. 

§  12.  Przy  rewizjach  w  przedmiocie  opłat  stem^ 
płowych,  funkcjonarjusze,  delegowani  do  tych  czyn= 
uości,  winni  zwracać  baczną  uwagę  na  to,  czy  prze 

pisy  art.  7  ustawy  z  dnia  28  października  1920  r.  (Dz, 

Ust.  R.  P.  Nr.  K)5,  poz.  692),  oraz  przepisy  ninicj= 

szego  rozporządzenia  były  ściśle  przestrzegane,  a 
o  każdem  dostrzeżonem  naruszeniu  tych  przepisów 

winni  bezzwłocznie  zawiadomić  właściwą  władzę  po= 

datkową  I  instancji,  a  to  pod  rygorem  skutków 

wspomnianych  w  art.  104  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82.  poz.  550). 

§  13.  W  razie  naruszenia  przepisów  art.  7  usta 

wy  z  dnia  28  października  1920  r.,  o  przeprowadzeniu 

wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej  (Dz. 

Ust.  R.  P.  Nr.  105,  poz.  692),  względnie  przepisów  ni= 
niejszego  rozporządzenia,  winni  pociągnięci  będą  do 

odpowiedzialności  w  trybie  wslęazanym  w  art.  104 

ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.,  o  państwoCym  po^ 
datku  dochodowym  i  podatku  majątkowym  (Dz. 
Ust.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  55Ó). 

§  14.  Ministerstwo  Skarbu  może  w  wypadkach, 

na  szczególne  uwzględnienie  zasługujących,  udzielić 

częściowego  lub  ztipełnego  zwolnienia  od  obowiązku 
złożenia  zabezpieczenia. 

Prośby  o  takie  ulgi  należy  wnosić  do  władzy  skar 
bowej  II  instancji,  która    po    sprawdzeniu  danych 

przedkłada,  je  wraz  z  swym  wnioskiem  Ministerstwu 
Skarbu  do  decyzji. 

Minister  Skaibu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

Minister  Sprawiedliwości: 

( — )  Sobolewski. 
'Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  Dr.  J.  Trzciński. 

(Dz.  \Ją.  Nr.  74  z  dn.  10/IX  1921  r.,  poz.  50^! 
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Sąd  (specjalny  poborca) 

Notarjusz 

zór m 

do  §■  92  rozp.  Min.  Sk.  z  22/7 
1920  r.  (Dz.  U,  H.  P.  Nr.  78  pó^. 
524)  i  §  4  rozporządzenia  ni- 

niejszego (poz.  504).' 
dnia 

1P 

DO  KASy  SKARBOWEJ  (Urzędu  podatkowego) 
^  UJ 

Na  poczet  poborów  na  rzecz  Skarbu  Pańslwa  za  miesii)c 

wpłacam  niniejszem: 

tytułem  opłat  stemplowych 

„     podatki  od  darowizn 

„     zabezpieczenia  pożyczki  przymusowej: 

Razem 

mk. 

n\k.  -. 

mk, 

m'  . 

mk. mk. 

ren. 

'  -n. 

słowami  

(podpis) 

422. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  27  lipca  1921  roku 

0  roakladzie  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  pańs 
stwowej. 

Na  zasadzie  art.  10  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
w  przedmiocie  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki 
państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  67,  poz.  455)  tudzież 

art.  14  ustawy  z  dnia  28  października  1920  r.  w  przed- 
miocie  przeprowadzenia  wewnętrznej  przymusowej 
pożyczki  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105, 
poz.  692)  zarządza  się  co  następuje: 

Osoby  obowiązane  do  pokrycia  pożyczki  przymu* sowej. 

§  1.  Do  pokrycia  wewnętrznej  przymusowej  po^ 
życzki  państwowej  należy  pociągnąć: 

A)   z   tytułu   posiadanego  majątku: 
1)  osoby  fizyczne  jakoteż  spadki  wakujące  (nie 

objęte),  podlegające  na  zasadzie  ustawy  z  dnia  16  lip= 
ca  1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  po« 
datku  majątkowym  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550) 
państwowemu  podatkowi  majątkowemu  na  okres 
wymiarowy  1921/23, 

2)  osoby  prawne,  podlegające  państwowemu  pos 
datkowi  przemysłowemu,  względnie  zarobkowemu  na 
rok  1921. 

Spółki  jednak  wymienione  w  art.  22  ustawy  z  dnia 
16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym 
1  podatku  majątkowym  podlegają  pożyczce  przymu 
sowej.  Jako  samoistny  przedmiot  podatkowy,  tylko 
w  wypadkach,  określonych  w  §  4  niniejszego  rozpo? 
rządzenia. 

B)    Z    tytułu    doichroidu  płynącego 

z    pracy  zarobkowej: 

Osoby  fizyczne,  podlegające  na  zasadzie  powo= 
łanej  ustawy,  tudzież  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1921  r. 
w  przedmiocie  unormowania  podstaw  wymiaru  pań' 
stwowego  podatku  dochodowego  i  majątkowego  na 
rok  podatkowy  1921  (Dz.  Ust.  Nr.^  54,  poz.  341), 
państwowemu  podatkowi  dochodowemu  na  rok  1921 
od  dochodów,  osiągniętych  z  uposażeń  służbowych, 
z  pracy  najemnej,  z  tantjem,  Jakoteż  z  zawodów  wy? 
zwolonych  (np.  z  praktyki  lelcarskiej,  iadwokatury 
1  t.  p.),  tudzież  z  wszelkiego  rodzaju  rzemiosł  i  wo* 
gćle  z  wszelkiego  rodzaju  zatrudnień  zarobkowych 

(np.  pośrednictwo,  maklerstwo  i  t.  p.),  opartych  prze= 
ważnie  na  pracy,  a  nie  kapitale. 

Zwolnienia. 

§  2.  Od  obowiązku  pokrycia  wewnętrznej  przy- 
musowej pożyczki  państwowej  są  wolne: 

1)  Państwo  tudzież  z^yiązki  samorządowe, 

2)  osoby  wymienione  ■W  §  1  ustęp  A)  niniejszego 
rozporządzenia,  o  ile  majątek  ich  nie  przenosi  100.000 
marek. 

Odnośnie  do  osób  wyszczególnionych  w  §  1, 
ustęp  B)  niniejszego  rozporządzenia,  będą  wydane 
odrębne  zarządzenia. 

Przedmiot  i  podstawa  wymiaru. 

§  3.  Wymiar  podatku  rhajątkowego,  dokonany 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwo- 
wym  podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550),  będzie  służył  za 
podstawę  do  oznaczenia  przedmiotu  i  wartości  ma= 
jątku  osób  wymienionych  w  §  1,  ustęp  A)  punkt  1 

w  sposób,  który  zostanie  określony  dla  rozkładu  po= 
życzki  przymusowej  w  osobnem  rozporządzeniu  wy 
konawczem.  W  każdym  razie  wprowadząa  się  naste^ 

pujące  zmiany: 
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Od  szacunku,  ustalonego  przy  wymiarze  podatku 

majątkowego,  odlicza  się  wartość  udziału  w  nierucho* 
mościach,  jakoteż  wierzytelnościach  iiipotecznych, 

będących  wspólną  własnością  kilku  osób,  lub  też  spó' 
łek,  wymienionych  w  art.  22  powołanej  ustawy:  nad' 
to  potrąca  się  także  wartość  udziału  w  długach,  ob« 

ciążających  takie  nieruchomości, 'względnie  wierzytel' 
ności  hipoteczne  —  pod  warunkiem,  że  łączna  czysta 
wartość  wszystkich  udziałów  w  takiej  wspólnej  nie? 
ruchomości,  względnie  w  takiej  wspólnej  wierzytei* 
hości  hipotecznej,  przekracza  100.000  marek. 

Odnośnie  do  sposobu  traktowania  przy  oblicza* 
niu  pożyczki  przymusowej  przedmiotów  majątko* 
wych,  wymienionych  w  art.  121,  ustęp  1  powołanej 
ustewy,  jeśli  wartość  ich  nie  przenosi  300.000  marek, 
będą  wydane  odrębne  zarządzenia. 

§  4.  Współwłaściciele  nieruchomości,  jakoteż 
wierzytelności  hipotecznych,  o  czystej  wartości  prze= 
kraczającej  100.000  marek,  biorą  udział  w  realizacji 
wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej,  ja- 

ko odrębny  i  samoistny  podmiot  podatkowy,  na  imię 
którego  dokonywa  się  rozkładu  tejże  pożyczki,  przy? 
padającej  od  takich  przedmiotów  majątkowych. 

Wartość  wspomnianych  przedmiotów  majątko* 
wych  (ogólna  i  czysta)  ustala  się  przez  zesumowanie 
wartości  (ogólnej  i  czystej)  wszystkich  udziałów  usta' 
I(jnych  przez  komisje  szacunkowe,  wspomniane  w 
art.  135  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym 
podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym,  przy 
ymiarze  podatku  majątkowego  na  okres  wymiaro* 

.vy  1921/23  dla  wszystkich  uczestników. 

Gdyby  z  jakiegokolwiekbądź  powodu  udział  ja= 
kiś  został  pominięty  przez  komisję  szacunkową,  przy 
wymiarze  podatku  majątkowego,  wartość  takiego 
działu  ustala  się  w  stosunku  do  udziałów  oszacowa= 

nych  dla  podatku  majątkowego. 

Przepisy  nini^szego  paragrafu  stosują  się  także 
w  wypadkach,  w  których  chodzi  o  nieruchomości  lub 
wierzyteliiości  hipoteczne,  będące  własnością  spółek 
wymienionych  w  art.  22  powołanej  ustawy. 

§  5.  Za  podlegający  pożyczce  przymusowej  ma= 
jatek  osób,  wymienionych  w  §  1,  ustęp  A)  punkt  2 
niniejszego  rozporządzenia,  uważa  się  w  regule  sumę 
kapitału  zakładowego  (akcyjnego,  udziałowego,  skład* 
kowego  i  t.  p.),  tudzież  zapasowego  i  rezerwowego, 
uwidocznioną  w  sprawozdaniu  za  rok  operacyjny 
1920,  względnie  o  ile  rok  operacyjny  nie  schodzi  się 
z  rokiem  kalendarzowym  1920,  w  sprawozdaniu  za 
rok  gospodarczy  1919/20  lub  też  o  ile  osoba  prawna 
rozpoczęła  działalność,  na  zysk  obliczoną,  dopiero  w 
1921  r.,  w  sprawozdaniu  za  rok  operacyjny  1921  r., 
względnie  za  rok  gospodarczy  1921/22. 

O  ile  jednak  osoby  wspomniane  posiadają  nieru= 
chomości,  maszyny,  narzędzia  produkcji,  lub  patenty, 
nabyte  przed  rokiem  1920  należy  wyrażoną  w  spra* 
wozdaniu  wartość  bilansową  tych  przedmiotów  prze* 

walutować  drogą  pomnożenia  jej  "przez  następujące 
współczynniki: 

a)  o  ile  nabycie  nastąpiło  przed  1  stycznia  1916  r. 
przez  5; 

b)  o  ile  nabycie  nastąpiło  w  czasie  od  1  stycznia 
1916  r.  do  31  grudnia  1918  r.  —  przez  3; 

c)  o  ile  nabycie  nastąpiło  w  r.  1919  —  przez  2. 
A  więc,  naprzykład:  suma  kapitału  zakładowego, 

zapasowego  i  rezerwowego  wynosi  10.000.000  rak.; 

do  stanu  czynnego  sprawozdania  wciągnięto  nierus 
chomość,  nabytą  w  r.  1912  z  kwotą  2.000.000  mk. 

Kwotę  pożyczki  przymusowej  oblicza  się  w  następu= 
jący  sposób:  od  kwoty  10.000.000  mk.  odlicza  się 
kwotę  2.000.000  mk.  pozostaje  8.000.000  mk.,  do  tej 
kwoty  dolicza  się  iloczyn  2.000.000X5=10.000.000  mk. 
{)gólna  zatem  kwota  majątku  podlegającego  pożyczce 
przymusowej  wynosi  18.000.000  mk. 

Postanowienia  jednak  ustępu  poprzedniego  nie 
mają  zastosowania,  o  ile  kapitał  zakładgwy  zosta? 
już  za  zgodą  Ministra  Skarbu  przewalutowany,  a  pow 
stałą  wskutek  tego  nadwyżkę  kapitału  uwidoczniono 
już  w  sprawozdaniu  za  rok  operacyjny  1920,  wzdlęd*. 

nie  1919/20.  »     "  . 
Wartość  majątku  osób  prywatnych,  obliczona  w 

trybie  wskazanym  w  częściach  poprzednich  niniejsze* 
go  paragrafu,  nie  może  być  jednak  niższą,  niż  wartość 
skapitalizowana  na  podstawie  25  krotności  przecięt= 
nego  rocznego  zysku,  przyjętego  za  podstawę  wymia* 
ru  podatku  procentowego  od  zysku,  względnie  szczc 
gólnego  podatku  zarobkowego  za  lata  podatkowe 
1919/1921. 

Za  kapitał  zakładowy  instytucji  kredytowych, 

emitujących  listy  zastawne  lub  obligacje,  a  nie  posia^ 
dających  kapitału  zakładowego,  uważa  się  celem 
uniknięcia  szacowania  poszczególnych  części  składo° 
wych  własnego  majątku  5%  emitowanych  listów 
zastawnych  względnie  obligacji. 

Kapitał  zakładowy  przedsiębiorstw,  należących 
do  osób  prawnych,  których  zarządy  znajdują  się  poza 
obszarem  Rzeczypospolitej,  określa  się  wedle  przepie 
sów,  zawartych  w  ostatniej  części  art.  21  ustawy 
z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku  docho* 
dowym  i  podatku  majątkowym. 

§  6.  Podlegający  pożyczce  przymusowej  dochód 
osób,  wymienionych  w  §  1,  ustęp  B)  niniejszego  roz* 

porządzenia,  określa  się  w  wy^sokości,  ustalonej  na  zas 
sadzie  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym 
podatku  dochodowym  i  podatku  majątkowym,  tu* 
dzież  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1921  r.  w  przedmiocie 
unormowania  podstaw  wymiaru  państwowego  podat* 

ku  dochodowego  i  podatku  majątkowego  na  rok  po^ 
datkowy  1921  (Dz.  Ust.  Nr.  54,  poz.  341)  dla  wymiaru 
podatku  dochodowego  na  rok  1921  dla  tychże  osób, 

przyczem  w  rachubę  wchodzą  tylko  źródła  podatko' 
we,  wymienione  w  §  1  ustęp  B)  niniejszego  rozporzą* 
dzenia,  a  przyjęte  przez  wspomniane  Komisje  przy 
wymiarze  powołanego  podatku. 

§  7.  Jeżeli  osoba  fizyczna  posiada  majątek,  pod* 
legający  pożyczce  przymusowej  na  zasadzie  §  1, 
ustęp  A),  punkt  1  i  §  3  niniejszego  rozporządzenia, 
a  nadto  osiąga  dochód,  podlegający  tejże  pożyczce 

na  zasadzie  §  1  ustęp  B)  i  §  6  niniejszego  rozporzą- 
dzenia,  będzie  dwukrotnie  pociągniętą  do  realizacji 
pożyczki  przymusowej,  a  to  raz  z  tytułu  posiadanego 
majątku,  drugi  raz  z  tytułu  osiągniętego  dochodu, 
ó  ile  oczywiście  majątek,  względnie  dochód,  przenosi 
minimalna  granicę,  wolną  od  ̂ jożyczki  przymusowej 

(§  2). 
,  Stawki  pożyczki  przymusowej. 

§  8.  Pożyczkę  przymusową,  przypadającą  od 
wartości  majątku  (§  1,  ustęp  A)  niniejszego  rozpo* 
rządzenia),  oblicza  się  wedle  następującej  taryfy: 
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i>  t  0  p  1  e  n 1  Od  wartości  majątku 
Kwota  pożyczki 
przymusowej b  t  0  p  1  c  n Od  wartości  majątku 

Kwota  potyezki przymusowej  j 
ink  polskich i mk.  polskich 

1 ponad.    .    .  . 100.000 do 110.000 

2.000 

34     ,     .    .    .  . 1.900.000  do  2.000.000 152.000 
2 i»     ■  • 110  000 120.000 2.200 35   

W JUU.UUU 168.000 
3 „     ...  - 120.000 130.000 2400 36     „  .... ^  J  uu. uuu B o  OA'^  AAA ^.JUJ.UUU 

184.800 4 „     .       .  . 130.000 140.000 2.600 
37   o  onn  (\(\f\ n o  tflA  AAA ^.OUU.UUU 202.400 5 140.000 160.000 3.200 38   j!,.0\f\j  uuu m 

o  ̂ AA  AAA iS.^SUU.UUU 220  800 
6 160  000 180  000 3.700 

39   ^.*fUU.OUU 
n o  <AA  AAA ^.  jUU.UUU 

240.000 7 ■    ■    ■  ■ 180  000 200.000 4.400 40      .,      .    .  . Z.OUU.UUU n O  /^AA  AAA ^.OUU  UUU 
260.000 8 »  .... 200.000 240.000 

5.500 
41    .  „ .^.uUU.UUU m o  7AA  AAA ^.  /UU.UUU 280  800 9 1  240.000 280.000 6.700 42   /uu.uuu n f>  fiAA  AAA ^  oUU.UUU 

302.400 10 ... 280.000 " 320  000 8.000 

43  „ 

^.oUU.UUU o  OAA  AAA i.yuu.uuu 324.800 
11 ,  320.000 360.000 9  300 44  „ 

^.yuu.uuu %  AAA  AAA O. UUU. UUU 
348.000 12 „  .... 360.000 400.000 10  800 45  v). uuu.  uuu X  1AA  AAA O.  JUU.UUU 
372.000 ta .     .    .  . 400.000 450  000 

12.600 
46   

T  ino  nnn 
o.  JUU.UUU M X  OAA  AAA vj.^5UU.UUU 

396.800 .14 »  .... 450  000 500.000 14.500 
47  J. JUU.UUU n X  X(\f\  OAA O.OUU.uUU 422.400 

448.800^ 

15 .    .    .  . 500.000 550.000 
16.500 

48   *  WiCK  Ann " X  ilAA  AAA 0.4UU.UUU 
16 .... 550.000 600.000 18.600 49   

T  AAiOi  AAA 

O.tUu"  uuu n X  ̂ AA  AAA O, OUU.UUU 476.000 17 „  .... 600.000 650.000 20.800 50   X  SAA  AAA O.OUU.l'UU " X  fiAA  AAA ij.  OUU.UUU 504.000 
18 .    ■    .  . 650.000 700.000 23.100 51  fX\C\  AAA 

O.OUU.UU'^' 
n X  7  AA  AAA O.  /  UU.UUU 532.800 19 „  .... 700  000 750.000 

25  500 52   X  7AA  AAA O.  /  UU  UUU w X  5%AA  AAA O. oUU.UUU 
552.400 20 „  ... 750.000 800.000 

28.000 
53   o.ouuuuu n X  OAA  AAA o.yuu.uuu 

592.800 31 »  .... 800.000 850.000 30,600  1 54     ,.  .... 

T  OAA  f^AA 

o.yuu  UUU n 4.000.000 
624.000 

22 ■    •    ■  . 850.000 900.000 33.300  ! 55     „  .... 4.000  000 n 4  100  000 656.000 
23 »  .... 900.000 950.000 36100 56     „  .... 4.100.000 4.200.000 688.800 
24 ..... 950.000 1.000.000 39.000 57   

4.200.000 4.300.000 772.400 25 .    .    .  . 1.000.000 » 1.100.000 44.000 58      ,  .... 4.300.000 4.400.000 756.800 
26 ł  'JUU.UUU n 52.800 59   4.400.000 V 

4,500.fi00 
792.000 

27 m  .... 1.200.000 1.300.000 62.4Q0 60     .,         .  . 4.500.000 » 4.Ó00.O00 828.000 
28 1.300  000 1.400.000 72.800 61   4.600.000 4.700.000 864.800 29 1.400  000 1.500.000 84.000 62   

4.700.000 4.800.000 902.400 30 1.500.000 1 .6v'i0.000 96.000 63     „  .... 4.800.000 4.900.000 940.800 
31 1.600000 1.700.000 108  800 64   4.900.000 n 5  000.000 980.000 33 1.700.000 » 1.800  000 122  400 

65   
<  5.000.000 20%  warto.4ci  majątku. 

33 1.800.000 1.900.000 
136.800 

§  9.  Jeżeli  w  skład  podlegającego  pożyczce  przv-= 
musowej  majątku  płatników,  wymienionych  w  §  1 
ustęp  A)  punkt  1  niniejszego  rozporządzenia,  wcho 
dzi  udział  w  majątku  osób  prawnych  (§  1  ustęp  A) 
punkt  1)  pociągniętych  do  pożyczki  przymusowej, 
oblicza  się  na  żądanie  płatnika  od  ogólnej  sumy  po= 
życzki  przymusowej,  obciążającej  tegoż  płatnika, 
przypadającą  stosunkowo  na  ten  udział  kwotę  po« 
życzki  przymusowej. 

Bliższe  w  tym  względzie  postanowienia  będą 
osobno  wydane. 

Zaliczka  na  pożyczkę  przymusową. 

§  10.  Na  poczet  pożyczki  przjTnusowej,  przy- 
padającej od  płatników,  wymienionych  w§  1  ustęp  A) 

punkty  1  i  2  niniejszego  rozporządzenia  będzie  po= 
braną  zaliczka  (pierwsza  rata),  której  rozkład,  wyso« 
kość  i  pobór  określi  oddzielne  rozporządzenie  Mini* 
stra  Skarbu. 

§  11.  Rozporządzenie  niniejsze  zyskuje  moc  obo; 
wiązuj  ̂ ą  z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

W  Z.  (  - )  Weinfel.d 

(Dz.  l!st.  Nr.  74  z  dn.  10/IX  1921  r..  poz.  .S05). 

423. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  27  lipca  1921  r. 

o  poborze  pierwszej  raty  wewnętrznej  przymusowej 
pożyczki  państwowej. 

Na  zasadzie  ait.  10  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
w  przedmiocie  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki 
państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  67,  poz.  455),  tudzież 
art.  14  ustawy  z  dnia  28  października  1920  r.  w  przed= 
miocie  przeprowadzenia  wewnętrznej  przymusowej 
pożyczki  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105,  poz. 
692),  zarządza  się,  co  następuje: 

Podmioty  pożyczki  przymusowej. 

§  1.  Osoby  fizyczne  i  prawne,  obowiązane  do 
opłacania  państwowych  podatków  bezpośrednich,  wy 
.szczególnionych  w  §  3  niniejszego  rozporządzenia, 
winny  w  trybie,  wskazanym  w  paragrafach  następ* 
nych,  nabyć  pierwszą  ratę  wewnętrznej  przymusowej^ 
pożyczki  państwowej,  ustanowionej  ustawą  z  dnia 
16  lipca  1920  r.  o  wewnętrznej  przymusowej  pożyczs 
ce  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  67,  poz.  455). 

§  2.  Państwo  tudzież  związki  samorządowe  zwol= 

nione  są  od  udziału  w  pożyczce  przj-musowej.  > 
Od  obowiązku  pokrycia  pierwszej  raty  wewnętrzs 

nej  przymusowej  pożyczki  państwowej  są  nadto 

zwolnieni  płatnicy,  których  roczna  należność  w  po- 
datkach  wymienionych  w  §  3  ustęp  I  lit.  a  i  ust.  II 

lit.  a,  obliczana  na  zasadzie  ustawj-  z  dnia  14  lipca 
1920  r.  o  ujednostajnieniu  i  podwyższeniu  podatków 
gruntowych  i  podymncgo  na  obszarz*  b.  Królestwa 
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Kongresowego  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr,  71,  poz.  477), 
względnie  na  zasadzie  ustav/  z  dnia  14  lijjca  1920  r. 
0  podwyższeniu  podatku  gruntowego  na  obszarze 
b.  zaboru  austrjacko  =  węgierskiego  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  61,  poz.  389)  i  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  podwyższę* 
niu  podatku  domowo  klasowego  na  obszarach  b.  za' 
boru  austrjacko  #  węgierskiego  (Dz.  L^t.  R.  P.  Nr.  70, 
poz.  469)  nie  przenosi  50  rnk.,  tudzież  płatnicy,  któ» 
rych  roczna  należność  w  podatku,  .wymienionym 
w  §  3  ustęp  II,  lit.  c  I.  1  nie  przenosi  30  mk. 

§  3.  Do  pokrycia  pierwszej  raty  wewnętrznej 
przymusowej  pożyczki  państwowej  należy  pociągnąć: 

I.    W  b.  dzielnicy  rosyjskiej: 

a)  płatników  podatku  gruntowego  i  podymnego, 
b)  płatników  państwowego  podatku  od  nierucho? 

ości  miejskich, 
c)  1)  płatników  zasadniczego  podatku  przemysło* 

.vego  od  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysło= 
wych,  nie  obowiązanych  do  publicznego  składania 
sprawozdań,  z  wyjątkiem  podatku  od  zajęć  osobi* 
3tych,  tudzież  podatku  od  handlu  rozwozowego,  ob« 
rośnego  i  jarmarcznego, 

2)  płatników  podatku  dodatkowego  przemy* 
słowego  od  przedsiębiorstw,  obowiązanych  do  pu= 
blicznego  składania  sprawozdań, 

d)  płatników  podatku  hipotecznego. 

II.    W  b.  dzielnicy  austrjackiej: 

a)  płatników  podatku  gruntowego  na  całym  ofej 
szarże,  oraz  domov/o  =  klasowego,  płatnego  i  idealne= 
go,  pobieranego  poza  miastami  i  Ąrfasteczkami,  wy= 
mienionemi  w  ustawach  krajowych  b.  Królestwa  Ga= 
licji  (z  d.  13  marca  1889  r.  Nr.  24  Dz.  Ust.  Kraj. 
1  z  d.  3  Hpca  1896  rr  Nr.  51  Dz.  Ust.  Krajowych), 

b)  płatników  podatku  domowo  *  czynszowego, 
płatnego  i  idealnego  na  całym  obszarze,  oraz  podat* 
ku  domowo  *  klasowego,  płatnego  i  idealnego,  pobie* 
ranego  w  wspomnianych  wyżej  miastach  i  miastecz* 
kach, 

c)  płatników:  1)  powszechnego  podatku  zarob= 
kowego  od  przedsiębiorstw  handlowych  i  przemyslo* 
v/ych,  z  wyłączeniem  podatku  od  zajęć  osobistych, 
tudzież  podatku  od  przedsiębiorstw  domokrążnych 
i  wędrownych;  2)  szczególnego  podatku  zarobko* 
w  ego, 

d)  płatników  podatku  rentowego,  wymierzonego 
na  podstawie  zeznań.  ♦ 

§  4.  Na  zasadzie  części  1  art.  7,  ustawy  z  dnia 
z  dnia  16  lipca  1920  r,  o  wewnętrznej  przymusowej 
pożyczce  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  67,  poz.  455), 

Ministerstwo  Skarbu  uStala  mnożnik  dla  każdej  ka° 
tegorji  podatku,  wymienionej  w  paragrafie  poprzed= 
nim,  w  wysokości  następującej: 

A.    Na  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej: 

a)  dla  podatku  gruntowego  i  podymnego,  obliczo= 
nych  w  myśl  ustawy  z  dnia  14  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust. 
R.  P.  Nr.  71,  poz.  477)  —  48, 

b)  dla  państwowego  podatku  od  nieruchomości 
miejskich  —  48, 

c)  1)  dla  zasadniczego  podatku  przemysłowego, 
wspomnianego  w  §  3  ustęp  1,  lit.  c  If,  obliczonego 
wedle  stawek,  wprowadzonych  ustawą  z  dnia  6  łip= 
ca  1920  r.  o  ujednostajnieniu  ustaw  i  rozporządzeń 

0  podatku  przemysłowym  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  66, 
poz.  437), 

dla  przedsiębiorstw  handlowych     —  20; 

przemysłowych  —  15) 
2)  dla  podatku  od  kapitału  przedsiębiorstw 

obowiązanych  do  publicznego  składania  sprawozdań, 
a  obliczonego  w  tym  celu  wedle  stawki,  wprowadzeń 
nej  w  art.  11  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  roku  (Dz. 
Ust.  R.  P.  Nr.  66,  poz.  437)  —  20; 

d)  dla  podatku  hipotecznego  —  4. 

B.    Nći  obszarze  b.  dzielnicy  ausłrjackiej: 

a)  dla  podatków  gruntowego  na  całym  obszarze, 
oraz  doniowo  ^  klasowego,  płatnego  i  idealnego,  po< 
bteranego  poza  miastami  i  miasteczkami,  podpadają* 
cemi  pod  przepisy  ust.iw  krajowych  b.  Królestwa 
Galicji  (z  dnia  13  marca  1889  Nr.  24  Dz,  ust.  kraj. 
1  z  dnia  3  lipca  1896  Nr.  51  Dz,  ust.  kraj.),  a  obliczo* 
nych  w  myśl  ustawy  z  dnia  14  lipca  1920  r.  o  pod* 
wyższenie  podatku  gruntowego  (Dz,  U.  R.  P.  Nr.  61, 
poz.  389)  i  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  podwyż* 
szcniu  podatku  domowo  =  klasowego  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  70,  poz.  469)  —  56; 

b)  1.  dla  podatku  domowo '  czynszowego,  płatne* 
go  i  idealnego,  pobieranego  w  mieście  Lwowie  —  9; 

2.  dla  podatku  domowo « czyn.szowego,  płat= 
nego  i  idealnego,  pobieranego  na  pozostałym  obsza- 

rze.a^zby  skarbowej  IwoYt^skiej,  tudzież  na  obszarze 
izby  skarbowej  krakowskiej  —  12; 

3.  dla  podatku  domowo  =  klasowego,  płatnego 
j^i  idealnego,  pobieranego  w  miastach  i  miasteczkach, 
podpadających  pod  przepisy  ustaw  krajowych  b.  Krós 
łestwa  Galicji  (z  dnia  13  marca  1889  Nr.  24,  Dz.  ust. 
kraj.  i  z  dnia  3  lipca  1896,  Nr.  51  Dz.  ust.  kraj.), 
a  wymierzonego  na  zasadzie  ustawy  z  dnia  16  lipca 

1920  r,  o  podwyższeniu  podatku  domowo  =  klasowe^ 
go  (Dz,  Ust.  R.  P.  Nr.  70,  poz.  469)  —  28; 

c)  1.  dla  powszechnego  podatku  zarobkowego, 

wspomnianego  w  §  3,  ustęp  II,  lit.  cl  —  17; 
2.  dla  szczególnego  podatku  zarobkowego,  ob* 

liczonego  w  tym  celu  w  myśl  §  100  austrjackiej  usta* 
wy  z  dnia  25  października  1896  Dz.  U.  Nr,  220  o  bez* 
pośrednich  podatkach  osobistych  w  wysokości  mini* 
malnej  od  kapitału  zakładowego  —  90; 

,  d)  dla  podatku  rentowego,  wymierzonego  na 

podstawie  zeznań  —  16, 
Postanowienia,  zawarte  w  części  A.  i  B.  niniej* 

szego  paragrafu  pod  lit,  a)  i  b),  nie  stosują  się  do 
przedsiębiorstw  sprawozdawczych,  pociągniętych 
w  myśl  części  A.  lub  B.  lit.  c.  2  do  pokrycia  pożycz* 
ki  przymusowej  w  stosunku  do  ich  kapitału  zakłado^ w  ego. 

§  5.  Kwotę  pierwszej  raty  pożyczki  przymuso' 
wej,  przypadającą  od  płatnika,  oblicza  się  przez  po* 
mnożenie  kwoty  każdej,  wymierzonej  mu  za  rok 
J920,  względnie  za  rok  gospodarczy  1919/1920,  ewen* 
tualnie  obliczonej  w  tym  celu  wedle  stanu  dnia  31'go 
grudnia  1920  r.  katagorji  podatku  (§  3)  przez  odnośny 

mnożnik  (§  4),  W  c^^lu  obliczenia  zatem  pożyczki 

przymusowej,  przypadającej  od  przedsiębiorstw,  obo' 
wiązanych  do  publicznego  składania  sprawozdań  we* 
dle  wysokości  podatku  od  kapitału  (§  4  A.  lit.  c,  2). 
\Vzględnie  szczególnego  podatku  zarobkowego  (§  4  B. 
lit.  c  2),  należy  na  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej  obli* 

czyć  podatek  od  kapitału,  bez  potrącenia  kwoty  za^ 
sadniczego  podatku  przemysłowego,  na  obszarze  zaś 
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b.  dzielnicy 'austnackiej,  podatek  minimalny,  bez wzglądu  na  wysokość  szczególnego  podatku  zarob- kowego. 

O  ile  wymiary  podatków,  wymienionych  w  S  4 

''  i:"'!^?.^''!'  ̂   '  ̂ >  '      ̂ >  "i<^  ̂ cstaly  za rok  1920  jeszcze  uskutecznione,  należy  za  podstawę obliczenia  pierwszej  raty  przyjąć  ostatni  wvmiar  da^ nej  kategorji  podatku. 

§  6    Obliczenie  pierwszej  raty  pożyczki  przymu. sowej  dla  każdego  płatnika  uskutecznia  urząd  skar* 
bowy  podatków  i  opłat  skarbowych,  względnie  na obszarze  b.  dzielnicy  austrjackiej,  urząd  podatkowy 
na  podstawie  ksiąg  poboru  (ksiąg  głównych)  odnoś= 
nych  kategorji  podatków  (§  3).  przyczem  z  uwagi  na przepis  ̂   2  pomija  się  zupełnie  podatki,  wymierzone 
Kaństwu  oraz  związkom   samorządnym  (miastom 
gmmom  i.  t.  p.),  podatki  gruntowe  i  podymne,  względ.' me  gruntowe  i  domowo  -  klasowe  (§  3,  ustęp  I  lit  a) 
oraz  ustęp  II  lit.  a),  nie  przenoszące  rocznic  50  mk.' u  jednego  płatnika  i  kwoty  powszechnego  podatku 
zarobkowego,  nie  przenoszące  rocznie  30  mk.  u  jed^ nego  płatnika,  wreszcie  ze  względu  na  przepis  §  4 (ostatni  ustęp)  pomija  się  zupełnie  podatki,  wymię, 
nione  w  §  3  części  I  lit.  a),  b),  c)  1.  część  II  lit.  a)  i  b) mniejszego  rozporządzenia,  a  wymierzone  przedsię* biorstwom,  obowiązanym  do  publicznego  składania 
sprawozdań,  ponoszącym  ciężar  pożyczki  przymuso- wej  w  stosunku  do  ich  kapitału  zakładowego  f5  4 tJstęp  A.  i  B.  lit.  c.  2). 

Danych,  dotyczących  podatków,  wymienionych 
w  I  4  część  A.  ustęp  6.  2,  względnie  część  B.,  ustęp c.  2,  dostarczą  Urzędom  skarbowym,  względnie  urzę-^' dom  podatkowym  Izby  skarbowe,  względnie  Admini* stracje  podatków  we  Lwowie  i  Krakowie. 

Kwoty  pożyczki  oblicza  się  zawsze  od*  całorocz= 
nej  kwoty  podatku.  Obliczone  kwoty  pożyczki  mu= 
szą  być  podzielone  przez  100  z  tem,  że  kwoty  niższe 
od  100  marek  zaokrągla  się  na  100  marek.  Najniż* 
sza  kwota  pożyczki  przymusowej,  nałożonej  na  jed^ nego  płatnika,  nie  może  zatem  wynosić  mniej  niż 100  marek. 

Księga  poboru  pożyczki  przymusowej. 

§  7.  Wyniki  obliczenia  pożyczki  przymusowej 
przypadającej  od  poszczególnych  płatników,  należy 
uwiaocznić  w  księgach  poboru  pożyczki  przymusom 
wej  (form.  A),  prowadzonych  w  dwóch  egzempla- rzach. 

Oddzielne  księgi  poboru  pożyczki  przymusowej, należy  założyć  i  prowadzić: 

A.  Na  obszarze  h.  dzielnicy  rosyjskiej. 

I)  Dla  pożyczki  przymusowej,  obliczonej  na 
podstawie  podatków,  wspomnianych  w  §  3.  ustęp  I lit.  a)  (księga  poboru  Nr,  I); 

II)  dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  po» 
datku,  wpomnianego  w  §  3.  ustęp  I  lit.  b)  (księga  po' boru  Nr.  II); 

III)  dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  p<)= 
datku,  wspomnianego  w  §  3,  ustęp  1  !it.  c)  (księga  po^ 
boru  Nr.  III);  ^  ̂ 

IV)  dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  po= 
datku,  wspomnianego  w  §  3,  ustęp  I  lit.  d)  (księga 
poboru  Nr.  IV).  ^  \ 

fi.    Na  obszarze  b.  dzielnicy  austrjackiej. 

.  I)  Dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  podat- 
ków, wspomnianych  w  §  3.  ustęp  II  lit.  a)  (księga  po« 

boru  Nr.  I);  
* II)  dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  po«= datków,  wspomnianych  w  §  3,  ustęp  II  lit.  b)  (księga 

poboru  Nr.  II);  ^ III)  dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  po^ datków,  wspomnianych  w  §  3.  ustęp  II  lit.  c)  (księga poboru  Nr.  III); 

IV)  dla  pożyczki,  obliczonej  na  podstawie  po- 
datku, Wspomnianego  w  §  3.  ustęp  II  lit.  d)  (księga poboru  Nr.  IV). 

Numerowanie  pozycji  w  każdej  księdze  poboru 
pożyczki  przymusowej  winno  następować  nieprzer. wanie  w  porządku  arytmetycznym. 

Wymiary  pożyczki  przymusowej  dla  płatników 
którym  podatki  wyszczególnione  w  §  3,  będą  wymię* 
rzone,  po  sporządzeniu  ksiąg  poboru  pożyczki  przy* musowej,  zamieszcza  się  w  dalsz>Tn  ciągu  ksiąg  po' boru  pożyczki  przymusowej. 

Jeden  egzemplarz  każdej  księgi  poboru  pożyczki 
przymusowej  przeznaczony  jest  do  użytku  kasy  skar* 
bowej  (urzędu  podatkowego),  drugi  zaś  egzemplarz 
do  użytku  władzy  podatkowej  I  instancji. 

Wezwanie  do  pokrycia  pożyczki  przymusowej.  . 

§  8.  Na  podstawie  ksiąg  poboru  pożyczki  przy^ 
musowej,  sporządzonych  w  trybie,  wskazanym  w  pa= 
ragrafach  poprzednich,  a  stwierdzonych  własnoręcz= 
nym  podpisem  naczelnika  władzy  podatkowej  pierw* 
sżej  instancji  lub''  jego  zastępcy,  władza  podatkowa 1  instancji  sporządza  wezwanie  dla  płatników  wedle wzoru  form.  B. 

Wezwania  te  doręcza  się  za  potwierdzeniami  od* 
bioru. 

Doręczenie  tych  wezwań  uskutecznia  się  w  spo= 
sób,  przepisany  art.  113  do  115  ustawy  z  dnia  16  lip= 
ca  1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym' i  pp* datku  majątkowym. 

'Daty  doręczenia  wezwań  (form.  B)  władza  podat- 
kowa I  instancji  wpisuje  w  swoim  egzemplarzu  ksiąg 

poboru  pożyczki  przymusowej  i  o  odnośnych  wpi* 
sach  zawiadamia  bezzwłocznie  kasę  skarbową  (urząd 
podatkowy),  celem  dokonania  analogicznych  adnota* 
cji  w  drugim  egzemplarzu  ksiąg  poboru  pożyczki 
przymusowej. 

§  9.  Dla  płatników,  któi'ym  podatki  gruntowe j  podymne  (§  3  ustęp  I  lit.  a)  wymierzono  nie  indy widualnie  lecz  zbiorowo  na  imię  wsi,  względnie  osady 
lub  kolonji,  urząd  skarbowy  oblicza  przypadającą  od 
każdego  z  nich  kwotę  pożyc*zki  przyinusowej  indy* widualnie  pod  osobnemi  pozycjami  w  księdze  poboru 
pożyczki  przymusowej,  na  podstawie  wykazu  we* 
wnętrznego  rozkładu  tych  podatków,  dokonanego 
w  swoim  czasie  przez  zebranie  gromadzkie,  względ- 
nie  zebranie  mieszkańców  osady  lub  kolonji  — 
z  uwzględnieniem  postanowień  §  2,  część  ostatnia 
niniejszego  rozporządzenia,  tudzież  stawek  podatko= 
wych,  przypadających  w  myśl  ustawy  z  dnia  14  lipca 
1920  r.  o  ujednostajnieniu  i  podwyższeniu  podatków 
gruntowych  i  podymnego  na  obszarze  b.  Królestwa 
Kongresowego^ (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  71,  poz.  477). 

Wykazy  te  winni  wójtowie  gmin  przedłożyć  wła* 
dzy  podatkowej  I  instancji  najpóźniej  do  dni  14,  od 
daty  otrzymania  wezwania,  a  to  pod  rygorem  art.  104 

4 
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ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podat* 
ku  dochodowym  i  majątkowym. 

O  uskutecznionem  w  trybie  powyższym  oblicze- 
vu  pożyczki  przymusowej,  zawiadamia  się  tę  kate» 
!rję  płatników  indywidualnie  w  sposób  przepisany 

V  paragrafie  poprzednim. 

Zaliczenie  złożonego  zabezpieczenia. 

§  10.  Na  poczet  sumy  pożyczki  przymusowej, 
wskazanej  w  wezwaniu,  władza  podatkowa  I  instancji 
zaliczy  przedewszystkiem  zabezpieczenie,  dostarczo* 
ne  już  przez  płatnika  w  myśl  art.  7  ustawy  z  dnia 

28  października  1920  r.  o  przeprowadzeniu  wewnętrz- 
nej przymusowej  pożyczki  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P. 

Nr.  105,  poz.  692),  fakt  ten  uwidoczni  w  wezwaniu, 

]jrzed  jego  doręczeniem  i  zawiadomi  o  tern  kasę  skar' 
bową  (urząd  podatkowy). 

Jeżeli  wspomniane  zabezpieczenie  jest  mniejsze 

od  sumy  pierwszej  raty  pożyczki  przymusowej,  na= 
ieży  wezwać  płatnika  tylko  do"*  pokrycia  różnicv 
(§  16). 

§  11.    Jeżeli  wspomniane  wyżej  zabezpieczenie 
/ostało  złożone  w  gotówce,  biletach  skarbowych  lub 

obligacjach  5%  krótkoterminowej  wewnętrznej  po*  • 
życzki  państwowej  z  1920  r.  należy,  wzamian  za  kwo« 
tę,  zarachowaną  w  myśl  §  10  niniejszego  rozporzą' 

'   dzenia,  na  poczet  pierwszej  raty  pożyczki  przymuso* 
oj  wydać  płatnikowi  obligacje  3%  renty  państwo* 
ej  do  wysokości  tejże  kwoty,  po  uprzedniem  wy= 

^jięciu  płatnego  w  drugiem  półroczu  1925  r.  kupon ii 
.   każdej  obligacji. 

Wycięte  w  trybie  powyższym  kupony  należy  po= 
brać  do  depozytu  skarbowego  i  przechowywać 
w  skarbcu  w  kopertach,  które  otrzymają  płatnicy 
w  kasach  skarbowych  (urzędach  podatkowych)  za 
zwrotem  kosztów.  Wydanie  tych  kuponów  płatni* 
kom  nastąpi  bezzwłocznie,  po  sprawdzeniu  przez  na; 
czelnika  władzy  podatkowej  I  instancji,  prawidłowo- 

ści pokrycia  pierwszej  raty  pożyczki  przymusowej. 
O  fakcie  dokonanego  sprawdzenia,  naczelnik  władzy 
podatkowej  I  instancji  czyni  wzmiankę  w  rubryce 

„uwaga"  księgi  poboru  pożyczki  przymusowej  (form. 
I  A.)  przy  każdej  odnośnej  pozycji.  Termin  wydawa= 

nia  kuponów  władza  podatkowa  I  instancji  zakomunic 
kuje  płatnikom  we  właściwym  czasie. 

Odwołania, 

[  §  12.  Od  wezwania  do  nabycia  pożyczki  przy= 
[  musowej  (form.  B.)  wolno  płatnikowi  w  ciągy  dni  30, 

I po  doręczeniu  wezwania,  wnieść  pisemne  lub  pro' 
tokólarne  odwołanie  do  władzy  podatkowej  I  instans 
cji,  wskazanej  w  wezwaniu. 
I  Jeżeli  odwołanie  zostało  nadane  na  pocztę,  to 
za  dzień  wniesienia  odwc^ania  uważa  się  dzień  nada« 

nia  na  pocztę.  ' 
§  13.  Wniesienie  odwoła#ia  nie  wstrzymuje  w  re? 

gule  wykonania  wezwania. 
Jeżeli  jednak  płatnik  dołączy  do  odwołania  do= 

wędy  (  np.  zaświadczenie  urzędu  gminnego,  zaświad* 

'czenie  2  znawców  sądowych,  wierzytelny  wyciąg 
z  ksiąg  handlowych  i  t.  p.),  stwierdzające,  żd  z  uwagi  ' 
na  postanowienia  art.  5  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
o  wewnętrznej  przymusowej  pożyczce  Państwowej 

!  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  67,  poz.  455),  bądź  wcale  nie  pod* 
lega  obowiązkowi  pokrycia  pożyczki  przymusowej, 
badź  przypadająca  odeń  ostateczna  suma  pożyczki 

przymusowej  będzie  mniejsza,  niż  zażądana  odeń 

pierwsza  rata  tej  pożyczki,  lub  też  wreszcie,  że  z  pO'- 
wodu  mylnego  obliczenia  wielokrotności  podatkowej 

określona  w  wezwaniu  (form.  B.)  pierwsza  ̂ ąta  po= 
życzki  przymusowej  jest  większa  od  sumy  prawnie 
(§  5)  należącej  się,  władza  podatkowa  I  instancji  na* 
tychmiast  wstrzyma  wykonanie  wezwania  co  do  kwo« 
ty,  którą  płatnik  wykaże,  jako  nienależną.  W  tych 
wypadkach  winien  jednak  płatnik  dopełnić  obowiąz- 

ków, określonych  w  §  16  co  do  niespornej  kwoty  po= 

życzki. Do  osób,  które  w  odwołaniach  podadzą  lub  za' 
świadczą  nieprawdziwe  okoliczności,  stosować  nalc 
ży  postanowienia  ktrne  art.  99,  101  i  104  ustawy  z 

dnia^Jó  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku  docho= 
dowym  i  podatku  majątkowym. 

§  14.  Władza  podatkowa  I  instancji  rozstrzyga 
odmownie,,  we  własnym  zakresie  działania,  odwoła= 
nia  spóźnione,  t.  j.  wniesione  po  upływie  terminu  30^ 
dniowego  zakreślonego  w  §  12. 

Nadto  rozstrzyga  władza  podatkowa  I  instancij 
we  własnym  zakresie  działania  \^e  wszystkich  tych 

wypadkach,  w  których  żądanie  odwołania  jest  nie^ 
wątpliwie  prawnie  uzasadnione,  a  określona  w  we 
zwaniu  (form.  B.)  pierwsza  rata  pożyczki  przymusom 
wej  nie  przekracza  kv/oty  10,000  mk. 

We  wszystkich  innych  wypadkach  rozstrzyga 
odwołanie  ostatecznie  izba  skarbowa,  której  władza 
podatkowa  I  instancji  prześle  odwołanie  bezzwłocz= 
nie  po  złożeniu  wraz  ze  swoją  opinją  i  wyciągiem 
z  księgi  poboru  pożyczki  przymusowej,  dotyczącym 
zaskarżonej  sprawy. 

W  pierwszym  rzędzie  należy  bezzwłocznie  roz= 

strzygnąć  odwołanie,  wspomniane  w  §  13  część  dru' 
ga  niniejszego  rozporządzenia. 

§  15.  Decyzję  zapadłą  na  odwalanie  władza  po= 
datkowa  I  instancji  zakomunikuje  bezzwłocznie  płat= 
nikowi  —  natomiast  kasie  skarbowej  (urzędowi  po= 
datkowemu)  tylko  w  tych  wypadkach,  w  których 
określona  pierwotnie  suma  pierwszej  raty  pożyczki 

przymusowej  ulegnie  zmianie. 

Termin  i  sposób  pokrycia  pożyi 

§  1^.  Jeżeli  płatnik,  bądź  wcale  nie  złożył  za= 
bezpieczenia  w  myśl  art.  7  ustawy  z  dnia  28  paździer= 
nika  1920  r.  o  przeprowadzeniu  wewnętrznej  przymu= 
sowej  pożyczki  państwowej  (Dz..Ust  R.  P.  Nr.  105, 
poz.  692),  bądź  też  złożone  przezeń  zabezpieczenie 
jest  mniejsze  od  sumy,  wskazanej  w  wezwaniu  (§  10 

cz^ść  druga  niniejszego  rozporządzenia),  winien  w 
ciągu  60  dni,  licząc  od  dnia  następnego  po  doręczeniu 
wezwania: 

1)  bądź  wykazać  się  wobec  kasy  skarbowej 
(urzędu  podatkowego)  wskazanej  w  temże  wezwaniu, 

że  nabył  już  obligacje  5%  długoterminowej  wewnętrz= 

nej  pożyczki  przymusowej  z  1920  r.  lub  też  obliga= 

cje  3%  renty  państwowej  z  1921  r.  w  wysokości  su= 
my  określonej  w  wezwaniu. 

Obligacje  winny  być  wręczone  Kasie  Skarbowej 

(urzędowi  podatkowemu)  wraz  z  wszystkiemi  nieza= 
padłemi  jeszcze  kuponami.  Kasa  skarbowa  (urząd 

podatkowy)  wytnie  płatny  w  drugiem  półroczu  1925  r. 

kupon  każdej  obligacji,  poczem  obligacje  zwróci  bez= 
zwłocznie  płatnikowi.  Z  wycięffemi  kuponami  kasa 

skarbowa  (urząd  podatkowy),  względnie  władza  po= 
datkowa  I  instancji  postąpią  w  trybie,  wskazanym 

w  §  11  część  druga.   Uwzględniane  jednak  będą  tyl' 
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ko  takie  obligacje,  których  kupbiiN  w  myśl  powyi: 
szego  nie  zostały  jeszcze  wycięte. 

O  ile  płatnik  nie  może  przedstawić  obligacji  5% 
długolftrminowej  wewnętrznej  pożyczki  państwowej 
z  1920  r.,  z  powodu,  że  zgodnie  z  obowiązuj^cemi 
w  tym  względzie  przepisami  zostały  zlombardowane 
lub  złożone  na  zabezpieczenie  otwartego  kredytu  w 
Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkov/ej,  w  krajowych 
bankach  dewizowych,  lub  też  w  ich  oddziałach, 
znaj  duj  ącycli  się  w  obrębie  graaic  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  instytucje  te  na  żądanie  płatiiika  same  wy 
tną  kupon  każdej  obligacji,  płatny  w  drugiem  półro= 
c/.u  1925  r.,  włożą  wycięty  I^upon  do  odnośnej  obli^ 
gacji,  a -na  odwrotnej  stronie  kwitu  lombardowego 
(zaświadczenia  zastawniczegu),  w  którym  \vini4ii  być 
uwidoczniony  numer  i  wartość  nominalna  każdej  od; 
1'Ośnej  obligacji  zamieszczą  następującą  adnotację: 

„Zużytkowano  dla  pożyczki  przymusowej  pod 

pozycją  księgi   dnia  " 
Podpisy 

V 

(pieczęć) 

'  Fakt  wycięcia  kuponu  należy  uwidocznić  w  księ= 
dze  lombardu,  a  następnie  wręczyć  płatnikowi  kwit 
lombardowy  (zaświadczenie  zastawnicze). 

Wręczenie  kasie  skarbowej  (urzędowi  podatko^ 
wemu)  takiego  kwitu  lombardowego  (zaświadczenia) 
ma  ten  sam  skutek,  jak  przedstawienie  oryginalnych 
obligacji,  z  tern,  że  kasa  skarbowa  (urząd  podatko 
wy),  v/zględnie  władza  podatkowa  I  instancji  postąp 
pią  z  takim  kwitem  lombardowym  (zaświadczeniem 
zastawniczem)  analogicznie  w  trybie,  wskazanym  w 
§  11,  część  druga,  a  nadto  władza  podatkowa  I  in= 
stancji  w  dowód  sprawdzenia  prawidłowości  pokry= 
cia  pierwszej  raty  pożyczki  przymusowej,  przedziur 
kuje  kwit  lombardowy  (zaświadczenie  zastawnicze) 
przed  wydaniem  go  płatnikowi. 

Wspomnianr*Ti  instytucjom  wolno  jednak  za= 
mieszczać  pow>%szą  adnotację  na  kwicie  lombardo= 
wym  (zaświadczeniu  zasta\vniczem)  tylko  jednocze= 
śnie  z  wycięciem  kuponów  obligacji.  Gdyby  zatem 
na  obligacje,  których  kupony  zostały  już  wycięte, 
miał  być  wydany  z  jakiegokolwiekbądź  powodu  na- 

wy kwit  lombardowy  (zaświadczenie  zastawnicze), 
to  na  kwicie  takim  (zaświadczeniu)  nic  wolno  już 
powtórnie  zamieszczać  wspomnianej  adnotacji,  a  to 
pod  rygorem  skutków,  przewidzianych  w  art.  101 
ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  roku  o  psństwowym  po- 
datku  dochodowym  i  podatku  majątkowym; 

2)  bądź  też  wykupić  obligacje  3%  renty  pań= 
stwowej  w  wysokości  wskazanej  w  wezwaniu,  a  to 
albo  gotówką,  albo  biletami  skarbowemi  lub  obliga- 

cjami 5%  krótkoterminowej  wewnętrznej  pożyczki 
państwowej,  posiadającemi  wszystkie  niepłatne  jesz= 
cze  kupony. 

Wzamian  za  kwoty  złożone,  w  myśl  ustępu  po^ 
przedniego  będą  wydawane  obligacje  3%  renty  pań= 
stwowej  z  1921  r.,  po  poprzedniem  wycięciu  przez 

kasę  skarbową  (urząd  podatkowy)'  kuponu  każdej 
obligacji  płatnego  w  drugiem  półroczu  1925  r.,  przy= 
czem  należy  stosować  analogicznie  przepisy,  zawarte 
w  §  11  część  druga. 

E  g  z  ek  u  t  j  a. 

§  17.  Jeżeh  płatnik  w  ciągu  60  dni,  licząc  od  dnia 
następnego  po  doręczeniu  vv^ezwania  (form.  B),  nie 
dopełni  obowiązku  pokrycia  pożyczki  przymusowej 
(§  16),  będzie  do  tego  zniewolony  w  trybie  egzeku- 

cyjnym, określonym  w  art.  93  ustawy  z  dnia  16  lip- 
ca 1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  po= 

datku  majątkowym,. przyczem  będą  pobierane  odseć= 
ki  za  zwłokę,  w  porządku  i  wysokości,  wskazanej 
w  ustawie  z  dnia  20  maja  1921  r.  o  tymczasowym 
poborze  państwowego  podatku  dochodowego  (Dz. 
Ust.  R.  P.  Nr.  47  z  1921  r.,  poz.  287). 

§  18.  Płatnikowi  v/5lno  także  po  upływie  ter 

minu,  określonego  w  §  16,  a  nawet  już  w  toku  postę= 
powania  egzekucyjnego,  jednak  przed  uskutecznię^ 
niem  realizacji  pożyczki  przymusowej  w  trybie, 

wskazanym  w  §  16  ustęp  2,  dopełnić  obowiąz- 
ku pokrycia  pożyczki  przymusowej  w  trybie,  wska? 

zanym  w  §  16  ustęp  1.  W  tym  wypadku  pobie- 
rze się  od  płatnika  tylko  odsetki  za  zwłokę  i  ewea= 

tualne  koszty  egzekucyjne  wedle  odnośnych  posta= 
nowień,  obowiązujących  w  chwili  ogłoszenia  ustawy 
z  dnia  28  października  1920  r.  w  przedmiocie  prze 

,  prowadzenia  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki 
patistwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105  z  1920  r.,  poz. 
692),  a  egzekucję  ograniczy  się  tylko  do  kwoty  tych 
odsetek  i  kosztów. 

•  §  19.  Jeżeli  płatnik:  dopiero  po  upływie  terminu, 
określonego  w  §  16  dobrowolnie  wykupi  pożyczkę 
przymusową  w  trybie,  wskazanym  w  §  16  ustęp  2, 

otrzyma  wzamian  za  złożone  kwoty  —  jednak  bez 
doliczenia  odsetek  za  zwłokę  —  obligację  3%  retity 
państwowej  z  1921  r.  po  kursie  wyższym  od  nomi 
nalnego,  a  to  według  zasad  następujących:. 

a)  jeżeli  nabycie  pożyczki  nastąpi  do  15  dni  po 

upływie  wspomnianego  terminu  —  o  \%; 

'b)  jeżeli  nabycie  nastąpi  między  15  a  30  dniem 

—  o  3%; 

c)  jeżeli  nabycie  nastąpi  między  30  a  45  dniem 
o  6%; 

d)  jeżeli  nabycie  nastąpi  po  45  dniu  —  o  10%. 
Płatnik  zatem,  który  otrzymał  wezwanie  (form. 

B.)  do  pokrycia  jiożyczki  przymusowej  w  kwoci^ 
np.  10,000  mk.,  wpłaca  w  wypadku:  pierwszym  — 
10,100  mk.;  drugim  -  10,300  mk.;  trzecim  —  10.600 
mk.;  czwartym  —  11,000  mk.  i  otrzymuje  wzamian 
obligacje  renty  państwowej  opiewające  tylko  na 
kwotę  10,000  mk. 

O  ile  jednak  nabycie  pożyczki  przymusowej  na= 
stąpi  nie  dobrowolnie,  lecz  w  drodze  egzekucji,  będą 
pobierane  także  odsetki  za  zwłokę  i  ewentualne  ko= 
szty  egzekucyjne  (§  17). 

§  20.  Egzekucje  pfceciw  opieszałym  płatnikom 
należy  w  ten  sposób  przeprowadzić,  aby.  z  jednej 
strony  zniewolić  ich  do  jaknajrychlejszej  realizacji 

pożyczki  przymusowej,  z  drugiej  zaś  strony  nie  na= 
rażać  na  szwank  ich  egzystencji  go.spodarczej. 

Wobec  tego  należy: 

1)  o  ile  nie  zdołano  zająć  gotówki  lub  papierów 
wartościowych,  skierowywać  egzekucję  przedewszy- 
stkiem  do  ruchomości  płatnika,  zbędnych  w  jego  go= 
spodarstwie  zarobkowem,  a  więc  do  kosztowności. 
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klejnotów  i  innych  rzeczy,  nie  wyłączonych  z  "pod /;ajęcia,  służących  do  osobistego  użytku  płatnika 
•  i  jego  rodziny,  a  będących  jego  własnością,  do  do= 
chodów  z  wierzytelnóści,  praw  użytkowych,  rent  - 
i  innych  powtarzających  się  świadczeń,  ustanowio= 
nych  na  rzecz  płatnika,  oraz  do  dochodów  z  nieru=- 
chomości  płatnika,  a  w  razie  potrzeby  do  samych 

wierzy tchi ości  płatnika,  o  ile  nie  są  hipotecznie  za= 
bezpieczone; 

2)  jeżeli  niema  pewności,  aby  środki  egzekucyj 

ne,  określone  w  ustępie  poprzednim,  mogły  dopro= 
wadzić  do  rezultatu,  należy  skierować  egzekucję  tak' 
że  do  ruchomości  wchodzących  w  skład  gospod  ar 
stwa  zarobkowego  płatnika; 

'3)  zająć,  a  w  razie  potrzeby  sprzedać,  należy 
jtylko  tyle  rzeczy  płatnika,  ile  konieczne  jest  do  po= 
krycia  pożyczki  przymusowej,  odsetek  za  zwłokc, 
oraz  kosztów  egzekucyjnych; 

4)  z  uwagi  na  prawo  pierwszeństwa,  przysługa 

łące  Skarbo^vi  na  zasadzie  art.  1  ustawy  z  dnia  28'go 
października  1920  r.  o  przeprowadzeniu  wewnętrznej 
przymusowej  pożyczki  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  105,  poz.  692),  należy  zająć  i  w  razie  potrzeby 

sprzedać  ruchomości,  będące  własnością  płatnika  — 
bez  względu  na  prawa  osób  trzecich.  Jeżeli  jednak 
prawa  te  będą  ujawnione  w  trybie  unormowanym 
w  ustawie  nostępowania  cywilnego  lub  pjeepisach  o 
poszukiwaniu  bezspornych  należności  skąAówych, 

władza  podatkowa  I  instancji  zarządzi  złożenie  re- 
szty ceny  sprzedażnej,  pozostającej  po  pokryciu  po" 

życzki  przymusowej  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę 
i  kosztami  egzekucyjnepii,  jakoteż  obligacje  3%  ren= 

ty  państwowej  (§  22  częś'ć  pierwsza  niniejszego  roz= 
porządzenia)  do  depozytu  sądowego,  a  właściwy  sąd 

rozstrzygnie  sprawę  wydania  wspomnianej  reszty,  ja^ 
koteż  obligacji. 

O  ile  jednak  ruchomość  płatnika  oddana  została 
w  zastaw,  wspomniane  wyżej  prawo  pierwszeństwa 
ogranicza  się  do  jednej  piątej  wartości  danej  rucho= 
mości  (art.  2  powołanej  ustawy)  oszacowanej  przy 
zajęciu.  \ 

Z  pierwszeństwa  zaś  w  zaspokojeniu  z  pozosta= 
łych  czterech  piątych  wartości  tejże  ruchomości  ko- 

rzysta zastawnik  (wierzyciel); 

5)  o 'ile  osoby  trzecie  zgłoszą  pretensje  do  ru= 
chomości  płatnika,  powołując  się  na  prawo  własno^ 
ści,  należy  w  każdym  razie,  a  więc  także  w  wypad' 
kack  wspomnianych  wyżej  w  punkcie  4,  zabezpie= 
czywszy  należność  Skarbu  z  tytułu  pożyczki  przy 
musowej,  wstrzymać  egzekucję  az  do  zarządzenia 
właściwego  sądu. 

§  21.  Jeżeli  określone  w  paragrafie  poprzednim 

kroki  eg^zekucyjne  w  stosunku  do  opieszałych  płat= 
ników,  będących  właścicielami  nieruchomości  lub  * 
wierzytelności  hipotecznych,  .nie  doprowadzą  do  zu= 
pełnej  r^lizacji  pożyczki  przymusowej,  będzie  nie= 
pokryta  kwota  pożyczki  przymusowej  w  swoim  cza= 
sie  ściągnięta  w  trybie,  określonym  w  art.  3  ustawy 
z  dnia  28  października  1920  r.  o  przeprowadzeniu  we 
wnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej -{D>^- 
Ust.  R.  P.  Nr.  105,  poz.  692). 

§  22.  "Wzamian  za  sumy  ściągnięte  od  płatni= ków  w  trybie  określonym  w  §  20,  będą  im  wydawa 
ne  obligacje  3%  renty  państwowej  z  1921  r.  w  pa- 

rzącjlfu,  wskazanym  w  §  16  część  ostatnia  i  §  19  ni-- niejszego  rozporządzenia. 

O  ile  jednak  w  toku  postępowania  egzekucyjne- 
go, a  przed  wydariiem  płatnikowi  powyższych  obli= 

gacji,  osoby  trzecie  zgłoszą  sv/e  oparte  na  decyzji 
.sądowej  prawa  do  tych  obligacji,  kasa  skarbowa 
(urząd  podatkowy)  złoży  obligacje  do  depozytu  są^ 
dowego  i  właściwy  sąd  rozstrzygnie  ąprawę  ich  wy= dania. 

Ulgi 

§  23.  Jeżeli  w  toku  postępowania  egzekucyjne^  ' 
<;lo  zostanie  stv/ierdzone,.  że  bezwzględne  ściągnięcie 
przypadającfej  od  płatnika  należności  z  tytułu  pożycz? 
ki  przyńiusowej  spowoduje  niewątpliwie  jego  ruinę 
gospodarczą^władza  podatkowa  I  instancji  z  urzędu 
wstrzyma  natychmiast  egzekucję  lub  też  ograniczy 
ją  do  kwoty,  ściągnięcie  której  nic  spov/oduje  wspo= 
mnianego  wyżej  skutku. 

O  każdem  takiem  wstrzymaniu  lub  ograniczeniu 
egzekucji  władza  podatkowa  I  instancji  zawiadomi 
bezzwłocznie,  przy  dołączeniu  aktów  sprawy.  Izbę 
skarbową. 

§  24.  Izba  skarbowa  bada  akta  sprawy  i  w  razie 
stwierdzenia  warunków,  uzasadniających  w  myśl  §  23 
wstrzymanie,  względnie  ograniczenie  egzekucji,  od- 

racza lub  rozkłada  na  raty  należności  z  tytułu  po= 
życzki  przymusowej,  narazić  na  termm  nie  dłuższy, 
jak  dzień  płatności  drugiej  raty  pożyczki  przymu.so= 
wej,  o  ile  chodzi  o  należności  do  100,000  mk.,  o  ile 
zaś  należności  są  wyższe,  przedkłada  sprawę  Mini= 
sterstwu  Skarbu  do  decyzji. 

Jeżeli  zaś  izba  skarbowa  stwierdzi  brak  warun- 
ków, uzasadniających  wstrzymanie,  względnie  ogra' 

niczenie  egzekucji,  zarządzi  bezzwłocznie  jej  wzno» 

wienić.  • 
§  25.  Ulgi,  wspomniane  w  §§  23  i  24,  będą  przv= 

znawane  także  na  prośbę  płatników,  o  ile  wraz  z  pro= 
śbą  będą  przedstawione  dowody  (zaświadczenie  urzę= 
du  gminnego  lub  znawców,  wierzytelny  wyciąg  z 

ksiąg  handlowych  i  t.  p.),  uzasadniające  wstrzyma' 
nie,  względnie  ograniczenie  realizacji  pożyczki  przy= 
musowej,  przytenj  stosuje  się  analogicznie  przepis 
zawarty  w  §  13  ustęp  ostatni. 

Prośby  składa  się  do  władzy  podatkowej  I  = 
stancji,  wskazanej  w  wezwaniu  (form.  B.). 

Decyzja  następuje  w  porządku  wskazanym  w 

§  ̂3  i  24. 
O  ile  zkś  z  prośbą  nie  będą  przedstawione  wspo= 

mniane  wyżej  dowody,  władza  podatkowa  I  instan= 
cji  zarządzi  wstrzymanie,  względnie  ograniczenie 

egzekucji,  dopiero  po  zbadaniu  prawdziwości  żąda= 
nia  postawionego  w  prośbie.  Sprzedaż  jednak  zaję=^ 
tych  ruchomości  płatnika  nastąpić  może  w  tych  wy^ 
padkach  dopiero  po  zapadnięciu  decyzji  wspomnia= 
nej  w  paragrafie  poprzednim.  Jedynie  przedmioty 

.ulegające  prędkiemu  zepsuciu  lub  takie,  których  przc= 
chowanie  pociąga  za  sobą  koszta  znaczne,  niewspół= 

ńiierne  do  wartości  zajętych  ruchomości,  mogą  być' sprzedane  w  terminii  wcześniejszym. 

§  26.  Postanowienia  paragrafu  poprzedniego  do 
tyczą  także  próśb  płatników,  których  przedmioty 

majątkowe,  obłożone  pożyczką  przymusową,  zosta^ 
łv  zniszczone  lub  uszkodzone  z  powodu  klęsk  żYwio- 



lowych,  bezpośrednich  działań  wojennych  lub  ti|^  wy= 
darzeń,  pozostających  w  bezpośrednim  związku  z  te- 
mi  działaniami  (np.  wskutek  rekwizycji,  rabunku> 
kradzieży  i  t.  p.),  a  skutki  tych  szkód  w  czasie  rea= 
lizacji  pierwszej  raty  pożyczki  przymusowej,  okrc= 
ślonym  w  §  16,  jeszcze  trwają. 

Nadmienia  się  jednak,  że  samo  zaciągnięcie  dłu= 
gów  na  odbudowę  zniszczonych,  względnie  uszkodzo- 
nych  przedmiotów  majątkowych  lub  też  na  ich  eks= 
ploatację,  jakot.eż  samo  opłacanie  procentów  od  ta' 
kich  długów  nie  daje  podstawy  do  zupełnego  lub 
częściowego  umorzenia  pożyczki  przymusowej  ■  - 
lecz  tylko  do  jej  odroczenia,  o  ile,  oczywiście,  przy= 
znanie  tej  ulgi  jest,  z  uwagi  na  ogólne  położenie  go= 
spodarcze  płatnika,  konieczne. 

Również  tylko  odroczenie  realizacji  pożyczki 
przymusowej  będzie  prz>  znane  w  wypadkach,  w  któ= 
rych  klęski  żywiołowe  lub  włodarzenia  wojenne  spo- 

wodowały tylko  ubytek  w  dochodzie  z  przedmiotu 
majątkowego,  obłożonego  pożyczką  przymusową, 
a  z  uwagi  na  ogólne  położenie  ekonomiczne  płatnika, 
udzielenie  tego  odroczenia  jest  konieczne. 

Zabezpieczenie. 

§  27.  Jeżeli  dojdzie  do  wiadomości  władzy,  że 
płatnik  wyzbywa  się  z  ruchomości,  które  mogłyby 
być  użyte  na  realizację  pożyczki  przymusowej,  lub 
też,  jeżeli  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  płat= 
nik  ruchomości  te  usunie  z  pod  egzekucji,  władza  po'^ 
datkowa  I  instancji  wezwie  płatnika  bezzwłocznie  po 
doręczeniu  wezwania  (form.  B.)  za  pomocą  nakazu 
zabezpieczenia  (form.  C),  aby  natychmiast,  a  więc 
nawet  przed  upływem  terminu,  wskazanego  w  §  16 
bądź  zrealizował  pożyczkę  przymusową  w  trybie 
wskazanym  w  ̂ |owyższym  paragrafie,  bądź  złożył  od 
powiędnie  zabezpieczenie.  O  ile  wezwanie  (form.  H.) 
nie  zostało  jeszcze  doręczone  płatnikowi,  należy 
przedewszystkiem  przyspieszyć  dcfręczenie  wezwania 
(form.  B.)  i  równocześnie  z  niem  doręczyć  nakaz  za= 
bezpieczenia  (form.  C). 

§  28.  Jeżeli  płatnik  nie  uczyni  natychmiast  za= 
dość  nakazowi  zabezpieczenia,  władza  podatkowa  I 

( 
instancji  bezzwłocznie  zabezpieczy  należność  skarbu 
z  tytułu  pożyczki  przymusowej  przez  zajęcie  i  osza- 
cowanie  ruchomości  płatnika,  oraz  oddanie  ich  pod 
dozór  lub  przeniesienie  do  specjalnych  pomieszczeń, 
a  o  ile  w  terminie,  określonym  w  §  Ib  pożyczka  pr2y= 
musowa  nie  zostanie  zrealizowana,  bezzwłocznie  po 
upływie  tego  ̂ rminu  zarządzi  sprzedaż  zajętych  ru= .  chomości. 

Jedynie  przedmioty  ulegające  prędkiemu  zepsu= 
ciu  lub  takie,  których  przechowanie  pociąga  za  sobą 
koszta  znaczne,  niewspółmierne  do  wartości  zaję= 
tych  ruchomości,  mogą  być  sprzedane  w  terminie wcześniejszym. 

§  29.   Od  nakazu  zabezpieczenia  (form.  C.)  wob 
no  płatnikowi  wnieść  rekurs  w  ciągu  8  dni,  licząc  od 
dnia  następnego  po  doręczeniu,  do  w  ładzy  podatko 
wej  I  instancji,  wskazanej  w  nakazie. 

Re*kurs  nie  ma  skutku  odraczającego. 
Rekurs  rozstrzyga  ostatecznie  izba  skarbowa, 

której  władza  podatkowa  I  instancji  przedłoży  spra= 
wę  w  ciągu  dni  3  po  złożeniu  rekursu. 

Jeżeli  decyzja  izby  skarbowej  nie  zapadnie  w 
ciągu  14  dni  po  złożeniu  rekursu,  uzyskane  zabezpie" 
czenie  gaśnie,  z  wyjątkiem  wypadków,  wspomni;t= 
nych  w  części  ostatniej  paragrafu  poprzedniego. 

Zaliczenie  pierwszej  raty  pożyczki  przymusowej. 

§  30.  Wymierzoną  kwotę  pierwszej  raty  pożyc<j= 
ki  przymusowej  potrąci  się  przy  wymiarze  i  poborze 
drugiej  raty  tejże  pożyczki. 

Moc.  obowiązująca  rozpc»-ządzenia. 

§  31.  Rozporządzenie  niniejsze  zyskuje  moc  obo- 
wiązującą z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbti: 

w  z.  ( -  )  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  Ńr.  74  z  dn.  10/IX  1921  r.,  poz.  506). 
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M.  S. 

Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w 

Inspektorat  skarbowy  w   

AdmiTństracja  podatków  w  . 

dnia 

Mb  księgi  poboru  

imię,  nazwisko  i  adres  pSatnika 

ZałącEnik Wzór  form.  B 

WEZWANIE 

do  pokrycia  piervvs/,ej  raty  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej. 

Na  zajadzie  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.,  o  wewnętrznej  przymusowej  pożyczcw  państwowej  (Dz,  Ust.  R.  P.  JVs  67 

•  poz.  455).  tudzież  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  d.  27  lipca  1921  r.  (Dz.  Ust.  R,  P.  h&  74,  poz.  506)  o  poborze  pierwszej 

raty  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej,  obliczona  zos'ała  oJ  określonego  niżej  przedmiotu  maiątkow^fjo  pierw- 
sza rata  pożyczki  przymusowej,  jak  następuje: 

Oznaczenie 

'  przedmiotu 

majątkowego 

Należność 
państwowego 
podatku  pod- stawowego, 

przypad*ające- 
go  od  przed- miotu mająt- 

kowego, okre- 
ślonego w  ru- 

bryce 1 

Mk. fen. 

Mnożnik 

w  myśl  §  4 

powołanego 

rozporzćf- 
dzenia 

Iloczyn  rubryk 

2  i  3 

Mk. 

'fen. 

Kwota  pierw- 
szej raty  po- 

życzki przymu- 
sowej (t.  j.  ru- 

bryka 4„zao- krąglona  na całe  setki) 

Merek 

Złożono  zabez- 
pieczenie w  myśl 

artykułu  7  usta- wy z  dnia  2S  paź 
dziernika  1920  r. 

(Dz.  Ust.  R.  P. jV5  105,  poz.  602) na  kwotę 

Marek 

Pozostaje  zatem 
do  pokrycia 

pierwsza  rata  po- 
życzki przymu- sowej (różnica między  rubryką 

5  a  6) 

Marek 
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(Druga  strona  wzoru  forma  6). 

I.  Wskazaną  wyżej  kwotę  pożyczki  przymuso 

wej  należy  pokryć  w  kasie  skarbowe.!  (urzędzie  po= 

'  datkowyrn)  w   w  ciągu  60  dni,  licząc  od 
dnia  następnego  po  doręczeniu  niniejszego  wezwa= 
nia,  a  to: 

1)  bądź  przez  wykazanie  się  wobec  kasy  skarbo= 
wej  (urzędu  podatkowego)  z  nabycia  i  posiadania 
obligacji  5%  długoterminowej  wewnętrznej  pożyczki 
państwowej  z  1920  r.  lub  3%  renty  państwowej 
z  1921  r.,  w  wysokości,  wskazanej  wyżej  kwoty. 

Uwzględnione  jednak  będą  tylko  obligacje,  posiada= 
jące  wsz>'stkie  niezapadłe  kupony,  przyczem  kupon 

każdej  obligacji,  zapadający  (płatny)  w  drugiem  pól= 
roczu  1925  r.,  będzie  przez  kasę  skarbową  (urząd  po= 
datkowy)  wycięty  i  na  razie .  złożony  do  depozytu 
skarbowego. 

O  ile  obligacje  5%  długoterminowej  wewnętrznej 

pożyczki  państwowej  znajdują  się  w  lombardzie,  lub 

złożone  zostały  na  zabezpieczenie  otwartego  kredy= 
tu  w  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej,  w  krajry 

wych  bankach  dewizov/ych  lub  też  w  ich  oddziałach 

znajdujących  się  w  obrębie  granic  Rzeczypospolitej 

Polskiej,  instytucje  te  na  żądanie  płatnika  i  za  oka- 
zaniem  niniejszego  wezwania  v;ytn:i  kupon  każdej 

obligacji,  zapadający  w  drugiem  półroczu  1925  r., 

a  na  odwrotnej  stronie  kwitu  lombardowego  (za= 
świadczenia  zastawniczego)  zamieszczą  adnotację 

wspomnianą  w  §  16  powołanego  rozporządzenia, 

a  wręczenie  kasie  skarbowej  (urzędowi  podatkowe^ 

mu)  tąkiego  kwitu  (zaświadczenia)  ma  taki  sam  sku= 
tek,  jak  przedstawienie  oryginalnych  obligacji; 

2)  przez  złożenie  gotówki  lub  biletów  skarbo- 

wych, względnie  obligacji  5%  krótkoterminowej  we= 
wnętrznej  pożyczki  państwowej,  posiadających 

v  szystkie  niezapadłe  (niepłatne)  pierwsze  kupony— 
wysokości  wskazanej  wyżej  kwoty;  wzamian  za 

:e  wartości  otrzyma  płatnik  obligacje  3%  renty  pań^ 

stwowej  z  1921  r.,  po  poprzcdniem  wycięciu  przez  ka 

sę  skarbową  (urząd  podatkowy)  kuponu  każdej  obli= 
aacji,  zapadającego  (płatnego)  w  drugiem  półroczu 
1925  r. 

II.  Jeżeli  płatnik  w  ciągu  60  dni,  licząc  od  dnia 

następnego  po  doręczeniu  niniejszego  wezwania,  nie 

pokryje  pożyczki  przymusowej  w  trybie,  określonym 

wyżej  pod  punktem  1)  -  -  będzie  do  tego  zniewolonym 
w  porządku  egzekucyjnym,  nadto  będą  zasadniczo 

pobierane  odsetki  za  zwłokę,  a  wreszcie  będą  obliga= 
cje  3%  renty  państwowej  wydawane  po  kursach  wyż= 

szych  od  nominalnego  od  1%  do  10%  —  zależnie  od dnia  realizacji. 
III.  Od  wezwania  niniejszego  wolno  płatnikov/i 

w  ciągu  30  dni,  licząc  od  dnia  następnego  po  dorę= 
czeniu  niniejszego  wezwania,  wnieść  odwołanie  do 

władzy  podatkov.'ej  I  instancji,  wskazanej  w  na= 

główku. Wniesione  odwołanie  nie  wstrzymuje  w  regule 

wykonania  wezwania.  Jeżeli  jednak  płatnik  dołączy 
do  odwołania  dowody  (np.  zaświadczenie  urzędu 

gminnego  lub  2  znawców  sądowych,  wierzytelny  wy= 

ciąg  z  ksiąg  handlowych  i  t.  p.),  uchylające  lub  ogra= 
niczające  obowiązek  nabycia  pożyczki  przymusowej, 

wykonanie  wezwania  będzie  wstrzymane  co  do  kwo= 

ty  pożyczki  przymusowej,  którą  wykazano,  jako  nie= 
zależną;  w  tych  wypadkach  jednak  płatnik  winien 

pokryć  pożyczkę  przymusowej^  do  wysokości  kv/pty 
niespornej.  ; 

IV.  Do  osób,  które  w  odwołaniach  podadzą  lub 

zaświadczą  nieprawdziwe  okolic;';ności,  stosowane  bę= 
dą  postanowienia  karne  art.  99,  101  i  104  ustawy 

o  państwowym  podatku  dochodowym  i  podatku  ma= 

jątkowym  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  lf>20  r.  Nr.  82,  poz.  550) 
leczęc: 

(Podpis) 

ZAŚWIADCZENIE 

Kasa  skarbowa  (urząd  podatkowy)  zaświadcza,  że  P. 
pokrył  pierwszą  rałą  pożyczki  przymusowej 

Gotówką,  biletami 
skarbowymi  obli- 

gacjami 5"'o  krótko- terminowe) po- 
życzki państwowej z  1«20  r. 

o. 

w  kwo- 

Mk. 

Dopłata 

w  myśl  §  19 

rozporzą- 

dzenia wy- 
konawczego 

Mk. 

Obligacji 

długotermi- 
nowej po- 

życzki o  ogólnej 

waifości 
nominalnej 

Mk. 

Przez  ol<azanie 

Kwitu  lombardowego 

(zaświadczenia  zastaw- 
niczego) JSfs  i  data  kwi- 

tu, nazwa  instyfucjilom- 
bardowej  i  ogólna  war- tość nominalna  obligacji, 

z  których  wycięto  kupo- 
ny zapadające  w  dru- 

giem półroczu  1925  r. tudzież  data  wycięcia 

kuponów  przez  insty- 
tucję lombardową 

Obligacji 

7>%  renty 

państwowe.) 
ogólnej 

wartości 
nominalnej 

Mk. 

Wzamian za  kwotą 

podaną  w rubryce  2 

wydano  ob- 
ligacje 3^ 

renty  pań- 
stwowej 

ogólnej  no- 

minalnej 

wartości 

.Mk. 

Pobrano 

tytułem 
a)  odsetek za  zwlokę 

oraz 
b)  kosztów egzekucyj- 

nych 

Mk. 

UWAGA 

dnia 192   r. 
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9  Załącznik 
M.  S.  Wzór  form.  C. 

Urząd  skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w 
Inspektorat  skarbowy  w  ,  ^  

Administracja  podatków  w   ■.  ..r  
Dnia      \ 
Ns  księgi  poboru 

NAKAZ  ZABEZPIECZENIA 

pierwszej  (drugiej)  raty  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej. 

Na  zasadzie  art.  1,  część  druga  ustawy  z  dnia  28  paidziernika  1920  r.  o  przeprowadzeniu  wewnętrznej  przy- 
musowej pożyczki  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105,  poz.  692)  wzywa  się  Pan 

do  natychmiastowego  pokrycia  pierwszej  (drugiej)  raty  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej,  określonej  na  kwotę 

Marek  wyraźnie'  .'.  ,  w  trybie  wskazanym 
w  wezwaniu  form  B.,  lub  też  do  natychmiastowego  odpowiedniego  zabezpieczenia  powyższej  kwoty. 

Nakaz  ten  posiada  moc  natychmiastowej  wykonalności. 

Od  niniejszego  nakazu  zabezpieczenia  wolr^o  wnieść  rekurs  w  ciągu  8  dni,  Ifcząc  od  dnia  następnego  po  do- 
ręczeniu, do  władzy  podatkowej  I  instancji,  wskazanej  wyżej  w  nagłówku — rekurs  nie  ma  jednak  skutku  odraczającego. 

Jeżeli  płatnik  nie  uczyni  natychmiast  zadość  nakazowi  zabezpieczenia,  władza  podatkowa  I  instancji  natych- 
miast zabezpieczy  należność  Skarbu  z  tytułu  pożyczki  przymusowej  przez  zajęcie  i  oszacowanie  ruchomości  płatnika,  oraz 

oddanie  ich  pod  dozór  lub  przeniesienie  do  specjalnych  pomieszczeń,  a  o  ile  pożyczka  przymusowa  nie  zostanie  zrealizo- 
waną w  terminie,  określonym  w  wezwaniu  form  B.,  bezzwłocznie  po  upływie  tego  terminu  zarządzi  sprzedaż  zajętych  ru' 

chomości.  Przedmioty  jednak,  ulegające  prędkiemu  zepsuciu  lub  takie,  których  przechowanie  pociąga  za  sobą  koszta 
znaczne,  niewspółmierne  do  wartości  zajętych  ruchomości,  mogą  być  sprzedane  w  terminie  wcześniejszym. 

Pieczęć  Podpis 

Ni  księgi  poboru 

POKWITOWANIE. 

Nakasr  zabezpieczenia  Qierwszej  (drugiej)  raty  wewnętrznej  przymusowej  pożyczki  państwowej  otrźymalem(lam) 

  dnia   ,   r. 

Podpis  otrzymującego(ej) 

Nakaz  powyższy  doręczyłem 
dnia  r. 

Podpis  doręczającego 
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STAN  RA 

Banku  Angielsko-Polskiego, 
zrzeszonego  z  The  British 

Po  dzień  28  lutego  1921  r 

CHUNKOW 

Spółka  Akcyjna  w  Warszawie, 
Overseas  Bank  L-td  London. 

I 

Stan  Czynny. 
Kasa  gotowizną 
R-k  przekaz,  w  Polskiej  Kraj.  Kasie  Poź 
„        „w  Poczt.  Kasie  Oszcz. 

Skup  weksli 
Weksle  i  dokumenty  do  inkasa 
Monety  i  dewizy  . 
Papiery  publiczne  własne 
'5%  Pożyczka  Odrodzenia Papiery  wylosowane  i  kupony 
Spec.  rach.  bież.  ̂ abezp.  papierami 
Korespondenci-dłużnicy:  nasze  r-ki  (Nostro) 
Koszty  handlowe  .... 
Koszty  organizacji  i  inwentarz  . 
Rachunki  przech^^dnie  . 

Stan  Czynny. 
Kasa  gotowizną 
R-k  przekaz,  w  Polskiej  Kraj.  Kasie  Poż. 
„  „  w  Pocztowej  Kasie  Oszcządr. 

Skup  weksli 
Weksle  i  dokumen-ty  do  inkasł 
Monety  i  dewizy  . 
Papiery  publiczne  własne 
5%  Pożyczka  Odrodzenia  . 
Papiery  wylosowane  i  kupony 
Spec.  rach.  bież.  zabezp.  papierami 
Korespondenci-dłużnicy: 

ich  rachunki  (Loro)  . 
nasze  rachunki  (Nostro) 

Koszty  handlowe  . 
Koszty  organizacji  i  inwentarz 
Rachunki  przechodnie  . 

Stan  Czynny. 
Kasa  gotowizną  .. 
Rachunek  przekaz,  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Poż. 
B  „w  Poczt.  Kasie  Oszczędn. 

Skup  w^eksli 
Weksle  i  dokumenty  do  inkasa 
Pożyczki  hypoteczne 
Monety  i  dewizy  . 
Papiery  publiczne  własne 
5%  Pożyczka  Odrodzenia 
Papiery  wylosowane  i  kupony  . 
Spec.  rach.  bież.  zabezp.  papierami 
KoVespondenci-dłużnicy: 

ich  rachunki  (Loro)  . 
nasze  rachunki  (Nostro) 

Koszty  handlowe  . 
Koszty  organizacji  i  inwentarz  . 
Rachunki  przechodnie 

Stan 

-  Stan  Czynny. 
Kasa  gotowizną    .    -  , 
Rachunek  przekaz,  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Poż. 
n  „W  Poczt.  Kasie  Oszcz. 

Skup  weksli         .  . 
Weksle  i  dokumenty  do  inkasa 
Pożyczki  hypoteczne 
Monety  i  dewizy  . 
Papiery  publiczne  własne 
5%  Pożyczka  Odrodzenia 
Spec.  rach.  bież.  zabezp.  papierami 
Korespondenci-dłużnicy: 

Ich  rachunki  (Loro). 
nasze  rachunki 

Koszty  handlowe  . 
Koszty  organizacji  i  inwentarz 
Rachunki  przechodnie 

1948001.70 
44641604.39 

1711.88 
2S758 153.75 
71837750.16 
19110654.85 
6294541.66 

2016944.— 17293.35 

8414093.— 9583417.72 
5207629  85 
3705010  03 

 523387.20 202160193.54 

Po  dzień  31  marca  1921  r. 

Kapitał  zakładowy 
Rachunki  przekazowe 
Lokaty  terminowe 
Korespondenci- wier/yciele 

a)  należności  korespondentów 
b)  weksle  i  dokumenty  do  zainkasowani 

Przekazy  do  zapłacenia  . 
Procenty  i  prowizje 
Rachunki  przechodnie 

Bierny. 

.  25000000.— 11317840.51 
2014457.90 

.  77495466.27 

a  .  71837750.16 
7446103.51 
6934678.19 

113887.— 

202160193.54 

2349119  60 
39990225.44 

145405.28 

32814534.— 12593379.45 
19667724^0 
7001474.01 

2016944.— 18975.50 
7029945.80 

782750.48 
25675448.73 
6745624.02 
3784830.03 
52338 .  .20 

Kapitał  Nakładowy  . 
Rachunki  przekazowe 
Lokaty  terminowe  .  .  . 
Korespondenci  wierzyciele: 

a)  należności  korespondentów 
b)  weksle  i  dokumenty  do  zainkasowania 

Przekazy  do  zapłacenia  . 
Procenty  i  prowizje 
Rachunki  przechodnie 

Stan  Bierny. 

25000000.- 231S9991.34 
2481121.85 

78473397.39 
12593379.45 
11836486.15 
7991535.26 

113887.— 

.161739798.44 

Po  dzień  30  kwietnia  1921  r. 

11504069.50 
122148834.78 

128007.75 

26278652.— 
16i^2359.75 
2^0250.— 

88276701-25 8419855.16 

2016944.— 58350.25 
6154445.80 

13111784.28 
25958527.19 
8393775.75 
4232390.03 
523587.20 

335808334.69 

161739798.44 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy  .  .  .  .  .  25000000.- 
Rachunki  przekazowe  ....  33820716.53 
Lokaty  terminowe  .  .      -  .  .  .  2637838.80 
Korespondenci- wierzyciele: 

a)  należności  korespondentów       .  .  236315598.31 
b)  weksle  i  dokumenty  do  zainkasowania  .  16602359.75 

Przekazy  do  zapłacenia  ....  12768467.49 
Procenty  i  prowizje  ....  8549466.81 
Rachunki  przechodnie      ....       113887. — 

Po  dzień  31  maja  1921  r. 
1731683.35 

103833882.34 
3143972.76 

2987154?.— 11188027  75 

2000250.— 130973692.66 
7460469.96 

2016944.— 7279698.80 

3671931.15 
45586977.78 
10508153.10 
4452027.03 
523387.20 

Kapitał  zakładowy  . 
Rachunki  przekazowe 
Lokaty  terminowe  .... 
Kórespondenci-wierzyciele : 

a)  należności  korespondentów 
b)  weksle  i  dokumenty  do  zainkasowania 

Przekazy  do  zapłacenia  .. 
Procenty  i  prowizje 
Rachunki  przechodnie 

33580S334.69 

Stan  Bierny. 

25000000.— 
46025154.41 
2838489.50 

251554029.11 
11188027.75 
18493738.30 
9029320.81 

113887.— 

364242646.88 

i. 
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Bilans  Piotrkowskiego  Stowarzyszenia  Rolniczo-Handlowego 
w  dniu  31  Grudnia  1920  roku. 

STANCZyNNY  STANBIERNY. 

Kasa  Mk.  46297.08  Kapitał  Udziałowy  Mk.  855661.79 
Papiery  procentowe  i  Udziały    .       .       .     ,  397309.98              ,           „          do  zwrotu     ....  15129.92 
Weksle  .      ,  ,  284264.64              ,       Zapasowy                                  .     ,  128594.01 
Odbiorcy                    .                           .     ,  443152.17              ,       Rezerwowy  „  44367.36 
Dostawcy  ,  676636.52  Rezerwa  Należn.  Wątpliwych     ...  94225.94 
Korespondenci   615211.70              ,        Procentów  „  29810.22 
Towary  w  magazynach  i  sklepie                   „  4414402.27  Odbiorcy   „  281693.54 
Nieruchomości   1258952.67  Dostawcy  „  987726.72 
Motor  i  instal.  elektryczna .       .       .       .     „  55760.66  Korespondenci   4701071.09 
Bocznica  kolejowa  „  6^01808  Obciąźenig  za  żyro  wekslowe    •  |     •  282070,73 
Ruchomości:  maszyny  i  narzędzia  warsztat.     „  147433.50  Akcepty  przedwojenne  i  kaucyjne                 ,  2447862.84 
Inwentarz  żywy    .   67587.01  Kasa  przezorności  ,  212747.80 

Sumy  przejściowe       .       .       .             .      „  2300.—  

Dywidenda                                                  ,  16462.80 

Depozyty  nasze  u  innych    .....  2470000.—  Towary  czasowo  niezabrane      ...»  16540.— 
Pańsfwowy-Urząd  Zbożowy       .       .       .     „  159834.03 

^"^^^o-.^^^  Papiery  procentowe  w  zastawie        .       .      „  100000. — 
^"*^">-.,..^^^  R-l«  Kompensacyjny  z  Kooper.  Rolną       .     »  76203  70 

"""^...^.^  Kapitały  amortyzacyjne       .....  252778.72   Zysk   242545.07 
Mk   10945326.28  "  Mk.  10945326.28 

STRATY,  ą  Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  1920.  ZYSKI. 

Koszty  Handlowe  Mk.  2872862.48  Zyski: 
Procenty  „      313728.59  Zysk. brutto  na  towarach     .  «    .  .    Mk.  3664041.51 
Strata  na  pro\*adz.  warsztatu     .       .       .     „        75286.72  Dochód  z  domu  ,  363.80 

„       ,    eksploat.  motoru  .  .       .     „        60788.05  „       z  eksploat.  bukownika    .       .       .     „        11716. — 
Wydatki  remontowe  nowej  posesji     ̂   „        16042.27  Prowizje  otrzymane  ,  1759.40 
Amortyzacja,  odpisano  „  96627.53 
Zysk  _  „  242545.07   

Mk.  3677880.71  ^  Mk.  3677880  71 
 L   .•        ♦    ■  ■   

Stowarzyszenie  Spożywcze  „Strzecha  Robotnicza",  Częstochowa. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 

Koszty  handlowe  Mk.  40087.75  Nadwyżka  brutto  na  towarach       .       .       .    Mk.  32978.52 
Inne   620.55          Inne  dochody  „  7136.50 

.   Strata   „  595.28 
Ogółer.i  Mk.  40708.30  Ogółem'  Mk.  40708.50 

STAN  BIERNY.                           Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  r.                          STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  Mk.    7853  41  Udziały   Mk.  6840.— 
Ruchomości  „      2950.85  Fundusze; 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skie-  a)  zapasowy   3355, — 

pach  i  magazynach    .       .       .  19779.54     „     19779.54  Różni: 

Dłużnicy  (za  towary)       .       .       .       .       .  '   „     13592.52  a)  należn.  dostawo.       .             .  33773.60 
Różni:  b)  jnne  zobowiązania    .       .       .     1671.—     ,  35444.60 

a)  kaucja  „  870.— 
b)  Strata   „  593.28   

Ogółem  Mk  45639.60  Ogółem  Mk.  456^9  60 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „ROLNIK"  w  Dobrem. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 

„  nieruchomości 
Straty  przez  bolszewików 
Czysta  nadwyżka 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  . 
Ruchomości  .... 
Nieruchomości .... 
Remanent  w  dziale  wytwórczym Różni: 
a)  inne  należności 

Mk. 61745  80 

378.— 6500.— 37908  — 57278.74 

Nadwyżka  brutto  na  towarach Mk.  163810.54 

Ogółem  ̂ |k■  163810  54 

Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  roku. Mk 
6766.14 

3397.— /  108500.— 

253500.— 
4318.48 

Udziały 

Fundusze: 
a)  zapasowy 

b)  społeczny 

c)  specjalne 
Różni: 

a)  inne  zobow  ązania 
Czysta  nadwyżka 

Ogółem  Mk.  163810.54 

STAN  BIERNY. 

.    Mk.  85547.98 
4453.31  • 

5693  26 
10728.33 20874.90 

212780.— 

57278.74 Ogółem  Mk.  376481.62 
Ogółem  Mk.  576481.62 
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WINIEN Uyrobóts)  iat^ełnianych  ,Mm  Kestenbers''  w  Łodzi. RACHUNEK  ZySKÓW  i  STRAT 
M  A 

Pozostałość  na  l/j  1920  r.- 
Straty  za  1914  18 
Zysk  za  rok  1919 

Reguł.'  Abugow  &  Sapir Protesty 
Procenty 
Podatki  .       .       .  . 
Koszta  hadlowe  . 
Asekuracja  ogniowa 
Ofiary  publiczne  . 
Asekuracja  i  leczenie  robotnik. 
Prowizja  ... 
Opłaty  i  koszta  sądowe 
Amortyzacja  . 
Długi  wątpliwe 
Kapitał  zapasowy  . 
Zysk  do  podziału  . 

STAN  czyNNy 

Marki Ruble 

416748 
23 

114701 
202046 

56 
j  oyooo 

o  I 
44743. 

928S*< 

14 oo 

1729 80 
OU  J 64315 

75 
29775 

94 

59640 40 27611 
29 125423 93 58066 62 

6750 3124 

80'
 

7525 3483 97 
12600 5833 

33 9490 45 4393 72 
159418 80 73805 
97200 45000 

216000 100000 
509604 235927 78 

1625771 49 752647 
73 

Zysk  na  fabrykacji 
Marki 

1625771 

1625771  49 

49 

Ruble 

752647  '  73 

752647  73 

BILANS  NA  31  GRUDNIA  1920  ROKU STAN  BIERNy 

Marki Ruble 
Marki 

Ruble 

Nieruchomość  .... 

620488'55 
28726322 Kapitał  zakładowy 4320000 2000000 _1 

Maszyny   2567904  35 1188844  61 ,      zapasowy  .... 
240840 _ 111500 

Gotówka  w  Kasie. 490204  50 226946  50 „      amortyz  .... 
644946  35 29858527 

Papiery  wartościowe  . 125913  85 58293  45 Kasa  Oszczędn.  pracown.  . 
2160 

1000 
Weksle  .      .      .      .  . 39579  50 18723  85 Długi  hipoteczne  .... 

18270  25 
845845 

Sprzęty  biurowe  .... 1603  80 742  50 Zobowiązania  .... 
516191 72 238977165 

Sumy  przechodnie 533424  65 246956  55 Długi  wątpliwe  .... 
403056 186600 

Ba  '  ełna  ..... 21586671,97 
9993829  — 

Wierzyciele  
23492693 30 10876246  90 

Przędza   
190404  — 

88150  — 
Zysk  do  podziału. 

509604 235927 78 
Niewykończone  towary 1334458  95 

617805  — Maferjały  ..... 
120960  — 

56000  — 
Towary  ...... 

163404  — 
75650  - Dłużnicy  2372743  50 1098492  37 

30147761 162 1 3957297  !05 30147761 162 1 3957297 105 

2  y 

SPRAWOZDANIE  TOWARZYSTWA  AKCYJNEGO  „URANJA". 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  operacyjny  od  1/4-20  do  1  4-21. S  T  R  A  T  y. 

1.  Koszty  handlowe  Mk.  2.939571.53 
2.  Wypłacone  procenty  ,      218133  70 
■'•  Amortyzacja  ruchomości  .       .       .       .     ,  20979.06 12387.35 

250000.— 
1.345000.— 4  786071.64 
999242.07 

4.  Amortyzacja  nieruchomości 
5.  Przydział  do  rezerwy  podatków 
6.  Przewidziana  14-ta  pensja Mk. 

1.  Produkcyjny  zysk  warsztatów  . 
2.  Zysk  brutto  przy  sprzedaży  towarów 
3.  Reszta  zysku  z  roku  ubiegłego 

S  K  I 
Mk.  i.661650.26 

„  4.11911Q.87 4543.58 

Czysty  zysk 

Bi STAN  czyNNy. 
Kasa  
Ziemski  Bank  Kredytowy  . 
Towary  na  składzie  w  centrali 
Dłużnicy      .       .  . 
Sklep:?    gotówką  w  kasie    Mk.  17563 

b)  towary  w  składzie  '  ,  4.478233 
c)  ruchomości.       ,    .  18340. 

6.  Warsztaty: 

Mk.  5.785513  71 

lans  na  dzień  1 
Mk.  5845.66 

15550.37 

„  1.402961.— 2,891600.05 

Mk.  5.785313.71 

STAN  BIERNy. 
.    Mk,  1 

.32 .15 

35 4.514136.82 

a)  gotówką  w  kasie  Mk.  80002.15 
2.139871.50 
595892.50 
869911.25 
324463  70 
66274.35 

b)  wyroby  gotowe 
c)  ,       I  gotowe 
d)  drzewo  surowe 
e)  dodatki 
f)  ruchomości . 

7.  Udziały  7~ 8.  Papiery  procentowe 
9.  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa 

10.  Ruchomości  w  centrali 
11.  Nieruchomości  .... 

4.076415.45 

50138.— 
1100.— 338400.— 125175.65 

247747.10 
Mk.  13.669270.10 

kwietnia  1921  r. 
1.  Kapitał  zakładowy  . 
2.  Kapitat  zapasowy  ..... 
3.  Akcepty  własne  
4.  Bsnk  Zj'  dnoczonych  Ziem  Polskich 
5  Polsl-a  Krajowa  Kasa  Po;'yczkowa 
6.  Tow.  Kredytowe  ir .  Warszawy 
7.  Wier  yciele  
8.  Niepodniesiona  dywidenda     .  J 
9.  Fundusz  amortyzacyjny  .... 10.  Rezerwy: 

a)  pozostałość  z  r.  1919/20    Mk.  32579.47 
b)  rezerwa  podatkowa         „     250000. — 
c)  na  przewidz.  14-ą  pensję    „  1.345000. — 11.  Czysty  zysk: 
a)  reszta  zy.sku  z  ubiegł,  roku  Mk.  4543.58 
b)  zysk  w  roku  operacyjnym: 

centrali    .    Mk.  417253.01 
sklepu     .      .,  92088.03 
warsztatów    „    485357.45    ,  994698.49 

909728.— 
105550.— 

095000.— 095796.— 

270700.— 
47747.10 

284060.37 
52961  28 
90905.81 

1.627579.47 

999242.07 

Mk.  13.669270.10 
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WINIEN. 
Towarzystwo  Ubezpieczeń  „PRZEZORNOŚĆ' 

Rachunek  Strat  i  Zysków, MA. 

1.  Strata  z  roku  poprzedniego    .  . 
2.  Strata  według  rachunków  ubez- 

pieczeń: 
a)  według  rachunku  ubezpie- 

czeń na  życie  frach.  Nr.  2) 
b)  według  rachunku  ubezpie- 

czeń od  następstw  wypadków 
(rach.  Nr.  3)  

3.  Odpisanie  na  kapitał  zasobowy  . 
4.  OclpisanTe  na  kapitał  amortyza- 

cyjny  .    .  . 
5.  Niepodzielona   część  kosztów 

ogólnych  (rach.  Nr.  19)  .    .    .  . 
6.  Odpisanie  wątpliwych  należności. 
7.  Strata  na  kursie  Papierów  Pro- 

centowych (rach.  Nr.  17)    .    .  . 
8.  Inne  straty,  nieobjęte  rachunkami 
specjalnymi  

9.  Odpisanie  wartości  majątku  ru- 
chomego: 
a)  inwentarz  
b)  druki   

10.  Czysty  zysk  

Mk. 

33340  34 

306937  95 

Mk 

33340 

9556 

306937 
"P?  349934 

f.i 

34 

21 

95: 

50 

1.  Pozostałość  czystego  zysku  z  ro- 
ku poprzedniego  ...... 

2.  Zysk  według  rachunków  ubez- 

pieczeń: a)  według  rachunku  ubezpie- 
czeń na  żj^cie  (rach.  Nr.  2) 

b)  według  rwihunku  ubezpie- 
czeń od  następstw  wypad- 

ków (rach.  Nr.  3)  .    .    .  . 
3.  Czysty  dochód  z  majątku '(część 

przypadająca  na  kapitał  zakła- 
dowy (rach.  Nr.  16)  

4.  Niepodniesiona  dywidenda 
akcjonarjuszów,  zaliczona  na 
rzecz  Towarzystwa  

5.  Niepodniesiona  dywidenda 
ubezpieczonych,  zaliczona  na 
rzecz  Towarzystwa  

6.  Inne  zyski,  nieobjęte  rachunka- 
mi specjalnymi: 

wpływ  wątpliwych  należności 7.  Strata  

Mk.  f. 

272694 51 

Mk. 

4284  33 

272694 

60428 

9510 

3016 

349934 

99 

06 

50 

Dyrektor  Zarządzający:  Stanisław  Srebrny,  Pom.  Dyrektora  Zarządzającygo:  Józef  Zaleski,  Członkowie  Dy- 
rekcji: Samuel  Dickstein,  Piotr  Drzewiecki,  Paweł  Górski,  Kazimierz  Natanson,  Adam  Piędzicki,  Adam  Ciągliński,  Józef 

Evert,  Henryk  Karpiński,  Karol  Kozłowski,  Andrzej  Rotwand.  Buchalter  Główny:  Cezary  Barchwic. 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  „FLUSD"  na  31  Grudnia  1919  r. Marki 

Plac  Warszawski  .... 
Plac  Wileński  .... 
Budowle  i  urządzenia  Warszawskie 
Maszyny,  transmisje,  pasy  Warszaw 

Maszyny,  transmisje, "posy  Wileńskie Budowle  i  urządzenia  Wileńskie 
Butle  Warszawskie 

„     Wileńskie    .       .  . 
Kasa  Warszawska 

,     Wileńska     .'      .       .  . 
Papiery  procentowe  własne  w  '.Var szawie  ..... 
Papiery  procfentowe  kaucyjne  , 
Kupony   
Konie  i  wozy  w  Warszawie 
Magazyn;  materjały  w  Warszawie 
Dłużnicy  Warszawscy  . 

„  Wileńscy 

Marki  i fenigi. 
16063.83 
41852.96 57926.79 
85325  Ói 

379761.70 465085.71 
219301.15 
57844.13 277145  28 

117921  28 
37055  88 154977,16 
20073.13 
4168.04 

27711>5.36 

10044  — 784.02 312187,55 
6285.56 

29878  92 
478512.35 

943.90 479456  26 

1782944.23 

Kapitał  Zakładowy 

„  Zapasowy „  Amortyzacyjny 
Wierzyciele  Warszawscy 

„          Wileńscy  . Kaucje  Warszawskie: 
a)  w  gotówce 
b)  w  papierach  procentowych 

Kaucje  Wileńskie; 
w  gotówce  .... 

Wpływy  na  r-k  spisanych  należności 
w  1915  r  

Sumy  przechodnie       .  . 
Nieodebrana  dywidenda 
Straty  i  zyski: 

Pozostałość  zysku  lat  dawnych 
Zysk  brutto  za  1919  rok 

i  fenigi. 

777600.— 311186,94 
•231620.31 26154.67 

285052.27 
22932^1.05 229J^.26 

73976.94 

1C044.— 
28017.51  112038,45 

10595.76 
634,41 

11125.— 9024.02 
319119.34 

22355.17 

328143.36 

1782944.23 

eilais  2  Koepe^atjfwif  lĘim  lim       Mmimnlwm  i  BMmm  powii!  i  miasta  Mm\m, 
Za  czas  od  1  słycznia 

STAN  CZYNNY: 

Gotowizna  w  Kasie 
Ruchomości  . 
Czysta  strata 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości  . 
Strata     inwazji  bolszewickiej 
Czysta  strata  z  roku  zeszłego 

Mk. 
500.87 
77.76 

8276.37 

Mk.  8855. 

do  31  grudnia  1920  r. 
I  STAjSI  BIERNY: 

Kapitał  Zapasowy 
Pożyczki 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Mk. 6005.05 8.64 

4153,30 
2268.51 

Mk.  12435.50 

Zysk  brutto  na  towarach  
Ofiary  na  pokrycie  strat  
Z  kapitału  zapomogowego  na  pokrycie  strat 
Czysta  strata  

Mk. 

8060.— 

P 

280.— 

n 

515  — 

Mk. 

8855.— 
Mk. 2469.13 

W 

535.— 

1155.— 

8276.37 

Mk. 12435.50 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Ns  20,  M  15000.  15- VIII  1921. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

.MINISTERSTWA  SKARBU. 

J  ł^br,l    'T*'^  ""?^'""  ̂   «nh.  (z  przesyłką  pocztową  52  mh.).   Prenumerata  hv^t«łna  40U  mh.   Cena  oalosreń i  T"'^,  lednosrpaltpwego  petitem:  150  mh.  Materfal  redahcyjny  ora^  ogłószeiUa,  htóre  Sn  mS^S 
pr.ep.s6wobow.ą,a,ących  podlegają  opublikowaniu  w  ..D«ennih«  Urzędowym  Ministerstwa  slarb^,  ń^eiy  iSerSS 

do  Redakcji.  Leszno  5,  tel.  red.  M  512-64,  teL  admin.  M  612-7L  ^'^^^a*. 

TREŚĆ:  OWnizacla  WJadZ:  Ustawa  z  d.  23/VI 1921  r.  o  wprowadzeniu  dekretów  ustaw  sejmowych  i  rozporządzeń Kządu  oraz  o  dalszem  uzgodnieniu  ustawodawstwa  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej.  4Z5.  Rozporządzenie 

IZTroU  w  Ko^fu"''  P''"^*'^'"^^^  '        20  ̂ ^erpnia  1921   r.f  S  utworzeniJ  Pzby'  okręgowej 

pSdltek  wattJ"  427"n^?i^^^^       '^T'^  zwolnienia  funduszów  stypendjalnych  od  podatku  od  kapitałów  i  rent. 

pSflafEk  łl^iJS'łł»'i?)         ̂ /Pr^f^  przeda«,n,enia  prawa  do  wymierzania  podatku  spadkowego. PBflatek  glełdOU/y:  «8  Ustawa  z  d.  2  hpca  1921  r.  o  podatku  giełdowym.    M9.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu 
?os.'  i  ausfrj  wykonaniu  ustawy  z  d.  2  Hpca  1921  r.  o  podatku  giełdowym  na  obszarz«  b.  dzielnic 

""'''w  A^aK^e"'"""*'"'"''''"'^^^^^  uniesienia  ograniczeń   w   produkcji  piwa 
monopol  iplpytusowir:  «1.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  16  września  1921  r.  w  przedmiocie  ustalenia  cen 

Tstri     4^2    Z^';:^'^^^^^^^^  wódczanych,    oraz   opłat   od    nich   na   obszaLh  b.  zab.  "s  i  "  zaT. lowych.  ̂ "ządzenie  Ministra  Skarbu   w  przedmiocie  cen  na  naczynia  z  wyrobami  rozlewni  monopo- 
Jg-Ro^Po^^dzenie  Ministra  Skarbu  w  sprawie  cen  monopolowych  za  krajowe  liście  tyfonio- 

Przepisy  eelne:  m.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu   i  Handlu  z  d  25/VIII"1921  r 
ni^M?  •  /"""d  Po^^^yisz^Jlia  dopłaty  (agio)  do  cła  na  towary  o  charakterze  zbytkownym.   435.  Obwieszcze- 

r  Mi^str^^h  n^^^^^^^  '^2^  porozumieniu' z   Ministrem  Skarbu 1  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej  w  sprawie  wykazu  towarów,  których  wywóz  jest  zabroniony.    435.  Okólnik 
P^pnZTJ^u^^^^^^^P'^  Bankowi  Spółek  Niemieckich  praw  banku  dewizowego.  ^ 

1921  r  """"^  Ministerstwa   Skarbu   w   b.  zab.  ros.   i  w  b.  zab.  ausfrj.  w  maju 

'"""LwjŚ?/'  R°5P«"^d2enie  Rady  Ministrów  z  d.  4  lipca  1921  r.  w  przedmiocie  rozciągnięcia  na  wo- 
\^ZiJr,  V-  .  ̂'"^^'^^^u'^'-  '  ̂̂ ołyńskie  oraz  powiaty,  białowieski,  grodzieński  i^ołkowyski  woje  w. białostockiego  mocy  obowiązującej  ustawy  z  d.  29  kwietnia  1920  r.  o  zakazie  dokonywania  wypłat  w  waluci^e rublowej  rosyjskiej  i  przerachowaniu  zobowiązań  rublowych  na  marki  nolskie  ■ 

rneplsy^o  InslytOClach  bankowych:  439.  Ustawa  z%.  30/Vll-l'921  r.  w  ;icSmioa-e  udzielenia  Radzie  Ministrów 

•      S^e^uTtroSrczl]  ;rz\^'Sdzerb"ortl^^^"*'^  ̂ "^^^^^  I^redytowych.  zatwierdzonych  w  drc 
prawo  OD^plB^  33  czerwca  1921  r.  o  przymusie  ubezpieczenia  od  ognia  i  o  Polskiej 

'""•"JLrJS^J/rf"!!'!  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  w  sprawie  wypłaty  jednorazowego  zasiłku  dla  cywil- 
nlch  ̂™«'y;-/"/}'^'=j°"«n.  pa  dla  nauczycieli  szkół  wyższych,  średnich  i  powszech- nych,  jako  tez  dla  wdow  i  sierot  po  nich,  oraz  księży  emerytów. 

OD  ADIViiNiSTRACJI. 

Cełem  uniknięcis  przerwy  w  dostarczaniu  „Dz. 
Urzęd.*,  Administracja  przypomina  iż  czas  odno' wić  prenumeratę  na  kwartał  IV~1921  p.,  która 
wynosi  400  mk.  Osobne  przypomnienia  rozsyp iane  nie  będą. 

Orgai nizacja  władz. 

424. 

USTAWA 

z  dnia  23  czerwca  1921  roku. 

O  wprowadzeniu  dekretów,  ustaw  sejmowych  i  rozpo^ 
rządzeń  Rządu  oraz  o  ̂ dalszem  uzgodnieniu  ustawo* 
H      dawstwa  na  obszarze  b.  dziebiicy  pruskiej. 

Art.  1.  Ustawy  Sejmu  Ustawodawczego  tudzież 
roTrpor sądzenia  Rządu,  ogłossjon*  w  Dzienniku  Praw 

Państwa  Polskiego  lub  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypo^ 
spolitej  Polskiej  "przed  dniem  1  lipca  1920  r.,  a  ogło* 
szone  w  Tygodniku  *Urzędow>'m  lub  Dzienniku UrzędoAvyni  b.  Dzielnicy  Pruskiej,  obowiązują  w  tej 
dzielnicy,  o  ile  termin  wejścia  ich  w  życie  nie  zo* 
stal  na  czas  późniejszy  oznaczony,  z  dniem  ich  og?o* 
szenia  w  Tygodniku  Urzędowym  lub  Dzienniku  Mi= 
nisterstw^a  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 

Art.  2.  Następujące  ustawy  ogłoszone  w  Tygod' 
niku  Urzędowym,  względnie  Dzienniku  Urzędowym 
Ministerstwa  b.  Dzielnicy  Pruskiej,  obowiązują  w  tej 
dzielnicy  z  chwilą  wejścia  ich  w  życie  na  mocy  oglo? 
szenia  w  Dzienniku  Praw  Państwa  Polskiego  lub 
w  DUenniku  Ustaw  Rzeczypospolitej  Polskiej: 

a)  Ustawa  z  dnia  8  kwietnia  1919  r.  o  nietykalno? 
sci  członków  Sejmu  Ustawodawczego  (Dz.  Pr.  Nr.  31, 
poz.  263). 

b)  Ustawa  z  dnia  1  sierpnia*  1919  r.  o  tymczaso= wej  organizacji  zarządu  b.  dzielnicy  pruskiej  (Dz.  Pr 
Nr.  64,  poz.  385). 
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c)  Ustawa  z  dnia  18  grudnia  1919  r.  o  czasie  pracy 
w  przemyśle  i  handlu  (Dz.  Ust.  1920  r.  Nr.  2,  po«.  7). 

d)  Ustawa  z  dnia  20  stycznia  1920  r.  o  ob>'>vatel' 
stwio  Paiistwa  Polskiego  (Dz.  Ust.  Nr.  7.  poz.  44). 

e)  Ustawa  z  dnia  30  stycznia  1920  r.  w  przedmie; 
cie  uchylenia  mocy  obowiązującej  ustawy  z  dnia 
7  listopada  1919  r.  o  przymusowym  wykupie  monet 
złotych  i  srebrnych,  oraz  złota  i  srebra  w  stanie  nie= 

.  przerobion\TO  (Dz.  Ust.  Nr.  10,  poz.  56). 
f)  Ustawa  .z  dnia  14  maja  1920  r.  o  udzieleniu 

amncstji  w  b.  dzielnicy  pruskiej  (Dz.  l,'st.  Nr.  48, 
poz.  252). 

Art.  3.  Następujące  dekrety,  ustawy  i  rozporzą' dzcnia.  nic  ogłoszone  ani  w  Ty^dnilcu  Urzędowym, 

ani  w  Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  b.  Dziel ^ 
nicy  Pruslcicj.  obowiązują  na  obszarze  b.  dzielnic} 
pruskiej  z  chwilą  wejścia  ich  w  życie  na  mocy  oglo 
szenia  w  Dzienniku  Pra\^  Państwa  Polskiego,  jednak^ 

że  najNvcześnicj  z  dniem  8  stycznia  ł*119  r. 
Dekret  Rady  Rcficncyjnej  z  dnia  .30  października 

1918  r.  w  sprawie  wvpuszczenia  pożyczki  państwow-ej 
(Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  32). 

Dekret  z  dnia  28  listopada  1^18  r.  o  ordynacji  wy* 

borczej  do  Sejmu  l 'stawodawczcijo  (Dz.  Pr.  Nr.  18, 
poz.  46). 

Dekret  z  dnia  28  listopada  im8  r.  o  wyborach 

do  Sejmu  U"stawodawczcjjo  (Dz.  Pr.  Nr.  18,  poz.  47). 
Ustawa  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

z  dnia  7  arudnia  1918  r.  (Dz.  Pr.  Nr."  19,  poz.  56). Dekret  tymczasowy  z  dnia  13  grudnia  1918  r. 
o  Urzędzie  Patentowym  (Dz.  Pr.  Nr.  21,  poz.  66). 

Deki-ct  z  dnia  2ji  !?ru<lniu  1918  r.  o  zmianach  w 
ordvnacii  wyborczej  do  Sejmu  Ustawodawczcf^o  (Dz. 
Pr.  Nr.  21.  poz.  74)). 

Dekret  z  dnia  31  j*rudnia  1918  r.  w  przedmiocie 
upoważnienia  d^rękcji  Polskiej  Krajowej  Kasy  Po- 
żvczko'.vei  da  przYCrotowattia  .500.000.000  marek  pol; 
skich  (Dz.  Pr.  19ig  r-  Nr.  4,  poz.  89). 

Dekret  z  39  stycjrnia  19i0  r.  o  skarbie  narodo- 
wym, powstałym  z  ()iH;vr  prywatnych  (f^z.  Pr.  Nr.  11. 

pór.  129). 
Dekret  z  dnia  31  stycznia  y)19  r.  o  utworzeniu 

Ciłówncao  Urzędu  Likwidacvincj.*o  (Dz.  Pr.  Nr.  12, 
poz.  132). 

Dekret  z  djiia  4  lutego  1919  r.  o  p.itcntach  na  wv- 
nalazki  (Dz.  Pr.  Nr.  13,  poz. 

Dekret  z  dnia  4  łuteso  ]910  r.  o  ochrojiic  wzorów 
rysunkowych  i  modeli  (D?-.  Pr.  Nr.  13,  poz.  1.38). 

Dekret  z  dnia  4  Iutec?o  19]9  r.  o  ochronie  znaków 
towarowĄch  (Dz.  Pr.  .Nr.  13.  poz.  139). 

Dekret  z  dnia  7  lutcfjo  1919  r.  w  przedmiocie 
upoważnienia  dyrekcji  Polskiej  Krajowej  Ka^y  Po; 
ŻNCzkowej  do  przygotowania  25O.0OO.00ri  marek  pol; 
skich  (Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  167). 

Dekret  z  dnia  7  lutejjo  1919  r.  «.v  przedmiocie 
powołania  do  Sejmu  Ustawodawczego  Polaków,  któ= 
rzy  w  1918  r.  posiadali  mandat  poselski  do  parlamcn; 
tu  Rzeszy  Niemieckiej  (Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  193). 

Dekret  z  dnia  8  lutego  1919  r.  w  .sprawie  zmiany 
art.  9  dekretu  o  oixłynacji  wylwrczcj  do  Sejmu  l^ta; 
wodawczego  <Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  198). 

Dekret  z  dnia  5  lutego  1^19  r.  o  zwołaniu  Sejmu 
Ustawodawczego  (Dz.  Pr.  Nr.  16,  poz.  217). 

Obwieszczenie  Ministra  .Skarbił  w  sprawie  wy 
jaśnienia  dekretu  z  dnia  7  lutego  1919  r.  Dz.  Pr.  Nr.  14, 
poz.  167  (pż.  Zr.  Nr.  19,  poz.  228). 

Ustawa  z  dpła  5  kwictflia  1919  f,  w  przeńmiock 

»  ■' 

zmian  niektórych  przepisów  ordynacji  wyborczej, 
objętej  dekretami  Lr.  46  i  47  Nr.  18  Dzienika  Praw 

l'aństwa  Polskiego  z  dnia  6  grudnia  1918  r.  celem  prze; 

prowadzenia  wyborów  ix>slów  do  Sejmu  U'S^wodaw  = 
czego  Rzecz^'poKpolitej  Polskiej  z  cze.4ci  ziem  pol- 

skich b.  zaboru  pruskiego  (Dz.  Pr.  Nr.  30,  poz.  253). 

Rozporządzenie  wykonawcze  z  dnia  18  ks^ietnia 

1919  r.  o  wyborach  poselskich  do  Sejmu  U'stawodaw; 
czego  z  części  ziem  polskich  b.  zaboru  pruskiego  (I>z. 
Pr.  Nr.  33,  poz.  270). 

Ustawa  z  dnia  .30  maja  1919  r.  przedmiocie 

dalszego  kredytu  dla  Skarbu  Pai')stwa  w  wysokości 
pięciuset  miljonów  marek  w  Polskiej  Krajowej  Kasie 
Pożyczkowej  (D;;.  Pr.  Nr.  44,  poz.  312). 

Art.  4.  Następujące  dekrety,  ustawy  i  uchwały 
sejmowe  oraz  rozporządzenia,  nic  ogłoszone  w  Ty? 

godniku  Urzędowym,  ani  też  w  Dzienniku  Urzędo- 
WNTn  Ministerstwa  b.  Dzielnicy  Pruskiej,  obowiązują 
na  obsz.arze  b.  dzielnicy  pruskiej  z  dniem  ich  wejścia 

w  życie,  .na  mocy  ogłoszenia  w  Dzienniku  Praw  Pań;* 
siwa  Polskiego,  względnie  Dzienniku  Ustaw  Rzeczy= 
pospolitej  Polskiej,  jednakże  najwcześniej  z  dniem 
12  sierpnia  1919  r. 

Dekret  z  dnia  5  lutego  1919  r.  w  przedirdocic 
statutu  Polskiego  P-aństwowcio  Banku  Rolnego  (Dz. 
Pr.  Nr.  12,  poz.  134). 

Uchwahi  Sejmu  /,  dnia  20  l'!^(.  ;4o  1919  r.  o.  po- 
wierzeniu JÓ5icfowi  Piłsudskiemu  dał!»ze4o  sprawowa-s 

nia  urzędu  Naczelnika  Państwa  (Dz.  Pr.  Nr.  19, 

poz.  226). 
Rozporzą.izenie  Rady  Ministrów  w  przedmiocie 

udzielenia  rolnikom,  poszkodowanym  przez  działania 
wojenne,  pożyczek  bczprfx>cntow>  ch  w  postaci  świad* 
czcń  w  naturze  lub  gotówce  (Dz.  Pr.  1019  r.  Nr.  27, 
poz.  248). 

Ustawa  z  dnia  9  maja  1919  r.  w  przedmiocie 

udzielenia  kredytu  gAvarancyjnego  do  sumy  20  miljo= 
nów  angielskich  funtów  stcrlingów  dla  przemysłów* 
cow  wlókicnniczycli  przez  Polską  Krajową  Kasę  Po? 

życzkową  (Dz.  Pr.  Nr.  41.  poz.  2^/7). 
Ustawa  z  dnia  30  maja  1919  r.  w  przedmiocie 

przeznaczenia  75.000.000  marek  na  ulgowe  pożyczki 

dla  przemysłowców  (Dz.  Pr.  Nr.  ̂ -t,  poz.  313). 
Ustawa  z  dnia  .30  maja  1919  r.  w  przedmiocie 

udzielenia  gwarancji  Skarbu  Państwa  do  .sumy  marek 

.^0.000.000  na  ulgowe  pożyczki  dla  drobnych  przemy- 
siowców,  rzemieślników  or;iz  ich  organizacji  w\-tAvór; 
czych  (Dz.  Pr.  Nr.  44,  poz.  314). 

Ustiiwa  z  dnia  3  czerwca  1919  r.  o  Komisji  Kody 
fikacyjncj  (Dz.  Pr.  Nr.  44,  poz.  315). 

Ustawa  z  dnia  9  lipca  1919  r.  o  budowie  kanałów 

żeglownych,  tudzież  regulacji  rzek  żeglownych  i  spław= 
nych  (Dz.  Pr.  Nr.  59,  poz.  356). 

Ustawa  z  dnia  18  lij>ca  1919  r.  o  pomocy  pań.stwo; 
w  ej  na  odbudowę  gospodarstw,  zniszczonych  lub 
uszkodzonych  skutkiem  wojny  (Dz.  Pr.  Nr.  63, 

poz.  368).  " 

Ustawa  z  dnia  21  lipca  1919  r.  o  przymusowcm 
nauczaniu  w  wojsku  poiskiem  (Dz.  Pr.  Nr.  63, 

poz.  373). 
Ustawa  z  dnia  22  łipca  1919  r.  w  przedmiocie 

utworzenia  Głównego  Urzędu  Ziemskiego  (Dz.  Pr. 
Nr.  63,  poz.  376). 

Ustawa  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  o  odpowic<lzial> 
ności  osób  wojskowych  za  przestępstwa  z  chęci  zysku 

(Dz.  Pr.  Nr.  64,  poz'  386), 
•    'i:  "• 
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Ustawa  z  dnia  29  lipca  1919  r.  o  tymczasowym 
sąc{oAvnictvne  wojskowem  (Dz.  Pr.  Nr.  65,  po^.  3S9\ 

Ustawa  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  o  uzupełniają^ 
c>  ch  •u'A'borach  do.  Sejmu  Ustawodawczego  z  dals 
s;{ych  Części  b.  zaboru  pruskiego  (Dz.  Pr.  Nr.  65, 
poz.  393). 

Ustawa  z  dnia  2  sierpnia  1919  r.  o  powołaniu 

pracowników  kolei,  poczty,  żeglugi  psuowej,  telegra^ 
fu  i  tdtefonu  na  służby  w  armji  (Dz.  Pr.  Nr.  65, 
poz.  396). 

Ustawa  z  dnia  2  sierpnia  1919  r.  o  stałej  pensji, 
dhi  weteranów  powstanif  1831  i  1863  r.  (Dz.  Pr.  iśir.  63, 
poz.  397). 

1'stawa  z  dnia  2  sierpnia  1919  r.  o  ustaleniu  star= 
szeństwa  i  nadaniu  stopni  oficerskich  w  wojsku  poU 
skiem  (Dz.  Pr.  Nr.  65,  poz.  399). 

Ustawa  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  orderu  wojsko- 

wego  „Vii-tuti  =  Militari"  (Dz.  Ust.  Nr.  67,  poz.  409). 
Ustawa  z  dnia  2  sierpnia  1919  r.  w  przedmiocie 

zmian  w  dekrecie  Naczelnika  Państwa  z  dnia  13  gru= 
dnia  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  21  z  r.  1918,  poz.  66)  o  Urzt^^ 
dzie  Patentowym  (Dz.  Ust.  Nr.  67,  poz.  -110). 

Ustawa  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  o  godłach  i  bar= 
wach  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  Ust.  Nr.  ó9, 
poz.  416). 

Ustawa,  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  w  przedmiocie 
utworzenia  Państwowego  Ftmduszu  Mieszkaniowego 
(Dz.  Ust.  Nr.  73,  po-z.  424). 

Ustawa  z  dnia  30  października  1919  r.  o  ratyfi= 
kacji  konwencji  z  Francją,  w  przedmiocie  emigracji 
i  imigracji  (Dz.  Ust.  Nr.  88,  poz.  481). 

Ustawa  z  dnia  7  listopada  1919  r.  o  tymczasowej 
nadzwyczajnej  Komisji  rewizyjnej  (Dz.  Ust.  Nr.  S9, 
poz.  484).  . 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wojskowych 
i  Ministra  Skarbu  w  przedmiocie  wykonania  ustawy 
z  dnia  2  sierpnia  1919  roku  o  stałej  pensji  dla  wcte= 
ranów  powstania  1831  ł  1863  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  91, 
poz.  495). 

Ustawa  z  dnia  27  hstopada  1919  r.  o  spisie  pod 
oficerów  (Dz.  Ust.  Nr.  92,  poz.  499). 

Ustawa  z  dnia  27  listopada  1919  r.,  w  przedmiot 
cic  zmiany  punktu  2  art.  19  ustawy  z  dnia  1  sierpnia 
I9I9  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  67  z  r.  1919,  poz.  409)  o  orde= 
rze  wojskowym  „Virtuti  =  Militari"  (Dz.  Ust.  Nr.  92, 
poz.  500). 

Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemy 
słu  i  Handlu  z  dnia  4  listopada  1919  r.  o  taryfie  cel= 
nej  (I^z.  Ust.  Nr.  95,  poz.  510). 

Przepis  \\^konwaczy  do  rozporządzenia  o  tary= 
fic  celnej  z  dnia  4  listopada  1919  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  95, 
poz.  511). 

Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przcmy= 
sfu  i  Handlu  z  dnia  4  listopada  1919  r.,  w  przedmiocie 
cz-asowego  zawieszenia  da  od  niektórNch  towarów 
(Dz.  Ust.  Nr.  95,  poz.  512). 

Ustawa  z  dnia  18  grudnia  1919  r.,  w  przedmiocie 
rotózcrzenia  ustawy  z  dnia  2  sierpnia  1919  r.  o  stałej 
pensji  dla  weteranów  z  1831  i  1863  r.,  także  na  wete= 
ranwv  z  1848  r.  (Dz.  Ust.  1920  r.  Nr.  2,  poz.  4). 

Ustawa  z  dnia  18  grudnia  1919  r.  o  przyznaniu 
fitopni  i  praw  oficerskich  weteranom  z  roku  1831, 
1848  i  1863  (Dz.  Ust.  1920  r.  Nr.  2,  poz.  5). 

Ustawa  z  dnia  15  stycznia  1920  r.  w  przedmio' 
cic  ustanowienia  marki  polskiej  prawnym  środkiem 
płatniczym  na  całym  obszarze  Rzeczypospolitej  Pol= 
skłej  (Dz.  Ust.  Nr.  5,  poz.  26). 

Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  14  stycz= 
nia.  1920  r.,  w  przedmiocie  dopłaty  do  cel  (agia)  (Dz. 
Ust.  Nr.  5,  poz.  35). 

Ustawa  z  dnia  20  stocznia  1920  r.,  w  przedmio= 
cic  zmiany  art.  5  ustawy  z  dnia  29  lipca  1919  r. 
o  tymczasowem  sadownictwie  wojskowem  (Dz.  Ust. 
Nr.  6,  poz.  39). 

Uchwała  Sejmu  z  dnia  13  lutego  1920  r.,  uzupct= 
niająca  uchwałę  Sejmu  z  dnia  20  lutego  1919  r.  (Dz. 
Ust.  Nr.  17,  poz.  84). 

Ustawa  z  dnia  13  lutego  1920  r.,  w  przedmiocie 
dalszej  emisji  biletów  Polskiej  Krajowej  Kasy  Po= 
życzkowej  (Dz.  Ust.  Nr.  17,  poz.  85). 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  przedmiocie 
przejęcia  administracji  kolejnictwa  na  ziemiach  b. 

dzielnicy  pruskiej  przez  Minister.stwo  Kolei  Żelaz- 
nych (Dz.  Ust.  Nr.  19,  po^z.  95). 

^Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Prze= 
mysłu  i  Handlu  z  dnia  20  lutego  1920  r.,  w  sprawie 
płacenia  cła  (xl  niektórych  towarów  w  złocie  (Dz. 
Ust.  Nr.  19,  poz.  98). 

Ustawa  z  dnia  20  lutego  1920  r.,  w  sprawie  przy= 
znania  osobom  wojskowym  nadzwyczajnych  dod.U= 
ków  di-ożyźnianych  (Dz.  Ust.  Nr.  20,  poz.  105). 

Rozporządze)>ie  Rady  Ministrów  w  przedmiocie 
podziału  wojewótlztwa  Pomorskiego  na  okręgi  wv= 

boreze  (Dz.  Ust.  rok  1920  Nr.  20,  poz.  111).  ' Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 

o  uzupełniającycli  wyborach  do  Sejmu  Ustawodaw= 
czego  z  dalszych  części  b.  zaboru  pruskiego  (Dz.  Ust. 
rok  1920  Nr.  20,  poz.  112). 

Instrukcja  do  ordynacji  wyborczej  do  Sejmu 
Ustawodawczego  z  dnia  28  listopada  1918  r.  (Dz.  Pr. 

Nr.  18,  poz.  46)  ze  zmianami,  wynikającemi  z  dekre= 
tów  z  dnia  19  i  26  grudnia  1918  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  20, 

poz.  63  i  Nr.  21,  poz.  74)  oraz  z  ustawy  z  dnia  1  sierp= 
nia  1919  r.  o  uzupełniających  wyborach  z  dalszych 
części  b.  zaboru  pruskiego  (Dz.  Pr.  Nr.  65,  poz.  393) 
(Dz.  Ust.  rok  1920  Nr.  20,  poz.  113). 

Ustawa  z  dnia  27  lutego  1920  r.  w  przedmiocie 
wypuszczenia  5%  krótkoterminowej  wewnętrznej 
pożyczki  państwowej  z  roku  1920  (Dz.  Ust.  Nr.  21, 

poz.  115).  * 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 

w  sprawie  sprostowania  instrukcji  do  ordynacji  wy= 
borczej  do  Sejmu  Ustawodawcz^igo  z  dnia  28  listo- 

pada 1918  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  18,  poz.  46)  ze  zmianami. 
WYnilcajacemi  z  dekretów  z  dnia  19  i  26  grudnia 
1918  r.  (Dz.  Pr.  Nr.  20,  poz.  63  i  Nr.  21,  poz.  74)  oraz 
ustawy  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  o  uzupełniających 
wyborach  z  dalszych  części  b.  zaboru  pruskiego  (Dz. 
Pr.  Nr.  65,  poz.  393),  umieszczonej  w  Nr.  20  Dz. 
Ust.  z  dnia  4  marca  1920  r.,  poz.  113  (Dz.  Ust.  rok 
1920  Nr.  21,  poz.  120). 

Ustawa  z  dnia  2  marca  1920  r.  o  budowie  łinji 

kolejowej  Sierpc  Brodnica  (Dz.  Ust.  Nr.  23. 
poz.  126). 

Ustawa  z  dnia  27  lutego  1920  i.  w  przedmiocie 
wypuszczenia  pięcioprocentowej  długoterminowej 
wew^nętrznej  pożyczki  państwowej  z  roku  1920  (Dz. 
Ust.  Nr.  25,  poz.  152). 

Ustawa  z  dnia  9  marca  1920  r.  o  przyznaniu  krc= 
dytów  na  zaopatrzenie  armji  (Dz.  Ust.  Nr.  25, 

poz.  154). 
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  diiia  10  mar= 

ca  1920  r.  w  przedmiocie  wprowadzenia  polskich  raa= 
rek  statystycznych  (Dz.  Ust.  Nr.  25,  poz.  155). 

/ 
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Ustawa  z  dnia  24  marca  1920  r.  o  stemplowaniu 
i  wymianie  banknotów  koronowych,  emitowanych 
przez  Bank  Austrjacko  =  Węgierski  (Dz.  Ust.  Nr.  28, 
poz.  166). 

Ustawa  z  dnia  24  marca  1920  r.  w  przedmiocie 
zamiany  asygnat  pożyczki  państwowej  z  roku  1918, 
subskrybowanej  w  zlocie  po  kursie  nominalnjTn,  na 
obligację  pożyczki  z  1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  28, 
poz.  167). 

Ustawa  z  dnia  26  marca  1920  r.  w  przedmiocie 
uzupełnienia  ustawy  z  dnia  13  lutego  1920  r.  (Dz. 

Ust.  Nr.  17,  poz.  85),  dot>xzącej  dalszej  emisji  błle= 
tów  Polskiej  Krajowej  KasY-  Pożyczkowej  (Dz.  Ust. 
Nr.  31,  poz.  179). 

Ustawa  z  dnia  23  marca  1920  r.  o  „Komitecie 

Floty  Narodowej"  (Dz.  Ust.  Nr.  32,  poz.  187). 
Ustawa  z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  ratyfikacji  trak* 

tatu  pokoju  między  Mocarstwami  Sprzymierzon\Tni 

i  Skojarzonymi,  a  Niemcami,  podpisanego  nV  Wer= 
salu  dnia  28  czerwca  1919  r.,  protokółu,  podpisanego 
w  Wersalu  28  czerwca  1919  r.  i  traktatu  między 

Głównymi  Mocarstwami  Sprzymierzonymi  i  Skoja= 
rzonymi,  a  Polską,  podpisanego  w  Wersalu  28  czerw= 
ca  1919  r.  (Dz.  Ust.  1920  r.  Nr.  35,  poz.  199). 

Traktat  pokoju  między  Mocarstwami  Sprzymie= 
rzonymi  i  Skojarzonymi,  a  Niemcami,  podpisany 
w  Wersalu  dnia  28  czerwca  1919  r.  (Dz.  Ust.  z  1920  r. 
Nr.  35,  poz.  200). 

Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Prze= 
mysJu  i  Handlu  z  dnia  20  marca  1920  r.  w  przedmio= 
cie  czasowego  zawieszenia  cla  od  niektórych  towa= 
rów  (Dz.  Ust.  Nr.  37,  poz.  213). 

Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Frzemy= 
słu  i  Handlu  w  przedmiocie  terminu  czasowego  za= 
wieszenia  cla  od  niektórych  towarów  (Dz.  Ust.  rok 
1920  Nr.  37,  poz.  214). 

Ustawa  z  dnia  29  kwietnia  1920  r.  o  zakazie  doko= 
nywania  wj-plat  w  walucie  rublowej  rosyjskiej  i  prze* 
rachowania  zobowiązań  rłiblowych  na  marki  polskie 
(Dz.  Ust.  Nr.  38,  poz.  216). 

Ustawa  z  dnia  30  kwietnia  1920  r.  w  przedmiocie 
dalszej  emisji  biletów  Polskiej  Krajowej  Ka.sy  Po? 
życzkowej  (Dz.  Ust.  Nr.  38,  po'z.  217). 

Ustawa  z  dnia  30  kwietnia  1920  r.  o  biletach  skar? 

bowj-ch  (Dz.  Ust.  Nr.  38,  poz.  218). 
Ustawa  z  dnia  30  kwietnia  1920  r.  o  wypuszczeniu 

serji  I  biletów  skarbowych  (Dz.  Ust.  Nr.  38,  poz.  219). 
Ustawa  z  dnia  30  kwietnia  1920  r.  w  przedmiocie 

przyznania  bonifikacji  posiadaczom  asygnat  5%  we- 
wnętrznej pożyczki  państAYowei  z  1918  r.  (Dz.  Ust. 

Nr.  38-,  poz.  221). 
Ustawa  z  dnia  4  maja  1920  r.  o  przywróceniu 

praw,  utraconych  wskutek  przestępstw  politycznych 
i  wojskowych  (Dz.  Ust.  Nr.  39,  poz.  230)  wraz  ze 
sprostowaniem,  zamieszczonem  w  Dz.  Ust.  Nr.  42, 
na  stronie  698. 

Rozporządzenie  Ministra  Kolei  Żelaznych  z  dnia 
12  maja  1920  r.  o  rozciągnięciu  Przepisów  Przcwozo* 
wych,  obowiązujących  na  kolejach  polskich,  na  ke^ 
leje  b.  zaboru  austriackiego  i  pruskiego  (Dz.  Ust. 
Nr.  40,  poz.  245). 

Konwencja  w  przedmiocie  emigracji  i  imigracji, 

zawarta  pomiędzy  Rzecząpospolitą  Polską  a  Rzeczą- 
pospolitą  Francuska  (Dz.  Ust.  rok  1920  Ńr.  41,  poz. 
246). 

Oświadczenie  rządowe  o  v^Vmianic  dokumentów 
mtyfikacyjnych    Konwencji    polsko-francuskiej  w 

przedmiocie  emigracji  i  imigracji  (Dz.  Ust.  rok  1920 
Nr.  41,  poz.  247). 

Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  1  maja 

1920  r.  w  sprawie  wykonania  usta\\^'  z  dnia  30  kwiet^ 
nia  1920  r.  w  przediniocie  przyznania  bonifikacji  po- 

siadaczom asygnat  5%  wewnętrznej  pożyczki  pańs 
stwowej  z  r.  1918  (Dz.  Ust.  Nr.  42,  poz.  254). 

Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnj^  7  marca 
1920  r.  w  przedmiocie  stosowania  taryfy  celnej  do 
zagranicznych  wód  mineralnych  naturalnych  (Dz. 
Ust.  Nr.  43,  poz.  259). 

Ustawa  z  dnia  28  maja  1920  r.  o  polskich  statkach 
handlowych  morskich  (Dz.  Ust.  Nr.  47,  poz.  285). 

Ustawa  z  dnia  29  maja  1920  r.  o  tymczasowych 
emeryturach  wojskowych  (Dz.  Ust.  Nr.  47,  poz.  286). 

RO|Zporządzenie  Rady  Ministrów,  normujące 
użytkowanie  funduszu  osadniczego,  przeznaczonego 
do  dyspozycji  Gló\\Tiego  Urzędu  Ziemskiego  na  mos 
cy  uchwały  sejmowej  z  dnia  19  grudnia  1919  r.  (Dz. 
Ust.  z  1920  .r  Nr.  47,  poz.  290). 

Ustawa  z  dnia  8  czerwca  1920  r.,  zmieniająca 
przepis  art.  2  ustawy  z  dnia  18  grudnia  1919  r.  w 
przedmiocie  rozszerzenia  ustawy  z  dnia  2  sierpnia 
1919  r.  o  stałej  pensji  dla  weteranów  z  roku  1831 
i  1863  także  na  weteranów  z  1848  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  50, 

poz.  306). 
Rozporządzenie  Ministra  Robót  Publicznych 

z  dnia  8  czerwca  1920  r.  o  organizacji  Zarządu  rzek 
żeglownych  (Dz.  Ust.  Nr.  50,  poz.  308). 

Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Prze* 
myslu  i  Handlu  z  dnia  11  czerwca  1920  r.  o  taryfie 
celnej  (Dz.  Ust.  Nr.  51,  poz  .314). 

Art.  5.  Na  obszarach  b.  dzielnicy  pruskiej,  ]x>ło 
żonych  poza  b.  linją  deraarkacyjną,  które  z  dniem 
10  stycznia  1920  r.  weszły  w  skład  Rzeczyposi>olitej 
Polskiej,  wchodzą  w  życie  dekrety,  usta^yy  i  uchwały 
sejmowe  oraz  rozporządzenia  Rządu,  określone  w 
art.  1,  oraz  wjTnienionc  w  art.  2,  3  i  4,  z  dniem 
10  stycznia  1920  r.,  o  ile  według  przepisów,  zawartych 
w  w>Tnienionych  artykułach  nie  wchodzą  w  życie 
o<\  czasu  późniejszego. 

O  ile  wskutek  plebiscytu,  odb^-tego  na  Waruiji 
i  Mazurach,  lub  wskutek  ustalenia,  względnie  rektyfi? 
kacji  granic  zostały  lub  miałyby  być  wcielone  do 

b.  dzielnicy  pruskiej  diUsze  obszary,  natenczas  wy- 
mienione w  ustępie  1  dekrety,  ustawy  i  uchwały  sej* 

mowe  oraz  rozporządzenia  Rządu  wchodzą  w  życic 
na  tych  obszarach  z  dniem  ich  przejęcia,  o  ile  według 
przepisów,  zawartych  w  art.  1  —  4,  nie  wchodzą  w 
życie  od  czasu  późniejszego. 

Art.  6.  Następujące  dekrety,  ustawy  sejmowe 
i  rozporządzenia  Rządu  obo\viązują  na  całym  obsza 

rze  b.  dzielnicy  pruskiej  z  dniem  wejścia  w  ż>'cie  ni' 
niejszej  ustawy,  o  ile  w  niniejszy  m  artykule  nie  jest 
przy  poszczególnej  pozycji  podany  inny  termin 
wejścia  w  życie: 

Dekret  z  dnia  7  lutego  1919  r.  o  tymczasowcni 
przekazaniu  Ministrowi  Komunikacji  prawa  wyda^ 
wania  przepisów  o  przewozie  pasażerów,  bagażu  i  to? 
warów  oraz  ustalania  taryf  przewozowych  na  kole; 

jach  polskich  (Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  152)  —  obowiązuje 
w  b.  dzielnicy  pruskiej  od  dnia  1  kwietnia  1920  roku. 

Ustawa  z  dnia  2  maja  1919  r.  o  wyłącznem  upo^ 
ważnieniu  Państwa  do  zakładania  rurociągów,  służąc 
cych  do  prowadzenia  gazów  ziemnych,  regulowania 
produkcji  i  zużytkowiinią  ich  (Dz.  Pr.  Nr.  39,  po= 
zyeja  292). 



1'stawa  z  dnia  27  maja  1919  r.  o  państwowej  wy= 
t  łączności  poczty,  telegrafu  i  telefonu  (Dz.  Pr.  Nr.  44, 

I  poz-  310)  —  obowiązuje  w  b.  d7:ieln'cy  pruskiej  od 
\>  dnia  1  stycznia  1921  r. 

Ustawa  z  dnia  21  lipca  1919  r.  o  odpowiedzialno* 
ści  dysc^-^ilinarnej  stahch  nauczycieli  nublicznych 
szkól  nowszechnych  i  o  postępowaniu  d>-scyplinar- 

ncni  (Dz  .Pr.  Nr."  63.  poz.  374). 
Ustawa  z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  w  nrzecimiocie 

sckwestru  zbiorników  i  cvstern  nafto\vĄ'ch  (Dz.  Ust. 
Nr.  68,  poz.  414). 

Ustawa  z  dnia  24  października  1919  r.  w  przed= 

miocie  zmiany  nazwi;;];  (Dz.  Ust.*  Nr.  88,  po'/.  478). 
Ustawa  z  dnia  19  maja  19?0  r  o  pocztowej  Kasie 

O.szczedności  (Dz.  U.-;t.  Nr.  48.  poz.  297)  —  obowią= 

ziije  w  b.  dzieln'cy  pruskiej  od  dnia  1  lutego  1921  r. 
Postanowienia  art.  .5  ustępu  2  stosuje  sie  odpo? 

wiednio  . 

Art.  7.  Jeżeli  przed  dniem  wejścia  w  żvcie  ni= 
niejszej  ustawy  w  postępowaniu  sadowem  albo  admi» 
nist)  acyjnem,  prawomocnie  ukończonera,  zastosować 
no  wbreY.'  postanowieniom  art.  2,  3,  4  i  5  dotychczas 
snwc  u.stawodawstwo  dzielnicowe  zamiast  v,-chodzą= 

*cc0o  w  to  miejsce  ustav/odawstwa  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  lub  wbrew  postanowieniom  art.  1  i  6  zastoso^^ 
\  ano  wcześniej  ustau-^odawstwo  Rzeczypospolitej  Pols 

,|  skiej,  v/stępujac  na  mocv  niniejszej  ustawy  w  miej* 
sec  dotr-czące^o  usta Vi'o dawstwa  dzielnicowego,  nie 
s' '.nowi  to  tytułu  do  podnoszenia  roszczeń. 

Art.  8.    Na  Avniosck  Ministra  b.  Dzielnicy  Pru* 

skicj.  a  w  działach,  nie  podlegających  jo^o  admini= 
str-.icji,  na  wniosek  właściweęfo  Ministra  postawiony 

porozi-im.ieniu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej, 

1    że  Rada  Ministrów  wm-owadzić  rozporządzeniem 
j  n:i  obs;;t'r  tej  dzielnicy  dalsze  dekrety  i  ustaw5%  ogło- 

szone przed  dniem  1  lipca  1920  r.  w  Dzienniku  Praw 

f  Państwa  Polskiego  łub  Dzienniku  UstaM-  Rzeczy  po? 
S'H)Iitej  Polskiej. 

,  Postanovnenia  art.  3  ustęmi  2  znajdą  o<!powied= 
.nic  zastosovł'anie. 

Art.  9.  Wykonanie  dekretów,  ustaw  i  uchwał 

|r sejmowych  oraz  rozporządzeń  Rządu,  obowiązują? 
,  cych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  należy  do  tej 
wladzv  centralnej,  która  na  tym  obszarze  sprawuje 

1, administrację  w. dotyczącym  zakresie, 

ji       Art.  10.    O  ile  w  dekretach,  rozporządzeniach 
vKomisarjatu  Naczelnej  Rady  Ludov.'ej,  ustawach  sGj  = 
niowych  i  rozporządzeniach  Rządu  jest  przewidziana 
^wyłaezna  właściwość  vrładz  administracyjnych  do 
I  orzekania  kar  łub  konfiskaty,  natenczas  w  b.  dzieU 
k^nicy  pruskiej  prawo  to  przysługiije  nicbydko  władzom 
;  administra(^'jny!n.  ale  także  sądon).  Władze  adraini= 
Jstracyjne  są  atoli  upoważnione  jedynie  do  oi-zekania 
;  kary  aresztu  do  14  dni,  do  orzekania  kary  grzywny 
■i  do  orzekania  konfiskaty. 

Odwołanie  się  od  orzeczenia  władzy  administra* 

',cyjnej  do  orzecznictwa  sądov.'ego  jest  zawsze  do* 
puszczalne,  przyczem  stosuje  się  odpowiednio  odnoś« 

'  iie  przepisy  obowiązujące  w  t^-m  względzie  w  b.  dziek 
nicv  pruskiej,  a  dotyczące  postępowania  przy  poli* 
cyjnych  nakazach  karnych. 

W  miejsce  zagrożonej  kary  aresztu,  o  ile  ta  prze* 
kracza  sześć  tygodni,  wchodzi  kara  więzienia  aż  do 

.  wysokości  zagrożonej  kary  aresztu;  o  ile  jednalc  wy» 

cjfl  424.  r)4i5 

mierzona  kara  wolnościowa  nie  przekracza  sześciu 

tygodni,  może-  opiewać  na  więzienie  lub  ar.eszt. 
Na  wniosek  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej, 

a  w  działach  administracji,  wyłączonych  z  rod  jego 

kompetencji,  na  wniosek  właściv/ego  Minirtra  w  po- 
rozmnicniu  z  Ministrem  b.  DzitlnicY  Pru.sk lej.  Rada 

Ministró-A'  może  w  przeciągu  roku  od  dnia  wejścia 
w  życic  niniejszej  ust.iwy  wprowadzić  w  dekretach, 

ustawach  sejmowych  i  rozporządzeniach  Rządu,  obo' 
wiązujących  w  b.  dzielnicy  pruskiej  te^miany,  które 
okażą  się  konieczne  :'c  wznlędu  na  odmie iiny  uf-trnj 

i  odmienną  właściwość  -■  ladz  w  tej  dzieln'cy. 
>Ai't.  ]].  O  i!c  chodzi  o  rozporządzenia  Radv  Ali? 

nistróv.%  oznaczy  Rad-'  .'^1  anistn^w,  o  ile  zaś  ch(xki'i 

o  rozporządzenia  pos^;cz'.  .fólnych'  .MinWitrów,  oznaczy 
wjaściVy  Minister  rozporządzeniem,  które  z  rozpo=- 
rządzeń,  nie  Yvprowad'zon\ch  niniej?ią  ustawą,  a  w^? 
danych  na  podstawie  dekretów  i  ustaw,  Nwrricnio- 
nych.  wzdędnie  określonych  w  art.  1,  2,  3.  4  i  6.  obo? 
wiązują  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  oraz  of! kiedy. 

Do  rrtzporządzeń.  oznaczyć  sic  mających,  w  my.ś] 
ustępu  1.  odnoszą  sic  odpowiednio  noRt;mo\vien'a 

art.' 10. 
Art.  12.  Dekrety,  ustawv  i  uchwały  8cjirov,'e 

oraz  rozporządzenia  Rządu,  oki  t  ślone,  v/.zfllędnic  wy- 
mienione w  art.  3,  4  i  6,  uv,'a.':a  się  z  chwilą  we!Śe<a 

ich  w  życie  na  mocy  postano  vień  niniejszej  ustawy 

za  prawnie  ogłoszone  w  b.  dzielnicy  i-^ruskiej. 
Dekrety,  ustawy  i  rozporządzeni:!,  które  zostaną 

w  przyszłości  na  mocv  ;:rt.  8  i  11  wprowadzone  do 

b.  dzielnicy  pruskiej,  będzie  si;-  uważać  za  '-'rawnie 
ogłoszone  w  tej  dzielnicy,  o  ilc  r;  --i  in  z  rozporządzę^ 
niem,  %\7i'-'owadzającem  je.  bc-k^ie  ogłoszony  tekst 
daffego  dekretu,  ustawy,  względnie  rozporządzenia, 
z  cwentualnemi  zmianami. 

Art.  13.  Na  wniosek  Ministra  b.  Ddebdcy  I'vu* 
skiej,  a  v/  działach  administracii,  nie  nodlegających 

Ministrowi  b.  dzielnic^-  pruskiej,  na  v  niosek  właści? 
wego  Ministra  postawio'nv  w  porozumieniu  z  Mini- 

strem b.  Dzielnicy  Pniskiej,  Rada  Ministrów  władna 
jest  usuwać  rozbieżności  między  dzielnicowcmi  usta* 
wami  i  rozporządzeniami,  obowiązującemi  w  różnych 
częściach  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Art.  14.  O  ile  \v  ustawach  sejmowych,  lub  do? 
tychczasowych  rozporządzeniach  Rzadki,  wzglcdnie 
poszczególnych  Ministrów,  nie  postanowiono  inaczej, 

kompetencje,  przekazane  w  ustawodav.'stwic,  obowią? 
zutącsm  w  b.  dzielnicy  pruskiej,  b.  naiv,  y;^szym  czyn-  r 

nikom  zwici-zchnim  lub  centralnym  władzom."  w  ustro- 
ju Rzeczypospolitej  Połskicj  niepr '  widzianym,  przy* 

sługują  Radzie  Ministrów,  a  o  ile  dotyczą  prawa  za- 
t^vierdzania  wyborów,  lub  zatwierdzania  mianowań- 
wlaściwym  Ministrom. 

Art.  15.  Rozporządzenia  Ministra  b.  Dzieln'cy 
Pruskiej,  ogłaszane  do  dnia  30  czerwca  1921  r- 
w  Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  b.  Dzielnicy 
Pruskiej,  uważa  się  za  prawnie  ogłoszone,  a  tekst 
ich  za  autentyczny. 

Ustav/odawcze  rozporządzeniu  i^\inistra  b.  Dziel* 
nicy  Pruskiej,  ogłoszone  przed  dniem  wejścia  w  ży= 
cie  niniejszej  ustawy,  uważa  się  za  wydane  zgodnie 
z  art.  6  ustawy  z  dnia  I  sierpnia  1919  roku,  o  tym* 
czasowej  organizacji  zarządu  b.  Dziełnicv  Pruskiej 
(Dz.  Pr.  64,  poz.  385). 
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Art.  16.  Ustawa  niniej.sza  %vcbo-dzi  w  i;ycic 
z  dniem  jej  ogłoszenia. 

Marszalek: 

(  ■  )  Tiąmpczyński. 
Preivd^'nt  Ministrów 

(— )  WUns. 

iMinister  b.  Dziehrcy  Pruskiej: 

(— )  W.  Kucharsia. 

^linistcr  Spraw  Zagranicznych: 

(  )Skirmunł. 
Mini.ster  Sprp.w  Wojskowych: 

{-  ')Sositkowski. 
■^■linister  Skarbu: 

(  -)  Steczkowski. 
Winiytcr  Sprawiedliwości: 

( — )  Sobole  ws  ki. 
Minister  \V\znań  Reli<<ijnych 
i  O.śniecenia  Publicznego: 

M.  Rataj. 

Minister  Przemyski  i  Handlu; 

(    '  8'  Pt  Zimoń  sl,  ' 
Minister  Kclei  Żelaznych: 

f— )  Jasiński 

Minister  Poczt  i  Telcf^rafów: 

('  )Sieslo\vic/:. 
Minister  Robót  Publicznych: 

(  ~)G.  Nsruiowic/. 
Minister  Zdrowia  Publicznego: 

w.  z.  (~)  Chodźko. 
Minister  Aprowizacji: 

(— )  OrzędzleUkl.  V 

Kierownik  Ministerstwa  Sztuki  i  Kultury: 

(-^)  M.  Rataj. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  /  dn.  13/ IX  1021  r.  Nr.  75.  poz.  511). 

425. 

ROZPORZĄDZENIE 

Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwowej 

z  dnia  20  sierpnia  1921  r., 

o  utworzeniu  izby  okręgowej  konsoli  w  Kowla. 

Na  mocy  art.  27  ustawy  z  dnia  3  czerwca  1921  i.  o 
Kontroli  Państwowej  (Dz  Ust.  Nr.  51.  poz.  314)  zarzą- 

dzam w  porozumieniu  z  Prezydentem  ̂   M')iistrów  co 
następuje: 

§  1.  Tworzy  się  izbę  okręgową  kontroli  państwo- 
wej z  siedzibą  w  Kowhi,  działającą  na  za&adacli,  wV- 

luszczonycii  w  p-Ciwolanej  wyżej  ustawie. 
§  2.  Terytorialny  zakres  działania  tej  izby  rozcią- 

ga ?ię  na  województwa  wołyńskie  i  poleskie. 
§  3.  O  terminie  otwarcia  tej  i^by  nastąpi  oddz,id- 

'!c  ogłoszeń ic- 
Warszava.  dnia  25  sierpnia  1921  roku. 

Prezes  Najwyższej  Izby  Kontj-ołi  Państwowej: 
( — )  .Jon  Żrirnnwski. 

f^r.  Ust.  R.  P.  z  1Q21  r.  Nr.  74,  poz.  507). 

M  35—36. 

Podatki  bezpośrednie. 

428. 

OKÓLNIK  L.  2401/21. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych. 

Ministerstwo  Skarbu  uwalnia  na  zasadzie  posta? 
nowienia  art.  53  ustawy  z  dnia  10  lipca  1020  r.  o  po* 
datku  od  kapitałów  i  rent  (Dz.  Ust.  Nr.  76  z  r.  1920, 
poz.  517)  fundusze  stypcndjalne  z  zapisu  pewnych 
osób  zabezpieczone  na  nieruchomościach,  jako  prze 
znaczone  wyłącznie  na  cele  dobra  cfiólne^o. 

Gdyby  pod  tym  wzjilędem  zachodziły  w  p<)= 
szczególnych  wypadkach  pewne  wątpliwości,  to  nale 
ży  zwracać  sic  do  Ministerstwa  Skarbu  o  decyzję. 

O  tem  należy  zawiadomić    podwładne  Urzędy 
Skarbowe  podatków  swcf^o  okrę^>u. 

Warszawa,  dnia  5  września  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (    )  B.  Markowski. 

Podatek  spadkowy.  • 

427. 

OKÓLNIK  L.  553/21  S.  IV.  W.  1. 

W  spra>vie  przedawniania  prawa  do  wymierzenia  po: 
datku  spadkowego. 

Art.  30  Przepisów  o  opodatkowaniu  spadków 

i  darowizn  z  dn.  2  czerwca  1920  r.')  (Dz.  U.  Nr.  49, 
poz.  .300),  dotyczący  przedawnienia  prawa  wymiaru, 
rnoże  być  stosowany  tylko  w  v/ypadkach,  w  których 
spadkodawca  zmarł  w  czasie  od  1  stycznia  1916  r.  | 
(art.  ,42  powołanych  Przepisów  oraz  §  6  rozporza/  j 
dzenfa  Rady  Ministrów  z  dn.  9  sierpnia  1921  r.  Oz. 
U.  Nr.  71,  poz.  476). 

O  ileby  zaś  powstała  kwestja,  czy  uległo  prze=  , 
dawnieniu  prawo  opodatkov/ania  spadku  po  osobie  ^ 
zmarłej  przed  dniem  pov.'yższym,  należy  trzymać  sic  | zasad  następujących:  , 

I.  Na  obszarze,  na  którym  przed  wejściem  w  iy- 
eie  Przep.  o  op.  sp.  obowiązywało  prawo  rosyjskie, 
ocenia    się    kwestię    przedawnienia    na    podstawie  : 

art.  223  ros.  Zbioru  ustaw  o  op?^atach,  według  które*  , 
<lo  prsjf^dawnienie  następuje  z  upływem  lat  10  od  dnia  j 
śmierci   spadkodawcy.    Jeśli   Mnęc  np.   ktoś  zmarł  j 
w  dniu  1  lipca  1915  r.,  to  przedawnienie  nastąpi,  jeśli  j 
władza  skarbowa  do  dnia  30  czerwca  1925  r.  ani  nic  j 

doręczy  nakazn  płatniczego,  ani  nie  wezwie  podatHi= 
ka  do  dostarczenia  danych  celem  wymierzenia  po?  ^ 
datku.  ( 

II.  Na  obszarze  zaś,  na  którym  bezpośrednio  j 

przed  wejściem  w  życie  Przep.  o  op.  sp.  obewiązy=  ^ 
walo  prawo  okupacyjne  niemieckie  (rozp.  .b.  Gen.'  ^ 
Gubernatora  warsz.  z  dn.  5  lipca  1916  r.,  Dz.  rozp.  ^ 
Nr.  3S.  poz.  110),  należy  odróżnić  dwa  okresy  —  ^ 
pierwszy:   do  dnia  31  lipca  1906  r.  włącznie,  drugi: 

(;:'.  dnia  1  sierpnia  1906  r-  do  dnia  31  grudnia  1915  r.  j 
,  .leśli  spadkodawca  zmarł  w  okresie  pierwszym,  ^ 

to  w  myśl  przepisu  rosyjskiego,  powołanego  "/yżcj  ̂  

*)  Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  27  z  dn.  31 'VH  1020  r, 

poz.  402. 

Pozycje  425 — 427. 
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ustł^pic  I,  i>rawo  wymiaru  (w  razie  nicprzcdsię* 
('zięcia  przez  władzę  skarbową  czynności,  okrcślo* 
lych  wyżej  w  ustępie  I)  uległo  przedawnieniu  najs 
>óźniej  w  dniu  31  lipca  1916  r.,  a  jako  nieistniejące 

^uż  w  dniu  1  sierpnia  1916  r.,  t.  j.  w  dniu  wejścia 
życie  powołanego  rozporządzenia  okupacyjnego, 

lip  mogło  odżyć  na  skutek  §  24  tego  rozporządzenia, 

lieszcząccgo  przepis  o  w-stecznej  mocy  obowiązuj 
Jącej. 

Jeśli  zaś  spadkodawca  zmarł  w  okresie  drugim, 
i' spadkobiercy  do  dnia  31  lipca  1916  r.  nie  zgłosili 
tego  wypadku  śmierci  do  władzy  skarbowej  celem 
opodatkowania  spadku,  to  ma  zastosov/anie  prav.(ł 
okupacyjne  niemieckie  (§  24  rozporządzenia  okupu- 
cyjnego),  a  wobec  tego  kMX'stja  przedawnienia  wogóle 
powstać  nie  może,  gdyż  rozporządzenie  okupacyjne 
wcale  nie  przewiduje  przedawnienia  prawa  wymiaru. 

"Warszawa,  dnia  14  v.'rzcśnia  192 i  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (    )  }j.  Markowski. 

Podateh  giełdowy. 

428. 

UST  A  W  A 

z  dnia  2  lipca  ]9,.M  roku 

o  podatku  giełdowym. 

Art.  1.  L/mowa  o  odpłatne  nabycie  papierów 
wartościowych  podlega  podatkowi  giełdowcrnu,  ■l.dy 

I  ją  zawarto  na  jednej  z  giełd  polskich,  lub  jeżeli  choć-  H 
by  tylko  jeden-  /  kontrahentów  wykonywa  przedsic;? 
biorstwo  bankowe,  albo  przc^lsiębiorstwo  kantorii 
\v\  miany  (część  pierwsza  i  druga  art.  9  ustawy  z  dnia 
23  marca  1920  r..  Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  30,  poz.  175) 
i  ma  zamieszkanie  lub  siedzibę  w  kraju,  jak  również 
gdy  przyszła  do  skutku  zii  pośrednictwem  osoby,  z.ij* 
mującej  się  zawodowo  pośre^łniczeniem  przy  zawiera* 
miu  umów  tego  rodzaju,  a  mającej  zamieszkanie  lub 
"siedzibę  w  kraju. 

Gdy  umowę  zawarł,  lub  przy  jej  zawarciu  po* 
śiedniczył  znajdujący  się  av  kraju  oddział  firmy  zas 

'  granicznej,  albo  zamieszkały  w  kraju  pełnomocnik 
osoby,  mającej  z  imieszkanie  lub  siedzibę  zagranicą, 
ito  postanowienia-  ustawy  niniejszej  mają  zastosowa- 
inie,  jak  gdyby  kontrahent  lub  pośrednik  mieszkał  w 
fj  kraju. 

^'  Art.  2.  Podatkowi  giełdowemu  podlega  również umowa  o  nabycie  nowo  w^iiuszczonych  akcji,  zawar^ 
ta  między  ich  pierwszAin  nabywcą  a  założycielem  (za= 
lożycielami)  spółki  akcyjnej,  albo  komandytowo  =  ak« 

Icyjnej  lub  spółką  akcyjną  (komandytowo  a  akcyjną), 
zwiększającą  swój  kapitał  zaklado%\ą',  jak  również 
przejęcie  nowo  wypuszczonych  akcji  przez  zało- 
życiela. 

Art.  3.  Gdy  umowa  ma  na  celu  zamianę  papie- 
!rów  wartościowych  za  inne  papier\'  wartościowe,  to 
należy  uiścić  podatek  d-woikrotnie,  a  mianowicie:  od 
nabycia  prze?  każdego  z  kontrahentów. 

Celem  zastosowania  powyższego  przepisu  uważa 
się  za  zamianę  również  umowę,  mocą  której  jedna  ze 
stron  zobowiązała  się  do  dania  papierów  wartościom 

wych,  druga  zaś  częścią  do  dania  papierów  watrościo= 
wych,  częścią  do  zapłaty  pieniędzy. 

Art.  4.  Jeżeli  umowę  zawarf^korńisant  na  rachu? 
nek  komitenta,  to  podatkowi  podlega  również  wyko? 
nanie  umowy,  zawartej  między  komisantem  a  ko; 
mitentcm. 

Art.  5.  Jeżeli  strony,  które  zawarły  umowę,  od* 
raczają  jej  wykonanie,  lub  pod  innym  względem  zmie* 
niają  treść  umowy,  to  należy  uiścić  podatek  po- 
nownie. 

Art.  6.  Ihnow}',  zawarte  por\  wtrunkiem,  podle- 
gają  podatkowi,  jak  gdyby  warunku  nie  było. 

Art.  7.  .Umowy,  wymienione  w  poprzednich  ar- 
tykułach, nie  podlegają  podatkowi,  gdy  inają  za  i)rzed* miot: 

*!)    wszelkiego  rodzaju     obligi     Państwa  Pol- skiego; 

2)  weksle,  przekazy  kupieckie  i  wogóle  papiery 

wartościowe,  płatne  w  oznaczonym  tewninie  i  ozna= 
czonej  kwocie  (papiery  wylosowane,  kupony  procen  = 
J:o\\'c,  kupony  d>"»tvidendowe,  co  do  których  należnji 
suma  jest  już  ustalona,  bilety  skarbowe,  asygnacie 
kasowe  i  t.  p.),  czeki,  jak  również  papierowe  środki 
płatnicze  w  walucie  zagranicznej: 

3)  gdy  chodzi  o  zamianę  papierów  wartościowych 
za  inne  odcinki  panieró'.y  wartościowych  tego  samego 
rodzaju,  a  łączna  wartość  nominalna  jednych  i  dru« 

gićh  jest  ta  samu;  dotyczy  to  w  szcra-gólnoś/ci  kon« 
wersji,  na  paniery  wartościowe  niżej  oprocentowaSlb; 

4)  gdy  chodzi  o  nabycie  przez  pierwszego  nabyw* 
cc  papierów  AYartościowych  innego  rodzaju,  niż  \vyt 
mienione  w  art.  2;  . 

5)  gdy  inst>"tL;cja  kredytowa,  wypłaciwszy  dłuż* 
nikowi  sumę,  pożyczoną  w  własnych  listach  zastaw- 

nych lub  w  innych  obligacjach,  które  sama  wydała, 
odkuDujc  od  dłużnika  odrazu  te  same  obligacje: 

6)  gdy  pożyczkę,  otrzynyma  od  instytucji  kredy* 
towej  w  jej  własnych  obligacjach,  snł:'.c;)  dłużnik  ob' 
ligacjami  tego  samego  rodzaiu. 

Art.  8.  O  ile  umowa,  podler^ai  iea  nodatkovn  gieł* 
dowemu  lub  uwolniona  i  od  tego  podatku  w  myśl 

art.  7,  ustępu  1,  ma  na  celu  sprzedaż  papierów  v/ar= 
tościowyeh  lub  ich  zamianę  za  inne  papiery  wartościo* 
we,  to  dokumenty,  stwierdzaja.ce  zawarcie  takiej 
umowy,  w  szczególności  też  wystawione  przez  .po< 

średnika,  nie  ncdlegają  opłacie  (naleŻA-tości)  stem* pTowej. 

O  ile  zaś  umowa,  określona  w  art.  1,  nie  ma  na 

celu  sprzedaży  papierów  wartośció'vych  lub  ich  za= 
raiany  za  inne  v>apiery  wartościowe,  a  zawarcie  jej 

stwierdzono  dokumentem,  podlegającym  opłacie  (na=  • 
leżytości)  stemplowej,  to  nie  podlega  podatkowi  gieł' dowemu. 

Rachunki,  które  dotyczą  umów,  podlegających 
podatkowi  giełdowemu  lub  uwolnionych  od  tego  po< 
datku  w  myśl  ustępu  1  art.  7,  nie  podlegają  opłacie 
(nąleżytości)  stemplowej. 

Część  pierwsza  niniejszego  artykułu  stosuje  się 
na  obszarze,  na  którym  obowiązuje  prawo  prwatne 
rosyjskie,  również  do  umów  o  dostawę  papierów  war* 
tościow\'ch  (art.  1737  części  pierwszej  t.  X.  Zb.  Pr., 
wyd.  z  1914  r.). 

Art.  9.  Za  podstawę  wymiaru  podatku  przyjmu* 

je  się: 
1)  przy  sprzedaży:  łączną  wartość  świadczeń,  do 

których  zobowiązuje  się  kupujący, 
2)  przy  umowach  innego  rodzaju: 
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a)  wartość  papierów  waitościowych,  według 

przeciętnego  kursu  giełdy  warszawskiej  w  dniu  za- 
warcia umowy  lub.  o  ile  w  dniu  tym  nie  było  no'^ 

towania  —  według  kursu  tejże  giełdy,  ustalonego  po 
TUZ  ostatni  w  ciągu  oł^resu  sześciomiesięcznego,  po* 
rrzedającego  zawarcie  umowy, 

b)  co  do  papierów,  nienotowaiiycli  na  giełdzie 
warszawslciej  —  wartość  ich  według  przeciętnego  kur* 
su  tej  giełdy  polskiej,  na  której  są  notowane,  ustało* 
na  w  sposób,  podany  w  ustępie  a), 

c)  w  innych  \v\'p?.dkach:  przeciętną  wartość 
sprzedażną  według  cen  pozagie'dov.^  ch,  ujawnionych 
L>o  raz  ostatni  w  ciągu  okresu  s~eściomiesicczncgo, 
poprzedającego  zawarcie  umowy, 

«d)  w  braku  danych,  \\'jTnienionych  w  ustę^pie  a) — 
c),  ustali  wartość  wład/a  skarbowa. 

N'e  wchodzą  w  rachubę  świadczenia  z  tytułu  od= 
setek  bie  jącvch,  ani  też  dopłata  za  kupony  Już  płat« 
ne,  lecz  jeszcze  ̂ łączone  z  papierem  wartościowyTn. 

O  ile  suma,  która  służy  za  podstawę  wymiaru, 
wyrażona  jest  w  walucie  zagranicznej,  następuje  prze 

rachowanie  na  marki  polskie  v'  sposób,  który  będzie* 
określony  w  drodze  rozporządzenia^ 

Art.  10.  Jeśli  jeden  z  kontrahentów,  lub  każdy 
z  nich  ma  prawo  zwiększyć,  lub  zmniejszyć  ilość 
umówiona,  to  za  podstawę  wymiani  przyjmuje  się 
ilość  najwyższa,  która  według  umowy  może  być 
rrzedmiotem  ś\viadczenia. 

j^Art.  11.  Podatek  wvnos'  od  każdego  pełnego 
luW^aczete^o  t^/siąca  marek  sumy,  która  stanowi  pod« 
stawę  wymiaru: 

a)  o  ile  przedmiotem  umowy  są  papiery  o  stałem 
oprocentowaniu:  do  1  marce, 

b)  co  do  akcji,  udziałów  w  gwarectwach  (kuksów) 
i  innych  papierów  o  niestałem  oprocentowaniu:  po 
3  marki. 

Jeśli  jednak  obaj  kontrahenci  wykonywają  ')rzed= 
siębiorstwo  bankowe  lub  przedsiębiorstwo  kantoru 
wymiany  (art.  1)  i  mają  :;amieszkame  lub  siedzibę 
w  kraju,  to  stawka  wynosi:  w  wy^^adkach,  przewi* 
dzianych  w  ustępie  a)  —  10  fenigów,  w  ivypadkach 
zaś,  przewidzianych  w  ustępie  b)  —  50  fenigów. 

Art.  ■'2.  Minister  Skarbu  może  co  do  umów,  przy 
których  jeden  z  kontrahentń^v  ma  mieszkanie  lub 
siedzibę  w  kraju,  drugi  zaś  zagranicą,  ustanowić,  na 
zasadzie  wzajemności,  stopy  podatku  niższe  od  wy= 
mienionych  w  art.  11;  nie  mogą  one  jednak  wynosić 
mniej  niż  połowa  stawek  zwyczajnych. 

Art.  13.    Do  piszczenia  podatku  są  o.-iov.  iązani: 
1)  Pośrednik,  mający  w  kraju  /zamieszkanie  lub 

siedzibę  fart.  1),  jeżeli  współdziałał  przy  zawarciu 
umowy; 

2)  V/  hraku  takiego  pośreifnika: 
a)  kontrahent,  m.ający  zamieszkanie  lub  siedzibę 

w  kraju,  jeśli  drugi  znajduje  się  zagranicą; 
b)  ten  z  kontrahentów,  który  wykonywa  przed* 

siębiorstwo  bankowe  lub  kantoru  wymiany  (rt.  1), 

V.'  wypadku,  gdy  obie  strony  umawiające  się  znajdują 
•^ię  w  kraju: 

c)  V.'  innych  wypadkach:  zbywca. 
Założyciela  spółki  akcyjnej  lub  komandytowo= 

i-kcyjnej  (art.  2)  uważa  się  za  zbwcę  także  co  do 
!>"ch  akcji,  które  on  sam  przejmuje. 

Art.  14.  .Jeśli  osoba,  ob<>T\iązaną,  w  myśl  prze- 
pisu wykonawczego,  przewidzianego  w  art.  18,  do 

'vr^c.-enia  doktimentu  umo'vnega  drugiemu  kontra^' 
h£ntovvi,  nie  uczyniła  tego,    lub  Jeśli  z  treści  doku* 

mentu  wynika,  że  wystawca  nie  obliczył  podatku 
wcale  lub  obliczył  go  w  kwocie  niższej,  niż  się  n-dc/y 

Według  ustawy-,  to  kontrahent,  któremu  dokument 
miał  być  wręczony  (został  ̂ ^-ręczony),  winien  uiścić 
podatek  (lub  część,  której  brakuje)  w  czasie  i  w  spo* 
sób,  które  będą  określone  rozporządzeniem. 

Art.  15.  O  ile  w  przyt^adkach,  przcwłdzianycji 
w  art.  2,  do  uiszczenia  pofiaiku  obowiązany  jest  zh-- 
lożycicl  spółki  akcyjnej  lub  komrmdytowo  *  aJccyjiict 
(art.  13,  ustęp  2  c)  i  obowiązku  tego  nic  dopełnił  w 

przej-isanym  terminie,  to  si^Kjlka  .akcyjna  lub  kom;'.';^ 
dytowo  =  akcyjna  obov/ią>;(ina  jest  po  ukonslytuovVii.- 
niu  się  uiścić  podatek  w  cz;Łsie  i  w  sposób,  które  będa 
określone  w  drodze  rozporządzenia. 

•  Art.  16.  Jeśli  do  uiszczenia  obowiązane  są  dwie 
lub  Mięcej  osób,  to  obowi4zek  ich  Jest  solidarny. 

Pośrednik  (art.  13,  ustęp  1)  może  od  każdego 

z  kontrahentów  żądać  z^^'■rotu  połoY/y  j^odatku. 
Osobom,  obovkią:<anym  do  uiszczenia  w  mvśl 

art.  14  i  15,  służy  prawo  regresu  przeciw  obowiązanym 

w  myśl  art.  13.  a  to  co  do  całej  uisia-ionej  kwoty, 
Art.  17.  Podatek  giełd^v>ry  uiszcza  się  gotówką 

lub  znaczkami  stemplowcmi.  Minister  Skarbu  wyda 

S/Czegółowe  postanowienia  v,'  tym  przedrriioćic,  w 
szc?egó!ności  też  co  do  terminu  uiszczenia. 

Art.  18.   Minister  Skarbu  może  zar  ządzić,  by  oso- 
by, zawierające  umowy  o  odpłatne  nabi  cie  papirrów 

wartościowych  lub  pośredniczące  przy  'eh  zawieraniu, 
zapiswały  umowĄ*,  podlegające  podatków*.  Jak  rów" 
nież  uwolnione  od  podatku  (art.  7  i  8),  do  osobnego 
rejestru,  oraz  aby  zawarcie  umowy  stwierdzały  doku= 

mcntem,  ułożonym  v/edług  przepisanego  v/zoru  i  wrę^ 
czyły  go  drugiemu  kontrahentowi  (obu  kontrahentom, 

gdy  chodzi  o  pośrednika).  Dokumenty  takie  nie  pod= 
legają  opłacie  stemplowej. 

^      W  drodze    rozporządzepia    będzie  oznaczone, 
^rzez  jak  długi  czas  należy  przechowywać  rejestry 
-  i  dokumenty  umowne. 

Art.  19.  Osoby,  kt%re  wykonywają  pl-zedsiębior= 
stwo  bankowe  lub  kantoru  wymiany  (art.l),  jak  ;ów* 
nież  pośrednicy  (art.  1)  obowiązani  są,  na  żądanie  wła^ 
dzy  skarbowej,  zezwolić  jej  na  przejrzenie  dokumen* 
tów  i  ksiąg,  o  ile  jest  to  potrzebne  celem  sprawdzenia, 
czy  osoby  te  przestrzegają  przepisów  iiiniejszcj ustawy. 

Osoby  te,  jak  róvtnież  każdy,  kto\  zawarł  umowę, 
podlegającą  podatkowi  w  myśl  niniejskej  ustawy,  wm^ 
ni  na  żądanie  władzy  skarbowej  podać  jej  szczegół 
łowo  i  zgodnie  z  prawdą  wszeJkie  znane  im  okolicz^ 

ności,  których  znajomość  potrzebna  jest  celem  ustn= 
lenia  podatku. 

Art.  20.  Władza  skarbowa  wymierza  po^.^atck 

i  za^\^adamia  o  w>Tniarze  przez  nakaz  płatniczy  ile- 
kroć doszło  do  jej  wiadomości,  że  podatku  nie  u\s//- 

c;;ono,  lub  że  uiszczono  mniej,  niż  się  należy  wedlu.-; ustawy. 

Art.  21.  Podatek,  vrymierzony.  przez  władzę 
skarbową  (airt.  20),  należy  zapłacić  w  ciągu  miesiąca 
od  dorę-czenia  nak;3;u  płatniczego.  Kwoty,  nieuis/.* 
czone  w  tym  terminie,  będą  ściągane  w  drodse  przy' 
mUvSOwej  wed'ug  przepisów  o  egzekucji  podatków  bez* 
pośrednich.  Odwołanie  (art.  27)  nie  odracza  płatności. 

W  razie  niedotrzymania  powyższego  terminu  po' 
biera  się  odsetki  za  rwłokę  w  wysokość^  1%  miesfęcz= 
nie  cd  zaległości  za  czas  od  upływu  t«rroinu  do  dnia 
uiszczenia;  przytem  miesiąc  roz:poczęty  iiczy  się  za 
cały. 
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C;elcin  oblic;^euitt  odsetek  za  r\vłok(;  nalcżry  /a." 
leglość,  składaj  ącią  się  z  całych  marek  i  fenigów,  za- 

okrąglić do  najbliższej  kwoty,  obejmującej  całe  mar* 
ki,  a  to:  w  górę,  gdy  chodzi  o  50  fenigów  lub  więcej, 
w  dół  zaś  gdy  fenigów  jest  mniej  niż  50. 

Art.  22.  Jeżeli  podatku  nie  uiszczono  wcale,  lub 

uiszczono  go  t>'lkp  w 'części,  lub  po  ui>ływie  przepi? 
saaego  terminu,  lub  w  sposób,  nie  odpowiadający 
przepisom,  to  każda  z  osób,  obowiązanych  do  uiszs 
czenia,  ulega  grzywniie  do  50«kTotnej  wysokości  kwo« 

'ty  nieuiszczonej  lub  uiszczonej,  po  upływie  przepisać 
nego  terminu,  lub  w  sposób  inny,  niż  przepisany. 
Grzywna  ta  nie  może  wynosić  mniej  niż  1,000  marek. 

Jeśli  kwota  podatku  nieuiszczonego  nie  daje  się 
oznaczyć,  to  wymierza  się  grzywnę  w  wysokości  od 
1.000  do  500.000  marek. 

O  ile  ta  ze  stron  umawiających  się,  która  jest 
obowiązana  do  uiszczenia  jKKłatku,  składa  się  z  dwu . 
lub  więcej  osób,  to  w  razie  zastosowania  do  niej 

niniejszego  artykułu  ulegnie  grz>'wnie  tylko  raz  jeden. 
Osoby,  tworzące  ją,  obowiązane  są  solidarnie  do 
uiszczenia  grzywny. 

Zastosowanie  niniejszego  artykułu  w  przypad= 
kach,  w  których  podatku  nie  uiszczono  wcale  lub 
uiszczono  go  tylko  w  części,  nie  uchyla  obowiązku 
uiszczenia  podatku,  względnie  części,  której  brakuje. 

Art.  23.  Winni  innego  rodzaju  naruszeń  nimej= 
szej  ustawy  lub  przepisów  wykonawczych,  wydanych 
na  jej  podstawie,  ulegają  grzywnie  w  wysokości  od 
500  do  50.000  mk. 

Art.  24.  Władza  skarbov/a  wymierza  grzywhy, 
przewidziane  w  art.  22  i  23.  Należy  je  uiścić  w  ciągu 
miesiąca  od  doręczenia  orzeczenia,  którem  nałożono 
grzywnę.  Przymusowe  ściąganie  grzywny  może  na« 
stąpić  dopiero  po  uprawomocnieniu  się  decyzji,  któ' 
rą  nałożono  grzywnę. 

Art.  25.  Prawo  Państwa  do  żądania  podatku  ule* 
ga  przedawnieniu  z  upły^^em  lat  pięciu  od  dnia,  w 
którym  prawo  to  powstało. 

Odpov,riedzialność  z  art.  22  i  23  ulega  przedaw= 
nieniu  z  upływem  lat  pięciu  od  dnia,  w  którym  za= 
szło  naruszenie  przepisu. 

Bieg  przedawnienia  przerywa  się  przez  wszelkie 
czynności  urzędowe,  odnoszące  się  do  wymiaru  lub 

uiszczenia  podatku,  względnie  grzywny,  o  ile  czynno= 
ści  te  doszły  do  wiadomości  podatnika. 

Art.  26.  Zwrotu  podatku,  uiszczonego  nienalez? 
nie,  można  żądać  w  ciągu  roku  od  dnia  uiszczenia. 

Art.  27.    Od  nakazu  płatniczego  (art.  20),  od 
orzeczenia  w  przedmiocie  ur^ywny  (art.  24),  oraz 

'od  orzeczenia  odmownego  na  prośbę  o  zwrot  nad* 
,  piaty  (art.  26)  możn^  w  ciągu  miesiąca  od  doręczenia 
wnieść  odwołanie  do  władzy  wyższej. 

Art.  28.  Minister  Skarbu  ustali  właściwość  władz 

skarbowych  do  przedsiębrania  czjTiności  urzędowych 
,w  myśl  ustawy  niniejszej  i  przepisów  wykonawczych, 
wydanych  na  jej  podstawie. 

Art.  29.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  w 
miesiąc  po  ogłoszeniu  i  ma  zastosowanie  do  umów, 
^wymienionych  w  niej,  o  ile  je  zawarto  od  czasu  wej« 

?cia  w  życie  ustawy-. 
Równocześnie  z  wejściem  ustawy  niniejszej  w 

iycie  przestają  obowiązywać: 
1)  rozporządzenia  b.  Gen.  Gub.  Warsz.  z  dnia 

16  marca  1918  r.  (Dz.  Rozp.  Nr.  109,  poź.  461); 
2)  uatawa  austrjocka  z  dnia  9  marca  1897  roku 

Austr.  Dz.  Ust.  Nr.  195); 

3)  §§  24,  25  i  26  a)  ustav/y  stemp'o^\  cj  niemiec^ 
kiej,  ustęp  a)  pozycji  4  taryfy  .stemplowej,  oraz  U5itę[)y 

2  —  7  działu  pod  napisem  „Uwolnienia",  do^danego do  powołanej  pozycji  4; 

§§  18  —  23,  oraz  27  —  33  ustawy  steniplowej  nie» 
mieckiej  obowiązują  w  b.  dzielnicy  pruskiej  od  c:^asu 
wejścia  w  życie  mniejszej  ustawy  tylko  o  tyle,  o  ile 
dotyczą  umów,  określonych  w  ustepJe  b)  powołanej 

pozycji  4. Ajt.  30.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  naloty  do 
Ministra  Skarbu;  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  do 
Ministra  tej  dzielnicy  w  porozumieniu  z  Ministreni 
Skarjju. 

Marszałek: 

( — )  TrąmpczyńskL 
Pr  czy  d  en  t  Ministrów : 

(  •)  ]Vi!os. Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Wsinfsld. 
Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej : 

(  -)  W.  Kucharski, 

(r;-/..  ( '.s-iaw  z  dn'"a  3  września  1921  r.  Nr.  73,  poz.  500). 

429, 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  11  lipca  1921  r. 

o  wykonaniu  ustJiwy  z  djiia  2  lipca  1921  r.  o  podriiku 
giełdowym   (Dz.  U.  Nr.  73  po;:.  500)   nr.  ob-szar-^e 

b.  dzielnic  rosyjskiej  i  a<!str|ackiej. 
i 

Na  mocy  art.  30  ustawy  z  dnia  2  lipca  l'';2l  r. 
0  podatku  giełdowym  (Dz.  U.  Nr.  73  poz.  500)  za- 

rządzam celem  wykonania  tej  ustawy  na  obszarze 
b.  dzielnic  rosyjskiej  i  austrjackiej  co  następuje: 

I.    Przedmiot  podatku. 

§  1- 

(do  art.  1  oraz  do  art.  7  punkt  3  ustawy). 

Umówa,  określona  w  art.  1  ustav/y,  podlega  no- 
datkov/i  także  wówczas,  gdy  ma  za  przedmiot  świa- 

dectwa tymczasowe.  Wydanie  dowodu  ostateczne-:^, 
wzaraian  za  świadectwo  tymczasowe,  nie  podlega  po= datkowi. 

§  2. 

(do  art.  1,  3  i  8). 

Sprzedaż  papierów  wartościowych  imiennych  lub 
zamiana  papierów  takich  na  inne,  poalęga  podatko? 
^vi  giełdow^emu.  Jeśli  choćby  jeden  z  koiitrahentów 
wykonywa  przedsiębiorstwo  bankowe,  albo  przedsię' 
biorstwo  kantoru   wymiany   (art.  9  ustęp  pierwszy 
1  drugi  ustawy  z  dnia  23  marca  1920  r.  o  nadzorze 
nad  przedsiębiorstwami  bankewemi  i  kantorami  \vy> 
miany  Dz.  U.  Nr.  30,  poz.  175)  i  ma  zamieszkanie 
Uib  siedzibę  w  kraju,  jak  również  gdy  przy  zawarciu 
umowy  takiej  współdziałał  pośrednik  (art.  1  ustawy 
z  dnia  2  lipca  1921  r.  o  podatku  giełdowym  i  §  10  ni^ 

niejszego  rozporządzenia.  * 
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W  wypadkach  powyższych  akt  przelewu  (cesji), 
umieszczony  na  papierze  wartościowym,  nie  podlega 
opłacie  stemplowej.  Poniżej  aktu  przelewu  należy 

uwidocznić  kwotę  podatku  giełdowego,  pozycję  reje- 
stru podatkowego,  tudzież  imię  i  nazwisko  (firmę} 

oraz  miejsce  zamieszkania  lub  siedzibę  osoby,  pro 
wadzącej  rejestr  (§  10). 

§  3. (do  art.  7  punkt  2  i  art.  9  punkt  2). 
Umowa,  mająca  na  celu  zamianę  papieru  war* 

teściowego  wylosowanego  za  niewylosow^ane  odcin= 
ki  papierów  wartościowych  tego  samego  lub  innego 
rodzaju,  podlega  podatkowi.  Podatek  należy  uiścić 

raz  jeden.  ■'Za  podstawę  wymiaru  przyjmuje  się  war? 
tość  papierÓNY  niewylosowanych. 

§  4. 
(do  art,  7  punkt  2). 

Umowa  o  odpłatne  nabycie  kuponu  dywidendo* 
wego  podlega  podatkowi,  jeśli  ją  zawarto  przed  usta= 
leniem  wysokości  dywidendy  przez  właściwy  organ 
spółki  akcyjnej  (komandytowe  -  akcyjnej). 

II.  Podstawa  w  y  m  i  a  r  u. 

§-5. 
(do  art.  9,  ust^p  ostatni). 

O  ile  suma,  która  służy  za  podstawę  wymiaru, 

wyrażona  jest  w  walucie  zagranicznej,  następuje  prze' 
rachowanie  na  marki  polskie  według  przeciętnego 
kursu  giełdowego  danej  waluty  zagranicznej  w  dmu 
zawarcia  umowy  lub  —  o  ileby  w  dniu  tym  nie  było 
notowania  —  według  przeciętnego  kursu  giełdowego, 
ustalonego  po  raz  ostatni  w  ciągu  okresu  sześcioniie= 
.sięczne^iO,  poprzedzającego  zawarcie  i.mowy. 

§  6. 
(do  art.  11). 

Jeśli  przedmiotem  umowy  są  papiery  o  stałem 

oprocentowaniu  oraz  papiery  o  niestałem  oprocento= 
waniu,  to  podstawę  wymiaru  oblicza  się  co  do  każde* 
go  z  t\th  dwóch  grup  oddzielnie. 

Jeśli  zaś  przedmiotem  umowy  są  papiery  warto= 
ściowe  różnego  rodzaju,  ale  wszystkie  o  stałem  opro; 
centówaniu  lub  wszystkie  o  niestałem  oprocentować 
niu,  to  podstawę  wymiaru  oblicza  się  co  do  wszyst* 
kich  papierów  łącznie. 

III.  Umowy  komisowe  ' 

§  7. (do  art.  4). 
Umowa  między  komisantem  a  komitentem  pod= 

lega  podatkowi  tylko  wówczas,  jeśli  komisant  ją  wy= 
konał,  t.  j.  jeśli  zawarł  umowę  z  osobą  trzecią  na  ra- 

chunek komitenta. 

Co  do  obu  tych  umów  ustala  się  podstawę.  wy= 
miaru  (art.  9)  według  stanu  w  dniu  zawarcia  umow^ 
z  osobą  trzecią. 

§  8. 
(do  ar?  3  i  4  oraz  art.  13  punkt  2  c). 

Jeśli  nie  tylko  komisant  lecz  także  komitent  wy* 
konywa  przedsiębiorstwo  bankowe  lub  przedsiębior? 
stwo  kantoru  wymiany  (art.  9  ust^ęp  pierwszy  i  drugi 
ustawy  z  dn.  23  marca  1920  r.  o  nadzorze  nad  przed* 
siębiorstwami  hankowemi  i  kantorami  wymiany  Dz. 

U.  Nr.  30,  poz.  175)  i  obaj  mają  zamieszkanie  lub 
siedzibę  w  kraju,  to  do  zapłacenia  podatku  od  umo* 
wy  komisowej  (§  7)  obowiązanym  jest  ten  z  kontra* 
hentów,  który  ma  dostarczyć  papiery  wartościowe. 

Podatek  ma  więc  uiścić  komitent,  gdy  chodzi 
o  zlecenie  sprzedaży,  komisant,  gdy  chodzi  o  zlecenie 
kupna.  W  razie  zamiany  papierów  wartościowych  za 
inne  papiery  wartościowe,  winien  uiścić  podatek  za= 
równo  komitent,  jak  komisant,  —  każdy  od  wartości 
papierów,  które  ma  dostarczyć. 

§9. 

(do  art.  4  oraz  art.  7  punkt  4). 

Jeśli  pierwszy  nabywca  papieru  wartościowego  in= 
nego  rodzaju,  niż  wymienione  w  art.  2  ustawy,  naby= 
wil  go  nie  wprost  od  instytucji  emitującej  lecz  za  po< 
średnictwem  komisanta,  to  umowa,  którą  komisanr 

zawiera  z  instytucją  emitującą  na  rachunek  komiten= 
ta,  nie  podlega  podatkowi.  Podatek  należy  więc  w  ta* 
kim  wypadku  uiścić  tylko  raz  jeden:  od  umowy  mię* 
dzy  komisantem  a  komitentem  (§  7). 

IV.   Rejestr  podatkowy. 

§  10. 

(do  art  18). 
Osoby,  wykonywaj ące  przedsiębiorstwo  domu 

bankowego  lub  kantoru  wymiiany  (art.  1  ustawy  z  dma 
23  marca  1920  r.,  o  nadzorze  nad  przedsiębiorstwami 
bankowemi  i  kantorami  wymiany  Dz.  U.  Nr.  30, 

poz.  175),  jak  również  instytucje  kted\i:owe  bądź  ak= 
cyj^ne,  bądź  spółdzielcze  lub  rządzące  się  własnemi 
statutami,  zatwierdzonemi  przez  władzę  państwową — 
jeśli  zajmują  się  sprzedażą  i  kupnem  papierów  war 
tościowych,  obowiązane  są  prowadzić  rejestr  według 
załączonego  wzoru  (załącznik  Nr.  1).  (Osoby  powyż* 
sze  określane  będą  w  rozporządzaniu  niniejszem  w 

dalszym  ciągu  jako  ,, handlujący  papierami  wartościo- 

wemi"). Rejestr  mają  prowadzić  również  osoby,  zajmu= 
.i ące  się  na  podstawie  urzędowego  upoważnienia  po= 
średnictwem  przy  zawieraniu  umów  o  odpłatne  na= 
bycie  papierów  wartościowych  (w  rozporządzeniu 
niniejszem,  w  dalszym  ciągu,  określone,  jako  „po= 

średnicy"). 
Rejestr  należy  przechowywać*  przez  lat  pięć  po 

upływie  roku  kalendarzowego,  na  który  go  założono. 

§11. 

Numeracja  w  kolumnie  l*ej  wymienionego  w 
§  10  rejestru,  ma  biec  bez  przerwy  przez  cały  rok  ka* iendarzowy. 

§  12.  • 
Do  rejestru  zapisują  się  —  przez  wypełnienie  ko* 

lumn  1  —  10  —  umowy  podlegające  podatkowi  w 
myśl  art.  1  oraz  3  —  6  ustawy  z  dnia  2  lipca  1921  x. 

o  podatku  giełdowym,  jak  również  umowy  wymie= 
nione  w  punktach  3,  5  i  6  artykułu  7  oraz  w  ustępie 
drugim  art.  8  ustawy. 

§  13. 

Handlujący  papierami  wartościowemi  (§  10)  ma 

zapisywać  do  swego  rejestru  —  według  zasad,  poda= 
nych  w  §§  12  oraz  14  —  20  —  (prócz  umów,  niepodlc 
gających  podatkowi,  a  wymienionych  w  art.  12) 
umowy,  co  do  których  obowiązany  jest  do  uiszczenia 
podatku  bezpośrednio  (art.  13  punkt  2  ustawy). 
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§  14. 
Zamianę  papierów  wartościowych  na  inne  pa= 

piery  wartośęiowe  (art.  3  ustawy)  należy  zapisać  do 
rejestru  pod  dwiema  pozycjami;  jedna  z  nich  jest 
przeznaczona  dla  papierów  wartościowych,  które  ma 

dostarczyć  jeden  z  kontrahentów,  druga  dla  tych,  któ- 
re ma  dać  kontrahent  drugi.  Łączność  obu  pozycji 

należy  zaznaczyć  w  kol.  14  rejestru  (załącznik  Nr.  1 
/do  §10). 

Również  należy  ustworzyć  dwie  pozycje  w  przy^ 
padkach,  przewidzianych  w  części  pierwszej  §  6  ni^ 
niejszego  rozporządzenia.  ^ 

§  15. 
Jeśli  kontrakt  zamiany  (§  14,  część  pierwsza)  za^ 

warli  bez  udziału  pośrednika  dwaj  handlujący  pa= 
pierami  wartościowemi  (§  10),  to  każdy  z  nich  ma 
tę  umowę  zapisać  do  swego  rejestru  pod  dwiema  po< 
Izycjami.  Kolumny  8,  9  i  10. należy  w  każdym  rejestrze 
wypełnić  tylko  przy  pozycji,  obejmującej  papiery 
wartościowe,  które  mają  być  wydane  drugiemu  kon 
trahentowi. 

§  16. 
Zapisanie  do  rejestru  ma  nastąpić  w  ogólności 

vv'  ciągu  trzech  dni  po  dniu  przyjęcia  oferty. 
Jeśli  kontrahent,  który  ma  umowę  zapisać  do 

rejestru  (§§  13  i  15),  był  oferentem,  to  zapisanie  ma 
nastąpić  w  ciągu  tzrech  dni,  po  otrzymaniu  zawias 
domienia  o  przyjęciu  oferty,  lub  po  stwierdzeniu  przez 
oicrenta  w  inny  sposób,  że  została  przyjęta. 

§  17. Umowę  między  komitentem  a  komisantem  (§  7) 
należy  zapisać  do  rejestru,  dopiero  po  zawarciu  urno* 
wy  a  osobą  trzecią  na  rachunek  komitenta. 

Komisan^ij^  jeśli  jest  obowiązany  do  uiszczania 
poJatku  od  liBrowy  komisowej  l  art.  13  punkt  2,  a  i  b 
ustawy  oraz  §  8  niniejszego  ro/poiządzenia)  -  ma 
zapisać  ją  do  rejestru  w  ciąt-u  trzech  dni,  po  przyjęć 
ciu  oferty  osoby  trzeciej  lub  otrzymaniu  -awiadomies 
nia  o  przyjęciu  przez  osobę  t-^ztci  i  Hub  stwierdzeniu, 
że  przyjęcie  nastąpiło). 

Jeśli  do  uiszczenia  podatku  obowiązany  jest  ko 

mitent  (art.  13  punkt  2,  a  i  b  ustawy  oraz  §  8  niniej= 
szego  rozporządzenia),  to  ma  umowę  koraisov/ą  zapi= 
sać  do  rejestru  w  ciągu  trzech  dni  po  otrzymaniu 
zawiadomienia  o  zawarciu  umowy  z  asobą  trzecią. 

§  18. 
W  rejestrze,  prowadzon^Tn  przez  handlującego 

i  papierami  wartościowemi  (§  10),  nie  jest  konieczne 
wypełnienie  kol.  4  rejestru  (załącznik  Nr.  I  do  §  10), 
jeśli  nabywca  nic  jest  handluj ąc>Tn  papierami  war? 
tościowemi. 

_  §  19. 
Należy  wypełnić  bądź  tylko  kolumnę  6  bądź  tyl= 

ko  7  rejestru  —  według  tego,  czy  kurs  giełdowy  (wars 
tość  sprzedażną)  oznacza  się  co  do  sztuki  czy  co  do 
jednostki  wartości  nominalnej. 

§  20. 
Jeśli  przedmiotem  opodatkowania  nic  lest  sprze« 

daż  ale  umowa  innego  rodzaju  (art.  9,  punkt  2  rsta^ 
wy),  to  należy  w  kolumnie  14  rejestru  podać,  na  pod' 

stawie  jakich  danych  ustalono  wartość,  wymienioną 
w  kolumnie  9  tegoż  rejestru. 

Również  w  przypadkach,  przewidzianych  w  ustę- 
pie d)  punktu  2  artykułu  9  ustawy,  winien  podatnik 

tymczasowo  ustalić  wartość  i  postąpić  w  sposób, 
wskazany  w  części  pierv/szcj  niniejszego  paragrafu. 

V.  Uiszczenie   podatku   ;p  r  ze/:   ji  a  n  d  1  u« 
j  ą  c  y  c  h     papierami     w  a  r  t  o  ś  c  i  i)  w  e  m  i 

•i  pośredników. 

§21. 

(do  art.  17  i  19). 
Handlujący  papierami  wartościowemi  (§  10,  ustęp 

pierwszy)  oraz  pośrednicy  (§  10,  ustęp  drugi)  niają,  po 

upływie  każdego  miesiąca  kalendarzowego,  dokon^ić 
podsumowania  kolumny  10  rejestru  (Załącznik  Nr.  1 
do  §  10). 

Kw^tc  w  ten  sposób  obliczoną,  nalo/y  wnieść 
do  kasy  państwowej  (§  40),  załączając  deklarację. 
W  deklaracji  należy  zaznaczyć,  że  chodzi  o  p.odatek 
giełdowy  oraz  wymienić  miesiąc,  za  który  się  płaci. 

Handlujący  papierami  wartoścoiwemi  ma  uiścić 
podatek  w  ciągu  dziesięciu  dni,  po  upływie  danego 
miesiąca  kalendarzowego  (np.  za  styczeń  —  do  dnia 
10  lutego),  pośrednik  w  ciągu  następnego  mi.isią:a  ka= 
lendarzowego  (np.  za  styczeń  —  do  końca  lutego). 

Płatnik  winien  kwity  kasowe,  stwierdzające  ui5-:/= 
czenie  podatku,  przechowywać  przez  lat  pięć  po  upłyi: 
wie  roku  kalendarzowego,  w  którym  nastąpiło  uisz= 
czenie.  Kwity  te  mają  być  uporządkowane  według 
dat  uiszczenia. 

VI.  .Dokumenty,   stwierdzające  zawar= 
^      c  i  e    u  m  o  w  y. 

§•22. 

(do  art.  18). 
Handlujący  papierami  wartościov/emi  (§  10),  o  ile 

są  obowiązani  <5o  uiszczenia  podatku  bci-^iośrednio 
(art.  13,  punkt  2  ustawy  i  §  8  ni-nejszego  rozporzą' 
dzfciiia),  jak  również  poś.iei'picy  iU!  mają  w  tym 
samym  terminie,  w  którym  winno  nastąpić  zapisanie 
do  rejestru  (§§  16  il7),  wystawić  pismo,  w  którem 

należy  wymienić:  imię  i  naz^<isko  (firmę)  kontrahen* 
ta,  dla  którego  pismo  jest  przeznaczone  (§  23),  rodzaj 
papierów  wartościowych,  ilość  sztuk  względnie  war* 
tość  nominalną  (§  19),  cenę  jednostkową  i  ogólną 
(art.  9  ustawy  oraz  §  20  niniejszego  rozporządzenia), 
pozycję  rejestru  podatkowego  i  kwotę  podatku  giel; 
dowego.  W  przypadkach,  przewidzianych  w  §  20,  na 

leży  nadto  wymienić  dane,  na  podstawie  których  usta= łono  /wartość. 

Pismo  ma  być  zaopatrzone  w  datę  wystawienia 
i  podpisane. 

W>Tnienienie  nazwiska  (firmy)  kontrahenta,  dla 
którego  pismo  jest  przeznaczone,  nie  jest  konieczne, 

jeśli  pismo  wystawia  handlujący  papierami  watrościo- ' wemi,  a  działa  jako  kupujący. 

§23. 

Handlujący  papierami  wartościowemi  (§  10)  wi; 
nien  pismo,  określone  w  §  22,  sporządzić  w  dwóch 
egżemplarzach.  Jeden  egzemplarz  ma  zatrzymać,  drus 
gi  zaś  wręczyć  lub  przesiać  drugiemu  kontrahentowi 
w  tym  samym  terminie,  w  którym  winno  nastąpić  za* 
pisanie  do  rejestru  (§§  16  i  17). 
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Pośrednik  (§  10)  wnicn  pismo,  określone  w  §  22, 
sporządzić  w  trzech  egzemplarzach.  Jeden  egzemplarz 

<  ma  zatrzymać,  dwa  inne  wręczyć  (pr/eslać  obu  kon? 

trahentom  najpóźniej  w  ciągu  10  dni,  po  upływie  mie' 
siąca  kalendarzowego,  w  którym  umowę  zawarto. 

Egzemplarze  zatrzj^ane  lub  odpisy,  przevvidzia= 
ne  w  ostatniem  zdaniu  §  24,.  należy  przcchowywać- 
uporządkowane  weiUug  dat  ',vy.stawienia  —  przez  lat 
pięć  po  upływie  roku  kaIendarzo^<vcgo,  w  którcm  od= 
nośne  dokumenty  sporządiiono. 

Handlujący  papierami  wartościowemi  mają  prze= 
chowywać  według  zasad  powyższych  ,  dokumenty, 
otrzymane  od  drugiego  kołitrahenta  lub  pośrednika. 

§  24. Sporządzanie  pisma,  określonego  w  §  22,  nie  jest 
potrzebne,  w  razie  wręczenia  (przesłania)  drugiemu 
kontrahentowi  (obu  kontrahentom)  w  terminie,  poda? 

nym  w  §  23,  kart>'  umowy  lub  rachunku,  o  ufe  doku* 
menty  te  zawierają  wszystkie  dane  wyżej  wyinicnio' 
ne.  Handlujący  papierami  wartościowemi  lub  pośred= 
nik  winien  zatrzymać  odpis  karty  umowy  lub  ra« 
chunku. 

I  VII.    Tranzakcje  giełdowe. 

§  25. (do  art.  17  i  18). 

Jeśli  umowa  o  odpłatne  nabycie  papierów  war^ 
tośćiowych  jest  tranzakcją  giełdo v/ą  (art.  19  ustawy 
z  dnia  20  stycznia  1921  r.  o  organizacji  giełd  w  Polsce, 
Dz.  U.  Nr.  13,  poz.  71),  a  przyszła  do  skutku  przy 
współudziale  pośrednika  (§  10)  !ub  jeśli  choćby  tylko 
jeden  z  kontrahentów,  którzy  zawarli  taką  tranzakcją, 
jest  handlującym  papierami  wartościcyemi  (§  1Q),  to 
stosują  się  §§  10  —  24. 

Jeśli  zaś  żaden  z  kontrahentów,  którzy  zawarli 
tranzakcję  giełdową  bez  współudziału  pośrednika,  nic 
jest  handlującym  papierami  wartościowemi,  to  ten 
z  nich,  który  działa  jako  zbywca,  winien  w  ciągu  dni 
trzech,  o^  zawarcia  umowy,  lecz  nie  później  jak 
w  dniu  wykonania  jej,  wręczyć  nabywcy  kartę  umowy 
lub  rachunek,  zawierające  danó,  wy  mienione  w  §  22. 
Karta  umowy  lub  rachunek  mają  być  zaopatrzone 
w  znaczki  stemplowe,  należycie  skasowane,  których 
wartość  równać  się  ma  kwocie  należnego  podatku. 

Skasowanie  znaczków  następuje  przez  przepisas 
nie  ich  bądź  tekstem  dokumentu  bądź  nazwiskiem 
lub  firmą  wystawcy.  Nazwisko  lub  firma  mogą  być 
uwidocznione  również  za  pomocą  pieczęci.  Część 
tekstu  lub  nazwiska  (firmy)  ma  wychodzić  na  znaczek 
sąsiedni  lub  na  papier,  otaczający  znaczki. 

Nabywca  winien  kartę  umovr'y  lub  rachunek  przes 
chowN^^yać  przez  rok  od  dnia  zawarcia  umowy. 

Vni.  Osoby,  obowiązane  pośrednie)  tl  o 
uiszczenia  podatku. 

§26. 
(do  art.  13).  ' Jeśli  handlujący  papierami  wartościowemi  (§  10) 
nie  jest  obowiązany  bezpośrednio  do  uiszczenia  po= 
datku  (t.  j.  jeśli  w  szczegółowym  wypadku  nie  za* 
chodzą  warunki,  wymienione  w  art.  13  punkcie  2 
ustawy,  a  od  drugiego  kontrahenta  lub  pośrednika 
(§  10)  nie  otrzymał  dokumentu  określonego  w  §§  22 
lub  24,  to  ma  odnośną  umowę  zapisać  do  swego  re- 

jestru, wypełniając  kolumny  1  —  10,  a  w  kolumnie 
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14  umieścić  uwayc;  ,, Obowiązek  j)o.średni".  Tak  sann* 
winien  postąpić,  jeśK  dokument  umowny,  który 
otrzymał,  nic  zawiera  żadnej  wzmianki  o  uiszc/emn 

podatku. Również  ma  zapisać  do  rejestru,  jeśli  stv/ierdzii 
z  dokumentu  otrzNTnanego,  że  podatek  obliczono  w 
kwocie  niższej  niż  się  należy  według  ustawy.  W  tym 

wypadku  należy  wypełnić  kolumny  1—13  rejestru. 
Do  kolumny  10  zapisuje  się  —  gdy  współdziała! 

pośrednik  -  -  połowę  należnego  podatku  lub  połowę 

różnicy  między  kwotą  należną  a  podaną  w  dokumcn= 
cie  umownym;  w  braku  pośrednika  zapisuje  się  całą 

należność  podatkową  lub  całą  różnicę,  wyżej  okreś- loną. 

Handlujący  papierami  wartościowemi  ma  w  wy- 
padkach  powyższych  zapisać  umowę  do  rejestru  w 
ciągu  miesiąca  od  dnia,  w  którym  przyjął  ofertę  drus 
giego  kontrahenta  lub  (jeśli  sam  był  oferentem)  w  cią; 

gu  miesiąca  od  dnia,  w  którjTO  otrzyma-  zawiadoTn!e= 
nie  o  przyjęciu  oferty  albo  stN\aerdził  w  inny  sposób, 
że  została  przyjęta. 

§  27. 

Jeśli  w  przypadku,  przewidzianym  w  ustępie  "dru= gim  §  25,.  nabywca  nie  otrzymał  dokumentu  umowne* 

go  lub  gdy  dokument,  który  nab>">vca  otrzymał,  nie 
jest  zaopatrzony  w  znaczki  stemplowe,  albo  gdy  war^ 
tość  znaczków  użytych  \vynosi  mniej  ni^  kwota  na* 
leżnego  podatku,  to  nabywca  winien  o  tym  stanie  rze= 

^  czy  donieść  władzy  skarbowej  pierwszej  instancji 
(§  40),  w  ciągu  miesiąca  od  zawarcia  umowy  i  okazać 
jej  dokument  umo^vny,  jeśli  go  otrzymał,  a  następnie 
na  podstawie  nakazti  płatnicze;4o  władzy  skarbowej 
wnieść  do  kasy  państwówe.i  (§  40)  podatek  lub  część, 
której  brakuje. 

§28. 

Niedopełnienie  obowiązków,  okrcśl^ych  w  §§  2.') 
i  27,  pocią.ga  za  sobą  skutki,  przewie'  flf  e  w  art.  22 
ustawy. 

IX.     Ewidencja    przedsiębiorstw,  obo- 
wiązanych  do   płacenia   podatku  giel 

d  o  w  e  g  o. 

§2Q. 

(do  art.  19). 
Insty-tucje  kredytowe,  bądź  akcyjne,  bądź  spół= 

dzielcze  lub  rządzące  się  własnemi  statutami,  zatwier= 
dzonemi  przez  władzę  państwową,  jak  również  właśs 
ciciele  domów  bankowych  i  kantorów  w\Tniany  (art.  1 
ustawy  z  dn.  23  marca  1920  r.  o  nadzorze  nad  przed= 
siębiorstwami  bankowemi  i  kantorami  wymiany  Dz. 
U.  Nr.  30,  poz.  175)  — -  jeśli  zamierzają  zajmować  sic 
sprzedażą  i  kupnem  papierów  wartościowych,  obowią= 
zani  są  donieść  o  tem  władzy  skarbowej  pierwszej 
instancji  (§  40)  przed  rozpoczęciem  tych  czynności, 
wymieniając  dzień  rozpoczęcia. 

Osoby,  upoważnione  urzędownie  do  pośredniczę* 
nia  przy  sprzedaży  i  kupnie  papierów  wartościowych, 
m,ają  przed  rozpoczęciem  swych  czynności  podać 
dzień  rozpoczęcia  do  wiadomości  władzy  skarbowej 

pierwszej  instancji. 

§  30. 

Osoby,  wymienione  w  §  29  mają  w  razie  trwałego 
zaprzestania    czynności    podlegających  podatkowi 
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;  giełdowemu,  donieść  o  tem  władzy  skarbowej,  pierw- 
:  szej  instancji  C§  40)  w  ciąfiu  miesiąca  od  dnia  zaprze^ 
'  stania. 

X .    Emisja    a  k  f  i  i . 

§31. ;  (do  art.  2  oraz  art.  9,  punktu  2  d). 

I  Każda  umowa  o  nabycie'  akcji  przfcz  pierwszego 
:  nabywcę  (subskrybenta  lub  zafo2;yciela)  podlega  po»^ 
datkowi  gieldowefnu  bez  względu  na  to,  czy  zawarto 
ją  celem  założenia  spółki  akcyjnej  (komandyto\yo= 
akcyjnej)  czy  celem  powiększenia  kapitału  zakłado* 
wago  spółki  takiej,  już  istniejącej.  To  samo  dotyczy, 
przejęcia  akcji  przez  założyciela  jedynego. 

ObQwiązek  uiszczenia  podatku  powstaje  już  z 

chwilą  przydzielenia  akcji  subskrybentowi  lub  zało' 
życielowi  (przejęcia  akcji  przez  założyciela  jedynego), 
nie  zaś  dopiero  w  dniu  wydania  akcji  lub  świadectw 
tymczasowych.  Podatek  należy  uiścić  odrazu  w  ca 

lości,  choćby  według  statutu  sp^Sci  dopuszczalne  by= 
ło  wpłacenie  kapitału  akcyjnego  ratami. 

Podatek  wynosi  po  3  marki  od  każdego  tysiąca 
sumy  pieniężnej,  którą  subskrybent    lub  założyciel 
obowiązany  jest  wpłacić  stosownie  do  umowy,  —  lub 

|'od  każdego  tysiąca  wartości  wkładu  rzeczo<v'ego. 

§32. (do  art.  la). 

Założyciel  spółki  akcyjnej  (komandjiiowo  akcyi= 
nej),  jak  również  spółka  taka,  —  gdy  postanowiła  po* 
większyć  swój  kapitał  zakładowy,  winni,  od  dnia  roz^ 
poczęcia  subskrybcji  do  jej  ukończenia  prowadzić  re- 

jestr według  załączonego  wzoru  (Załącznik  Nr.  2). 

Za  datę  zawarcia  umowy  (kolumna  3  rejestru) 
uważa  się  dzień,  w  którym  nastąpiło  przydzielenie 
akcji  subskrybentowi,  albo  jednemu  z  założycieli  lub 
przejęcie  ich  przez  założyciela  jedynego. 

Każdą  umowę  należy  zapisać  do  rejestru  w  ciągli 
dni  trzech  po  dniu  zawarcia  umowy. 

§  33. 
,(do  art.  17.  ^ 

Po  upsywie  każdego  miesiąca  kalendarzowego  naj 
później  do  dziesiątego  dnia  rniesiąca  następnego,  na 

leży  wnieść  do  kasy ̂   państwowej  (§  40)  sumę  kwot; 
obliczonych  w  kolumnie  7  rejestru  (Załącznik  Nr.  2 
do  §  32),  załączając  deklarację,  w  której  płatnik  ma 
zaznaczyć,  że  chodzi  o  podartsk  giełdowy  z  powodu 
emisji  akcji  oraz  podać  nazwę  (rodzaj)  akcji. 

Zarazem  należy  o  uiszczeniu  podatku  zawiadomić 
władzę  skarbo>vą  pierwszej  instancji  (§  40),  załącżając 
odpis  rejestru  za  miesiąc  ubiegły. 

Założyciel  lub  spółka  winni  też  zawiadomić  wła^ 
dzę  skarbową  pierwszej  instancji  o  ukończeniu  emisji. 

§  34 I  (do  art.  18). 

Rejestr  należy  przechowywać  przez  lat  pięć^py 
(  ukończeniu  emisji. 

§  35. (uo  art.  15). 
Jeśli  emisja  odbyła  się  celem    założenia  spółki, 

a  załc4yciel  nie  uiścił  podatku  lub  uiścił  go  tylko  w 
części,  to  spółka  ma,  w  ciągu  miesiąca  od  daty  zgro* 

i  madzenia»  konstytuującego,  wnieść  do  kasy  państwo- 

wej  (§  40)  podatek  należny  z  powodu  emisji  (lub 
część,  której  brakuje),  załączając  deklarację  (§  33). 

Zarazem  ma  o  uiszczeniu  podatku  zawiadomić 
władzę  skarbową  pierwszej  instancji  (§  40),  załączając 
odpis  tych  pozycji  rejestru  (§  32)fćo  do  których  za 
łożyciel  wcale  podatku  nie  uiścił. 

Spółka  ma  —  o  ile  założyciel  nie  prowadził  re 
jestru  —  sporządzić  rejestr  lub  już  istniejący  odpo^ 
wiednió  uzupełnić. 

'M>  ■  - 

(do  art.  2). 
Podatek  giełdowy  należy  uiścić  również  w  razie 

przewalutowania  (przeszacowania  majątku  spółki  aks' 
cyjnej  (komandytowb  '  akcyjnej),  bądź  w  drodze 
przestemplowania  akcji  dotychczasowych,  bądź  za= 
pomocą  ściągnięcia  akcji  dawnych  i  wydania  w  ich 
miejsce  nowych,  opiewających  na  wyższą  wartość  nos minalną. 

Podatek  oblicza  się  od  wartości  nominalnej,  na 
którą  opiewają  akcje  po  przestemplowaniu,  względnie 
akcje  nowe,  przeznaczone  do  wymiany  na  dawne. 

§  37. 

(do  art.  17). 

Spółka  akcyjna  (komandytowo  ^  akcyjna)  winna 
tiiścić  podatek  określony  w  §  36,  w  ciągu  miesiąca,  po 
ogłoszeniu  w  Monitorze  Polskim  postanowienia  Mi= 

nistrów  Przemysłu "  i  Handlu  oraz  Skarbu,  którem 
zezwolono  na  przewalutowanie.  Kasie  państwowej 
(S  40)  należy  przy  uiszczeniu  złożyć  deklarację,  stwiers 
dzającą,  że  chodzi  o  podatek  giełdowy  z  powodu  prze* 
walutowania  majątku  spółki. 

Spółka  ma  o  uiszczeniu  podatku  zawiadomić  włas 
dzę  skarbową  pierwszej  instancji  (§  40),  podając  spo= 
sób  obliczenia. 

XI.    Przepisy  kompetencyjne. 

§38. 

(do  art  20,  24  oraz  26  —  28). 
Wymierzenie  podatku  (art.  20  ustawy)^  wymierzę^ 

nie  grzywny  (art.  24  ustawy)  oraz  wydanie  decyzji  na 
prośbę  o  zwrot  podatku  (art.  26  tejże  ustawy),  należą 

!    do  zakresu  działania  władz  skarbowych  pierwszej  in= 
stancji  (§  40). 

§39.
' 

I 

Odwołanie  od  nakazu  płatniczego,  od  orzeczenia 

w  przedmiocie  grzywny  lub  od  orzeczenia  odmowne* 
go  na  prośbę  o  zwrot  nadpłaty  (art.  27),  należy  wnieść 
d<>  władzy  skarbowej  pierwszej  instancji  (§  40).  Roz? 
strzyga  odwołania  Izba  Skarbowa;  na  Śląsku  Cieszyn 
skim  —  D>Tekcja  Skarbu  w  Cieszynie.  , 

§  40 
O  ile  w  rozporządzeniu  niniejszem  jest  niSwa 

o  „władzy  skarbowej  pierwszej  instancji",  należy , 
przez  to  rozumieć:  w  Warszawie  —  I  Urząd  Skarbowy 
Podatków  i  Opłat  Skarbowych;  w  Łodzi  —  II  Urząd 
Skarbowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych;  na  pozo= 
stałym  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej  —  Urząd  Skar» 
bowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych;  na  obszarze 
b.  dzielnicy  austrjackiej, —  Dyrekcję  Okręgu  Skarbo^ 
wego  lub  Urząd  Wymiaru  Należytości. 

O  ile  w  rozporządzeniu  niniejszem  jest  mow^a 
o  ..kasie  państ^vowej",  należy  przejz  to  rozumieć:  na 



052 
'y—y- 

obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej  —  Kasę  Skarbową, 
na  obszarze  b.  dzielnicy  austrjackiej  —  Urząd  Podat^ 
kowy. 

XII.   Postanowienia  przejściowe. 

§41. (do  art  19). 
Osoby,  wymienione  w  §  29,  jeśli  w  dniu  wejścia 

w  życie  niniejszego  rozporządzenia  (§43)  zajmują  się 
c«>Tinościami,  wymienionemi  w  części  pierwszej  lub 
drugiej  §  29,  mają  donieść  o  tem  władzy  skarbowej 
pierwszej  instancji  (§  40)  w  ciągu  miesiąca  od  dnia 
wejścia  rozporządzenia  w  życie. 

§42. (do  art.  2  i  30). 

Podatek,  przewidziany  w-  art.  2  ustawy,  należy 
uiścić  (w  wymiarze,  przewidzianym  w  ustępie  pierw» 

sz^on  w  pimkcie  b.  artykułu  11  ustawy)  w  każdym 

wypadku,  w  którym  przydzielenie  akcji  subskry^en= 
towi  lub  założycielowi,  albo  przejęcie  akcji  przez 

założyciela  jednego  nastąpiło  w  dniu  wejścia  w  ży= 
cie  ustawy  o  podatku  giełdowym  lub  później,  choć= 
by  .subskrybcja  rozpoczęła  się  wcześniej. 

Z  powodu  przewalutowania  (§  36),  należy  uiścić 
podatek,  przewidziany  w  art.  2  ustawy,  jeśli  uchwałę 
o  przewalutowaniu  powzięto  w  dniu  wejścia  w  życie 
ustawy  o  podatku  giełdowym  lub  później. 

XIII.   Początek  mocy  obowiązującej  ni= 
niejszego  rozporządzenia. 

§  43. Rozporządzenie  niniejsze  uzyskuje  moc  obowią« 
iriującą  w  miesiąc  po  ogłoszeniu. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  a.  3/IX  1921  r.  Nr.  73,  poz.  501). 

REJESTR  PODATKU 

(Imię  i  nazwisko  lub  firma  prowadzącego  rejestr)  

Załącznik  Nr.  1  (do  §  10). 
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Przepisy  ogólne  o  monopolach 

państwowych. 

430. 

OKÓLNIK  L.  9318/21.  W.  IL 

Do  Izby  Skarbowej  we  Lwowie  i  Krakd^^e,  Dyrekcji 
Skarbu  w  Cieszynie. 

Zniesienie  ograniczeń  w  produkcji  piwa  w  Małopolsce. 

Wobec  postanowień  ustawy  z  dn.  7  lipca  1921  r. 
Dz.  U.  R.  P.  Nr.  63,  poz.  389  wprowadzającej  wolny 

obrót  ziemiopłodami  i  produktami  ich  przerobu  Mi' 
/  nisterstwo  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministerstwem 
Przemyślu  i  Handlu  znosi  niniejszem  obowiązujące 
dotąd  w  Małopolsce  i  pa  Śląsku  Cieszyńskim  ograni 
czenia  co  do  rozmiaru  produkcji  i  mocy  wyrabianego 
w  browarze  ̂ iwa. 

O  powyższem  zarządzeniu  należy  niezwłocznie 
,  powiadomić  interesantów. 

Warszawa,  dnia  6  września  1921  roku 

Za  Ministra  Skarbu 

j        Dyrektor  Departamentu: 

( — )  Dr.  Mikulecki. 

.Monopol  Spirytusowy. 

431. 

rozporz/^dźenie  ministra  skarbu 

z  dnia  16  września  1921  roku, 

W  przedmiocie  ustalenia  cen  sprzedażnych  spirytusu  i  wy- 
robów wódczanych,  oraz  opfai  od  nich  na  obszarach 

b.  zaboru  rosyjskiego  i  zaboru  austrjackiego. 

Na  mocy  §  5  rozporządzenia  z  dn.  22  kwietnia  1915 
oku  (Dz.  rozp.  c.  i  k  zarzędu  wojskowego  w  Polsce 

'^T.  55),  §  10  rozporzędzenia  wykonawczego  z  dn.  4  gru- 
dnia 1915  r.  (Dz.  rozp  dla  G.  Gub.  Warsz.  Nr  18),  wy- 

danego do  uslawy  okowicianej  z  dn.  10  października 
1915  r.  (Dz.  rozp  dla  G.  Gub.  Warsz.  Nr.  5,  poz.  13), 
Wreszcie  §  1  rozporządzenia  b.  komisji  rządzącej  we 
Lwowie  z  dn.  15  lutego  1919,  wydanego  na  zasadzie 
art.  1  dekretii  z  dn.  10  stycznia  1919  r.  (Dz.  Pr.  Nr,  7, 
poz.  106),  zarządzam,  co  następuje: 

Zamiast  cen  sprzedaży  spirytusu,  oraz  opła^  skarbo- 
wych od  spirytusu  i  wyrobów  wódcza.nych,  tudzjeż  opłat 

skarbowych  od  wyrobów  przeinyslu  kosmetycznego,  hy- 
aiczno-kosmetycznego  i  farmaceutycznego,  oraz  ete- 

rów, octowego  i  siarczanego,  unormowanych  rozporzą 
dzeniera  Ministra  Skarbu  z  dnia  18  c}^ei-wca  1921  rokoi 
(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  55,  poz.  347),  ustanawia  się.  z  dniem 
20  września  1921  i.  następujące  ceny  sprzedażne,  względ 
nie  opłaty  skarbowe. o 

Ceny    sprzedaż  lic    spirytusu.  « 

Jj  1.  Od  20  września  1921  r.  obowiązują  następują- 
ce Cf  nv  ?;nr7<*d,'?/nr  inonr.iiciowcjio  spirytusu ; 

1)  za  jeden  litr  stusiupjiumego  spir\iusu  wszelkich 
gatunków  w  postaci  czystej  loco  gorzelnia,  rektyfikacjfi 
lub  rozlewnia  do  naczyń  ffabywcy; 

a)  dla  szpitali  publicznych  (rządowych,  komunalnych, 
miejskich,  dobroczynnych)  do  celów  leczniczych  i  do 
przyrządzania  lekarstw  w  aptekach  szpitalnych,  tudzież 
do  robót  w  pracowniach  przy  zakładach  naukowych  i 

tych  zakładach  doświadczalnych,  które  założono  w  ce- 
lach ogólno-spoiecznych,  wreszcie  do  wyi"obu  salwarsa- 

nu  i  środków* pokrewnych  po  mk.  200; 
b)  do  wyrobu  środków  wybuchowych,  aa  potrzeby 

armji  po  mk.  100; 
c)  do  wyrobów  wódczanych  w  hkierniach  po  uik. 

1.500; 

d)  do  wszystkich  innych  celów,  niewskazanych  po- 
wyżej, po  mk.  1.400; 

2)  za  jeden  litr  stustopniowego  spirytusu  podwójnej 

rekłyfikaqi  w  postaci  czystej  loco  rektyfikacja  lub  roz- 
lewnia do  naczyń  nabywcy  do  wszelkich  celów,  wymie- 

nionych pod  1)  o  mk.  50  na  litrze  drożej  od  cen  tam  wy- mienionych ; 

3)  za  jeden  litr  stustopniowego  spirytusu  wszelkich 
gatunków  w  postaci  skażonej  loco  gorzelnia,  rektyfikacja 

lub  rozlewnia,  wydawanego  do  naczyń  nabywcy  z  obo- 
wiązkiem dostarczenia  odpowiedniej  ilcści  środków  do 

skażenia:  ł 

do  fabrykacji  octu.  oraz  do  wszelkich  innycli  celów 
po  mk.  200; 

4)  w  naczyniach  (w  buiell^ach): 

a)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniach  o-litrowych  dla 
instytucji  i  celów,  wskazanych  w  ust.  1-a),  mk  615; 

b)  spirytus  mocy  94"  w  naczyniach  0.6  litra  w  posta- 
ci czystej  do  wszelkich  celów  mk.  830; 

c)  wódka  mocy  45"  w  naczyniach  0,6  htra  do  spoży- cia mk.  410; 

d)  wódka   mocy  45"*  do  naczyń    iiabY>vcóA  za  litr 
mk.  640. 

^bjętośc
i 

Opłaty    od    spirytusu    p  c  j  s  a  c  h  o  w  c  e  n 
iowocowego. 

§  2.   Od  spirytusu  pejsachowego  i  owocowego  pci- 
bierać  się  będzie  następujące  opłaty  za  litr  stustopniowe- 

go spirytusu:  ̂  a)  od  pejsachowego  po  mk.  1.600; 
b)  od  owocowego  po  mk.  1.500. 

Opłaty  od   spirytusu,   wódek  i-  !  \k  i  e  r  o  w  . 
§  3.  Od  spirytusu  a  wyrobów  wódc:?ai!ych.  konia- 
ków, rumów  i  t.  p.,  sprowadzonych  z  \X''ielkopoIski  i  Po- 

morza, pobiera  się  odszkodowanie  monopolowe  w  kwo- 
cie, odpowiadającej  różnicy  pomiędzy  ceną  sprzedażną 

litra  stustopniowego  spirytusu  na  wyrób  wódek  w  rejo- 
nie monopolowym  a  opłatą,  jaka  na  rzecz  Skarbu  praw- 
nie określona  i  uiszczona  została  poza  rejonem  monopo- 

lowym, od  zawartego  v/  sprowadżonycii  wyrdbach  litra 
stustopniowego  spirytusu. 

§  4.  Od  wyrobów  wódczanych,  koniaków,  rumów 
i  t.  p.,  sprowadzonych  przez  osoby  prywatne  z  zagrAiicy. 
na  podstawie  pozwoleń  właściwych  v.'ladz,  pobiera  się, 

prócz  należności  celnej,  tytułem  odszkodowania  monopo- 

lowego, pó  mk.  1.500  -  od  każdego  litra  stustopniowe- 
go alkoholu. 
§  5.  Od  spirytusu  w.  stanie  czystym,  sprowadzone- 

go z  zagranicy  przez  osoby  prywatne,  na  podstawie  po- 
zwoleń właściwych  władz,  pobiera  się,  niezależnie  od 

ewentualnej  należytości  celnej,  tytułem  cidszkodowania 
za  każdy  litr  stustopniowego  alkoholu  po  1.400  mk.,  o  ile 
.-',-»!?  sprowsc^yr  riy  *  spirv{ti.s    prJo/.sunr/.a  się  ita  \^fvro^^' 
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wódczane,  w  tałrim  wypadku  przedsiębic»^twa  fabryk 

wódek  obowiązane  będą  płacić  po  mk.  1.500  ~  za  Uh* 

alkoholu.      *         •  ^ 
§  6.  Na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  pobiera  się 

na  rzecz  Skarbu  niezależnie  od  opłat  w  §§  2  do  5  tego 
rozporządzenia  określonych  od  spirytusu  pejsachow^o, 
owocowego,  oraz  wyrobów  wódczanych,  likieru,  konia- 

ku, rumu  i  t.  p.,  tak  w  kraju  produkowanych,  jak  i  z  za- 
granicy sprowadzanych,  również  opłatę  banderolową  po 

5  mk.  od  każdej  flaszki  (naczynia)  pojemności  do  jednego 
litra. 

§  7.  Zapasy  spirytusu  czystego,  oraz  raonopolowycli 
wyrobów  wódczanych,  jakie  w  dniu  20  września  1921  r. 

znajdować  sif  będą  w  sklepach  monopolowych,  podlega- 
ją dodatkowemu  opodatkowaniu  po  900  mk.  za  litr  stu- 

stopniowego  spirytusu. 

Dodatkowemu  opodatkowaniu  wedle -ęorm  powyż- 
szych podlegają  również  te  przesyłki  spirytusu  i  mono- 

polowych wyrobów  w  obrębie  b.  zaboru  rosyjskiego  i 
austrjackiego,  które  wedle  dokumentów  przewozowych 

wysłane  zostały  przed  dniem  2,0  września  b.  r.,  z  rozlew- 

ni do  sklepów  monopolowych  i  w  dniu  20  września  b.  i'. 
lub  po  tym  terminie  podjęte  zostaną  przez  odbiorcę. 

§  8.  Osoby,  zawiadujące  sklepami  monopolowemi, 
obowiązane  są  zgłosić  jaknajrychlej  na  piśmie  w  dwóch 
egzemplarzach  właściwem6  urzędowi  akcyz  i  monopo- 

lów skarbowych,  zaś  poza  siedzibą  tych  urzędów  inspek- 
torowi Kontroli  skarbowej,  te  ilości  spirytusu,  względnie 

wyrobów  wódczanych,  jakie  u  nich  znajdować  się  będą 
w  dniu  20  września  1921  r  ;  ten  sam  obowiązek  zgłosze- 

nia ciąży  także  na  odbiorcach  przesyłek,  wysłanych  przed 
dniem  20  września  b.  r.,  a  nadesłanych  po  tym  terminie 

Zgłoszenie  zapasów  ma  zawierać  dane  co  do  ilości  spi- 
rytusu, względnie  wyrobów  monopolowych,  tudzież 

miejscowość  i  miejsce  przechowania  zapasów.  Przyjmu- 
jący zgłoszenie  zbada  ścisłość  dat  wniesionego  oznajmie- 
nia, oraz  potwierdzi  na  obu  wygotowaniach  oznajmienijk 

dzień  zgłoszenia. 

§  9.  Na  podsta1vie  otrzymanego  zgłoszenia  zapa- 
sów spirytusu  i  ̂ ^robów  wódczanych  nastąpi  urzędowe 

zbadanie  zapasów  przez  organą  skarbowe.  Wynik  zba- 
dania, oraz  wysoltość  dodatkowego  podatku  będą  wpi- 

sane w  równera  brzmieniu  w  obu  egzemplarzach  oznaj- 
mienia. Urzędujący  organ  skarbowy  pozostawi  jeden 

egzemplarz  oznajmienia  posiadaczowi  zapasów,  który 

obowiązany  będzie  uiścić  podatek  dodatkowy  w  najbliż- 
szej kasie  skarbowej  i  donieść  o  tem  właściwemu  urzędo- 
wi skart>owemu  I  instancji;  urząd  ten  przedłoży  drugi 

egzemplarz  oznajmienia,  po  wpisaniu  danych  co  do  uisz- 
czenia podatku,  przełożonej  izbie  skarbowej. 

§  10.  Zaniedbanie  obowiązku  ogłoszenia  'zapasów 
spirytusu  i  wyrobów  wódczanych,  celem  dodatkowego 
opodatkowania,  względnie  umyślne  ukrycie  takich  zapa- 

sów pociąga  skutki,  prawnie  przewidziane. 

Ceny   sprzedażne  spirytusu,  wyrobów 

wódczanych,  koniaków,  rumów    it.  d. 

§  JI.  Cena  sprzedażna  spirytusu  i  wyrobów  wód- 
czanych, koniaków,  rumów  i  t.  p.  dla  nabywców  nie  mo- 

że być  wyższa  od  ceny,  oznaczonej  na  etykiecie  butelek. 
Przy  sprzedaży  w  sklepach. monopolowych  i  w  za- 

kładach ze  sprzedażą  trunków,  spirytusu,  i  wódek,  przy- 
gotowanych w  rozlewniach,  pobiera  się  od  nabywców, 

jako  odszkodowanie  za  przewóz,  opłatę  dodatkową,  usta- 
lona przez  Minister«>hvp  "^^karbi;    \\'  iniejscach  sprzeda- 

ży powinny  byc  wywieszone  cenniki  wyrobów,  znajdują- 
cych się  w  sprzedaży. 

§  12.  Nowe  ceny  sprzedażne,  oraz  nowe  normy  opo- 
datkowania wyrobów  wódczanych  powinny  być  zastoso- 

wane do  spirytusu,  jaki  będzie  wydawany  do  różnych  ce- 
lów w  gorzelniach,  rekłyfikaqach  i  rozlewniach  od 

20  września  r.  b.,  względnie  do  tych  wyrobów  wódcza- 
nych, które  po  dniu  19  września  r.  b.  zgłoszone  zostaną, 

jako  rzeczywttcie  wprowadzone  do  rejonu  monopolo- 
wego. 

Opłaty  od   wyszczególnionych  niżej 
przetwotów  spirytusowych. 

§  13.  Opłaty  w  przedmiocie  opodatkowania  spiry- 

tusu, zawartego  w  przywożonych  z  obszai-u  b.  dzielnicy 
pruskiej  do  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego  wyro- 

bach przemysłu  kosmetycznego,  hygieniczno-kosmetycznc- 
go  i  farmaceutycznego,  oraz  eterze  octowym  i  siarcza- 
nym  ustała  się  z, dniem  20  września  r.  b.  na  czas  trwania 
obecnych  różnic  między  cenami  spirytusu,  obowiązujące- 
mi  w  poszczególnych  dzielnicach  Rzeczypospolitej,  w  na- 

stępującej wysokości : 
Za  kilogram  wagi  netto  pobierać  się  będzie : 
a)  od  wody  kołońskiej  po  mk.  784; 
b)  od  perfum  po  mk.  1.064; 
c)  od  wyrobów  farmaceutycznych,  jdko  .to:  Tinctura, 

Benzoes,  Cannabis  Indico,  Cantharidum,  Capsici,  Casto^ 
rei  Canadensis,  Convalariae  majalis,  Jodi,  Menthae, 
Myrrhae,  Yaleriannae  aethereae  po  mlć.  1.064; 

d)  od  wyrobów  farmaceutycznych,  nieobjętych  punk- 
tem c),  oraz  wszelkich  wyrobów  hygieniczno>-kosmetycz- 

nych,  nieobjętych  punktami  a)  i  b),  a  zawierających  alko- 
hol, po  mk.  784; 
e)  6d  eteru  siarczanego  po  mk.  220; 
f)  od  eteru  octowego  po  mk.  110. 

-j 

Moc   obowiązująca   niniejszego  rozpo- 
rządzenia, 

§  14.  Rozporządzenie  niniejsze  zyskuje  moc  obowią- 
zującą z  dniem  20  września  1921  r. 

Minister  Skarbu:  .  . 

( — )  Steczkowski. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  77  z  dn.  19/IX  1921  r..  poz.  53b). 

432. 

ZARZĄDZIENIE  MINISTERSTWA  SKARBU 
O 

w  przedmiocie  cen  na  naczynia  z  wyrobami  rozlewni 
monopolowych.  > 

Z  powodu  podrożenia  wyrobów  monopolowych 
zatwierdza  się  od  20  września  1921  r.^  następujące 

ceny  butelek  przy  sprzedaży  wyrobów  rozlewni  mo-- 
nopolowych  i  zwrocie  butelek: 

1)  za  butelkę«o  pojemności  0,6  litr.  mk.  50  przy 
zwroc;e  próżnej  butelki  nieuszkodzonej  mk.  40. 

2)  Za  butelkę  o  pojemności  3  litr.  pozostaje  do' 

tychc/iigowa  cena  30  mk.  przy  zwrocie  próżnej  nie-- 



uszkodzonej  butelki  24  mk.  nie  zmieniona  aź  do  wy<r zerpania  dotychczasowych  zapasów. 
Równocześnie  uchyla    się  zarządzenie  tutejsze 

dn.  30  lipca  1921  (Dz.  Urz.  M.  S.  Nr.  29,  poz.  356). Warszawa,  dnia  17  września  1921  roku: 
Za  Ministra-  Skarfcm: 

Dyrektor  Departamentu: 

(~)  Dr.  Mikulecki. 

Monopol  Tytoniowy. 

433. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

sprawie  cen  monopolowych  za  krajowe  liście  tytonio- 

we ze  zbioru  roka  J921.  ' 

Zarząd  Państwowego  Monopolu  Tytoniowego  pła- 
cić będzie  za  liście  tytoniowe  z  krajowych  plantacji  ze 

zbioru  r.  1921  ceny  według  następującej  taryfy: 

Gatunek 

tytoniu 

cena  za  1  kg. 
loco  stacja odbiorczy 

tytonie  czer- 
wone 

kwitnące 

III 

|580  500  420  340  200 

tytonie  żółte 
kwitnące 250  210 170100 

UWAGA. 

Ceny  rozumie  się  loco 
monopolowa  stacja  od- 

biorcza, a  to  celem  unik- 
nięcia obliczania  nale- 

źytości  za  transporf.  Ło- 
dyg tytoniowych,  jako 

przez  Monopol  do  fabry- 
kacji nie  używanych,  nie 

będzie  się  wykupywać. 
Liście  muszą  być  wygła- 

dzone, sortowane,  zwią- 
zane w  papusze,  dobrze 

wysuszone  i  niefBrniEn- 
fOUrane.  Pomieszane  ga- 

tunki liści  zaliczone  bę- 
dą do  niższego  gatunku 

i  do  niższej  klasy.  Jako 
brak  przyjmowane  będą 
liście  luźne,  silnie  uszko- 

dzone, drobne  listki  oraz 
zdrowe  części  liści,  t.  zw. 
paterucha,  odstawione^ 
w  stanie  czystym,  t. 
bez  obcych  domieszek. 

Za  1  kg.  czystego,  zdrowego  nasienia  z  roślin  czerwo- 
,  no  kwitnących  z  plantacji  wybranych  przez  Zarząd  Mono- Ipolu  Tytoniowego  1.000  Mk. 

Plantatorom,  którzy  ̂ przedadz^  Zafzadowi  Mono* 

polu  Tytoniowego  powyżej  100  kg.  liści' tytoniowych, wypłaconą  będzie  l)reięia  w  wysokości  10%  kwoty,  przy- 
padajęcej  im  tytułem  ceny  za  sprzedane  Monopolowi 
hscie  „doborowe"  I  i  II  klasy,  o  ile  przecięhia  cena wszystkich  sprzedanych  liści  przewyższać  będzie  420  mk. 
za  1  kg.,  a  waga  Uści,  przyjętych  przy  wykupnie,  jako 
liscie  „doborowe"  I  i  II  klasy,  wigksz^  bgd^ie  od  wagi rtMty  zakupionych  liid.  ^ 

W  Małopolsce  liście  tytoniowe  mogą  być  odsprzeda- 
wane tylko  Zarządowi  Monopolu  Tytoniowego,  w  b.  Kró- 

lestwie Polskiem  temuż  Zarządowi  (Rządowym  Fabry- 
kom wyrobów  tytoniowych  lub  specjalnyin  organom, 

upoważmoriym  do  wykupna),  albo  krajowym  koncesjono- 
wanym prywatnym  fabrykom  tytoniowym.  Ustalone  po- 

wyżej ceny  obowiązują  tylko  Zarząd  Monopolu  Tytonio- 
wego, me  dotyczą  zaś  fabryk  prywatnych,  które  liście  ty- 

toniowe mogą  nabywać  po  cenach  dowolnych. 
Zarząd  Monopolu  Tytoniowego  będzie  poddawać 

powyżej  tjstalone  ceny  co  miesiąc  rewizji  i  wrazie  zmian 
konjunktury  handlowej  (zmiany  cen  ziemiopłodów,  zmia- 

ny kursu  marki  polskiej  w  kierunku  zniżki  łub  zwyżki) 
przeprowadzać  odpowiednie  zmiany  w  tych  cenach. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld 

(Monitor  Polski  Nr.  215  z  dn.  22/IX  1921  r.). 

Przepisy  celne. 

434. 

ROZPORZy^DZENIE. 

Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemyślu  i  Handlu 

z  dnia  25  sierpnia  1921  roku. 

w  przedmiocie  podwyższenia  dopłaty  (agio)  do  cła 
na  towar;^  o  charakterze  zbytkownym. 

Na,  mocy  art.  14  rozporządzenia  Ministrów  Skar* 
bu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  11  czerwca  1920  r. 
o  taryfie  celnej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  51,  poz.  314)  za- 

rządza się  co  następuje: 

§  1.  Wysokość  dopłaty  (agio)  do  cła  rta  towary, 
wyszczególnione  w  §  1  rozporządzenia  Ministra  Skar* 
bu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dn.  17  maja  1921  r. 
w.  przedmiocie  podwyższenia  agio  od  cła  na  towary 
o  charakterze  zbytkownym  (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r. 
Nr.  46,  poz.  284),  wynosić  będzie  ąż  do  nowego  za<= 
rządzenia  29.900%,  czyli  mnożnik  stawek  celnych  300. 

§  2.  Obowjiązującą  dotychczas  wysokość  agia 
19.900%  na  towary^  przewidziane  w  §  1  niniejszego 
rozporządzenia,  można  przejściowo  stosować  do  to* warów: 

a)  nadanych  do  przewozu  koleją  lub  statkiem  naj= 
później  w  dniu,  poprzedzającym  dzień  ogłoszenia  ni« 
niejszego  rozporządzenia, 

b)  zalegąjących  w  dniu  ogłoszenia  niniejszego 
rozporządzenia  w  składach  celnych  urzędowych,  ko" 
lejowych  oraz  nieurzędowych,  publicznych  i  pry- 

watnych. ,  . 
Ulgi  wskazane  w  punktach  a)  i  b)  tracą  moc  po 

upływie  miesiąca  od  dnia  ogłoszenia  niniejszego  roz* 
porządzenia. 

§  3.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie 
siódmego  dnia  po  ogłoszeniu  go  w  Dzienniku  Ustaw 
R.  P.,  uwążając  dzień  następny  po  ogłoszeniu  za 
pierwszy  w  tej  rachubie. 

Jednocześnie  z  wejściem  w  życie  niniejszego  roz= 
porządzenia  traci  moc  olx>wiązującą  postanowieni* 
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^;  l  t  o/porządzenia  z  dnia  23  czerwca  1921  r.  (Dz.  U. 
I\.  l'.  Nr.  57,  poz.  366),  dotyczące  wysokości  agia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Steczkowski^ 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

(~)  S.  Przanowski 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  dn.  13/IX  1921  r.  Nr.  75,  poz.  518). 

435. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra  Prziefnyslu  i  Handlu 

z  dnia  31  sierpnia  1921  roku, 

wydane  w  porozumieniu  ~5j  Ministrem  Skarbu  i  Mi= 
nistrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej  w  sprawie  wykazu  to^ 

warów,  których  wywóz  jest  zabroniony. 

Na  zasadzie  art.  10  pnk.  1  oraz  art.  13  pnk.  2 

ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  o  obrocie  towarowym 

z  zagranicą  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  f^T poz.  527)  ogłasza 

się,  że  wywóz  przez  linję  celną  Rzeczypospolitej  PoU 

skiej  towarów  objcjtych^^następującym,  przez  Główny 

Urząd  przywozu  i  wywozu  ustalonym  wykazem,  po» 
cząwszy  od  siódmego  dnia  po  ogłoszeniu  niniejszego 

obwieszczenia  w  „Monitorze  Polskim"  jest  zabro 
Tiiony. 

Poz.  tar.  celnej.  Nazwa  towaru 

54  i  Uwaga. 

Skóry  surowe  (niewyprawione)  w 

kawałkach  i  całości,  skóry  koźle  i  ko» 

źlęce  (bastard,  bastils)  niewyprawio 
ne  i  półgarbowane.  ale  niebarwione 
!  niewykończone 

62  L'wagił. 

Wiklina  wszelka  oraz  Nasiona 
oleiste  (hodowane  w  kraju). 

179  p.  3. 

Len  i  konopie  surowe,  nieczesane 
i  czesane,  wyczeszki  lniane  i  konopi 
ne,  również  smolowcowane. 

Minister  Przemysłu  1  Handlu: 

(— )  S.  Przanowski. 

Minister  Skarbu: 

(  -)  Steczkowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

w  z.  (-^)  S.  Mierzejewski. 
(Monitor  Polski  Nr,  200  z  d.  3i}X  1921  r.) 

436. 

OKÓLNUC  L.  16206  DC  II  21. 

Do  Urzędów  Celnych 

w  sprawie  nadania  Bankowi  Spółek  Niemieckich 

praw  banku  dewizowego. 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dn.  9  marca  1921  r. 

dla  Urzędów  Celnych  w  sprawie  wykonania  rozpo^ 
rządzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walu« 
tami  zagranicznemi  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  10  — 11, 
poz.  136),  Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Bank 
Spółek  Niemieckich  w  Polsce,  Tow.  Akc.  w  Łodzi, 
posiada  prawa  banku  dewizowego  w  myśl  art.  2  roz^ 
porządzenia  Ministra  Skarbu  z  dn.  31  grudnia  1920  r. 
(Dz.  Ust.  Nr.  18  z  r.  1921,  poz.  104). 

Warszawa,  dnia  15  września  1921  roku. 

Za  Ministra  Skarblłi: 

,         Dyrektor  Departamentu  Ceł: 
w*Ł  (— )  Chutkowski. 

I 
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Przepisy  rachunkowe  i  kasowe. 

437. 

DOCHODY  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  b.  zaborze  rosyjskim  i  w  b.  zaborze  austrjackim 

(Tymczasowe  zestawienie  kasowe). 

OZNACZENIE  WPŁY^MJ 
(według  paragrafów  i  pozycji  prelimiitarza 

budżetowego  Eiii  rok  1921) 

vv  mliu  1920 w  I  kwartale 
1921  r. 

w  kwietniu 
1921  r. 

w   m  a  j  u  I 
1921  r,  1 

Marki f. Marki 

f. 

J^arki     |  f Marki     i  f . 
t 

OA^INY  PUBLICZnE     .      .  l 

§  1.  Podatki  bBzpBśFBdnis  .... 

poz.    1.   Podatek  gruntowy. 
„      2.    Podymne       .       .       .       .  . 
»      3.    Podatek  dotnowo-klasowy  . 
»      4.        ,  domowo-czynszowy 
p      5.   5^  podatek  od  domów. 
„      6.    Podatek  mieszkaniowy . 
„7.        „od  nieruchomości  miejs. 
V      8.       , ,        przemysłowy  . 
,      9.  .       ,  zarobkowy 
,10.        ,  doctiodowy 
,,11.         „  majątkowy 
„     12.        „        hipoteczny  i  dochodowy 

od  kapitałów  pieniężnych  i  rent . 
„     13.    Jednorazowa  danina 

.     14.    Podatek  od  zysków  wojennych  '. »     15.          ̂   ,    od  kotłów  parowych 
•     16.         ,       od  skrzynek  depozytqiv. 

§  Z..  Podatld  poiredRis  (spożywcze) . 

poz,    1.    Podatek  od  wódki.       .       ,  . 
>     2.         „       od  win  musujących 
(,3.         „ód  wina  ,       ,       ,  . 
,4.         „od  piwa  .... 
„5.         a        od  miodu 
,6.         „od  drożdży 
„     7.         „        od  mięsa 
„     8;         „       od  nafty 
„     9.        j,       od  olejów  mineralnych . 
u    10.         B       od  zapałek 
„    11.         ,        od  gilz  .... 
»    12,         „  konsumcyjny-Iinj 
n    13.         ,        od  węgla 

§  a.  Cl  D  

poz.    1.    Cło  przywozowe  .... 
„     2.    Cio  wywozowe       .       .       .     ,  . 
„     3.    Neleżytości  uboczne  i  poręczenia 

§  4.  Nonopois • 

poz.    1.    Spirytusowy  ...... 
„      2.  Tytoniowy 
„      3,  Soli  
„      4.  Ci^krowy  
„      5.    Sacharyny  ..... 
„      6.  Loterji   

§  S.  Optafy  (należytoici)  i  podatki  Od 
Obrotu   

§  6.  Taksy  sharbswe  . 

Odsetki  za  zwłokę,  naleiytości  egze« 
kucyjnie  i  grzywny  . 

Róine  wpływy  
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U  W  AG  Ii   a)  Zestawieniem  ^em  nie  są  objęte  dochody  z  województw:   Wołyńskiego,   Pole§k!ego   i   Nowogródzkiego  ani 
Księstwa  Cieszyńskiego. 

b)  Dochody  z  przedsiębiorstw  monopolowych  znalazły  w  tern  zestawianiu  swój  wyraz  tylko  w  takich  kwotach 
jakie  od  tych  przedsiębiorstOl^  do  kas  skarbowych  wpłynęły.  W  szczególności  odnosi  się  to  także  do  Pań, 
stwowego  Ursędu  Węglowego,  który  uskutecznia  wpłaty  2  tytułu  podatku  od  wt^gla  w  Centralnej  Kasie  Pań- 

stwowej.— Wsumfch,  wykazanych  z  podatku  od  węgla  (§  2  poz.  13)  mieści  się  objęty  ceną  sprzedażną  węęl- 



J^.  35—36. 
. — i.  ,  .... 

iWToi  dopłat  na.  aprowizację  górników,  płaconych  przez  rząd  kopalniom.  Dopłaty  te  wynoszą  w  pierwszym 
kwartale  160  569.045  Mk.  80  fen  ,  w  kwietniu  516.936640  Mk.,  i  w  maju  377.220.020  Mk. 

c)  Clyfry  §  2  poz.  1  obejmują  wyrównawczy  podatek  -od  sprowadzanych  z  b.  Dzielnicy  Pruskiej  wódek,  a  nadto 
w  Małopolsce  podatek  spożywczy  od  spirytusu  w  b.  zaś  Królestwie  Kongresowem  opłaty  komisowe  i  bandę - 
rolowe.  Cyfry  §  4  poz.  1  obejmufą  zysk  Państwa  w  cenie  sprzedażnej  spirytusu  tak  w  b.  Królestwie  Pol- 
skiem  jak  w  Małopolsce.  W  sumie  240.653.055  Mk.,  wykazanych  z  podatku  od  wódki  w  rnaju  r.  b.  mieści 
się  kwota  110.000.000  Mk.,  wpłacona  do  Polskiej  Kra.owej  Kasy  Pożyczkowej  w  kwietniu  r.  b.  lecz  przelana 
do  Kajsy  Państwowej  dopiero  w  maju  r.  b.  , 

d)  Podatku  od  nafty,  pobieranego  do  31  lipca  1920  r.  w  b.  Królestwie  Kongresowem,  obecnie  nie  pobiera  się 
kwota  2.334  Mk.  10  fen.,  wykazana  za  pierwszy  kwartał  1921  r.  stanowi  zaległość  z  r.  1920. 

e)  Wpływy  z  odsetek  za  zwłokę  etc.  wykazane  na  końcu  zestawienia  obejmują  wpływy  z  §  1  i  5. 

Warszawa,  dn.  9  września  1921  roku.  ^ 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego:  Naczelnik  Centralnej  Księgowości: 

( — )  Czauderna.  ( — )  w  z.  H.  Błaszczyk. 

Sprawy  walutowe. 

438. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  4  lipca  1921  r.  ^ 

w  przedmiocie  rozciągnięcia  \ia  województwa:  nowo* 
grodzkie,  poleskie  i  wołyńskie,  oraz  powiaty:  biało* 
wieski,  grodzieński  i  wołkowyslci  województwa  bia* 
łostockiego  mocy  obowiązującej  ustawy  z  dnia 
29  kwietnia  1920  r.  o  zakazie  dokonywania  wypłat  w 

walucie  rublowej  rosyjskiej  i  przeracliowaniu  zobo* 
wiązań  rublowych  na  marki  polskie. 

Na  mocy  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  roku 
o  unormowaniu  stanu  prawno  •  politycznego  na  zie= 
miach  przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej 

na  podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  ro= 
zejmie,  podpisanej  w  iRydże  dnia  12  października 
1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  16,  poz.  93),  za* 
rządzą  się  następuje: 

§  1.  Moć  obowizującą  ustav^y  z  dnia  29  kwietnia 
1920  r.  o  zakazie  dokonywania  wypłat  w  walucie 
rublowej  rosyjskiej  i  przerachowaniu  zobowiązań 
fublowych  na  marki  polskie  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1920  r. 

Nr,  38,  poz.  216)  rozciąga  się  na  województwa:  nowo= 
gródzkje,  poleskie  i  wołyńskie  oraz  powiaty:  biało* 
wieski,  grodzieński  i  wołkowyski  województwa  bia- 
łostockiego. 

§  2.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po- 
wierza się  Ministrowi  Skarbu  i  Ministrowi  Sprawiedlic 

wości. 
§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  ogłoszenia.  Z  dniem  tym  tracą  moc  wszelkie 
obowiązujące  dotychczas  na  powyżej  wymienionych 
obszarach  sprzeczne  z  niem  przepi;sy. 

Prezydent  Ministrów; 

(— )  Witoi. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfetd. 

Minister  Sprawiedliwości: 

w  z.  ( — )  Z.  Rymowicz. 

■    (Dz.  Ust.  R.  P.  z  dn.  ł3/IX  1921  r.  Nr.  75,  poz.  514). 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

439. 
USTAWA 

z  dnia  30  lipca  1921  r. 

w  przedmiocie  udzielenia  Radzie  Ministrów  pełnomoc= 
nictwa  do  wprowadzenia  zmian  do  statutów  (ustaw) 
instytucji  kredytowych,  zatwierdzonych  w  dr9dze 

ustawodawczej-  przez  h.  władze  zaborcze. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Radę  Ministrów  do  za* 
twierdzenia  n«  wniosek  Ministra  Skarbu,  przedstaw 

wiony  na  prośbę  właściwych  przedstawicielstw  insty= 

'  tucji  kredytowych,  których  statuty  (ustawy)  zostały zatwierdzone  przez  władze  ustawodawcze  b.  państw 
zaborczych  —  zmiąn  .statutów  (ustaw)  tych  instytucji, 
bądź  wynikających  ze  zmiany  warunków  ogólnych, 

bądź  innych.o'  ilę  zmiany  statutów  nie  przekraczają 
przepisów  prawa  ogólnie  obowiązującego. 

Art.  2.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 

jej  ogłoszenia. Art.  3.    Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza 
się  Ministrowi  Skarbu- 

.Marszalek: 

( — )  Trąmpczyński. 
Prezydent  Ministrów : 

(-;)  Witos. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
XDz.  Ust.  R.  l\  7.  dn.  13/IX  1921  r.  Nr.  75,  poz.  512), 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

440. 

USTAWA 

z  dnia  23  czerwca  1921  r. 

o  przymusie  ubezpieczenia  od  ognia  i  o  Polskiej  Dy* 
rekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych. 

ROZDZIAŁ  I. 

Przepisy  ogólne 
Art.  1.    Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  Wzajem 

nych  jest  instytucją  samorządową,  opartą  nu  zma' 
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u  ach  wzajemności  i  mającą  na  celu  dobro  publiczne, 
nie  zaś  osiąganię  zysków. 

Art.  2.   Przymusowi  ubezpieczenia    od  szkód, 
zrządzonych  przez  pożar,  podlegają  w  całkowitej  sus 
ile  oszacowania  wszystkie  budowle  z  wyjątkiem: 

a)  budowli,  stanowiących  własność  Państwa, 
b)  budowli  o  wyjątkowym  stopniu  niebezpic 

czeństwa  ogniowego,  określonych  w  warunkach  pO' 
lisowych; 

c;  budowli  o  charakterze  tymczasowym,  lub 
przeznaczonych  do  rozebrania. 

Każdy  i^bezpieczający  się  od  ognia,  podlegający 
rzymusowi  ubezpieczenia,  ma  prawo  wymagać 
oezpieczenia  w  bałkowitej  sumie-  oszacowania. 

Oszacowanie  powinno  odpowiadać  istotnej  wartości 
budowli,  ustalonej  w  dacie  zawierania  umowy. 

Art.  3,  Obowiązkowi  ubezpieczenia  od  ognia 
V  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych,  pod= 

legają,  do  wysokości  2/3  części  oszacowania  'części 
spalnych,  wszystkie  budowle,  z  wyjątkiem  budowh 
fabrycznych  i  przemysłowych  (według  określenia 
ustaw  przemysłowych  i  podatkowych). 

Art,  4.  Na  zasadach  dobrowolnego  przystąpić 

a  bądź,  jednostek,  bądź  grup  i  stowarzyszeń,  pro' 
.yadzi  Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  Wzajemnych 
działy: 

a)  ubezpieczenia  ód  ognia  budowli  fabrycznych 
.  ruchomości  wszelkiego  rodzaju; 

b)  ubezpieczenia  plonów  od  gradobicia* 
c)  ubezpieczenia,  oparte  na  życiu  ludzkiera; 
d)  zabezpieczenia  emerytalne; 
e)  ubezpieczenia  od  nieszczęśliwych  wypadków: 

^)  ubezpieczenia  inwentarza  od  pomoru. 
W  zakresie  ubezpieczeń  ruchomości  rolnych  od 

ynia,  plonów  od  gradobicia,  oraz  żywego  inwenta= 
a  od  pomoru,  służy  poszczególnym  sejmikom  po' 

wiatowym,  względnie  radom  powiatowym,  prawo 
uchwdlenia  przymusu.  , 

Oprócz  wymienionych,  śł<4^y  Polskiej  Dyrekcji 
Ubezpieczeń  Wzajemnych  prawo  otwierania  nowych 
działów  ubezpieczeń,  na  podstawie  zatwierdzonej 
przez  Ministra  Skarbu  uchwały  Rady  Nadzorczej. 

Art.  5.  Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  Wzajem 

nych  posiada  wszelkie  atrybucje  osoby  prawa  pu^ 
blicznego  i  prawa  prywatnego. 

Art.  6.  Siedzibą  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń 
Wzajemnych  jest  st.  m.  Warszawa. 

Art.  7.  Pod  względem  opłat  pocztowych 
i  wszelkich  opłat  skarbowych  oraz  samorządowych, 

pfzysługują  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajem^ 
nych  te  same  prawa,  co  urzędom  państwowym. 

.  ROZDZIAŁ^ U, 

Podstawy    f  i;n  a  n  s  o  w  e. 

Art.  8.  Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  Wzajem- 
nych czerpie  środki,  tworzy  kapitały,  oraz  pokrywa 

rozchody  i  straty,  z  poboru  zasadniczych  i  dodatko= 
wych  składek  od  ubezpieczonych.  Skarb  Państwa 
nie  ponosi  odpowiedzialności  za  straty  Polskiej  Dy 
rekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych.  Ubezpieczeni 
w  jednym  dziale  nie  odpowiadają  za  wyniki  operacji 
innych  działów,  a  fundusze  jednego  działu  nie  mo» 
gą  być  użyte  na  pokrycie  strat  innych  działów. 

Art.  9.  Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  Wzajem' 

nych  w  każdym  z  działów  zapewnia  "ubezpieczonym 

odszkodowania  na  zasadzie  warunków  polisowych, 

zatwierdzonych  przez  Ministra  Skarbu.     »  * 
Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  Wzajemnych  nie 

wynagradza  strat,  wyrządzonych  przez  pożar,  wy= 
nikły  wskutek  (^zial&ń  wojennych.  » 

Art.  10.  Dla  każdego  z  działów  Polska  Dy= 
rckcja  Ubezpieczeń  Wzajemnych  prowadzi  osobną 
rachunkowość^  odrębne  taryfy  j  ostbną  kalkulację 
techniczną.  ) 

Art.  11.  Pobór  składek,  w  zakresie  ubezpieczeń 

przymusowych,  odbywa  się  za  pośrednictwem  po* 
datkowych  urzędów  państvv'owych,  względnie  samo= 
rządowych.  W  zakresie  Ubezpieczeń  dobrowolnych 
pobór  składek  może  być_  uskuteczniany  przez  spe= 
cjalne  w  tym  celu,  z  ramienia  Polskiej  Dyrekcji  Ubez« 
pieczeń  Wzajemnych,  wyznaczone  organy.  Urzędy 
samorządowe  otrzymują  za  ściąganie  składeH  wy= 
nagrodzenie  z  funduszów  Polskiej  Dyrekcji  Ubez= 

pieczeń  Wzajemnych  w  wysokości  2%  o'd  ściągniętej 
sumy. 

Art.  12.  Składki  ubezpieczeniowe  działu  ubez= 
pieczeń  przymusowych  korzystają  z  prawa  besspor^ 
nej  egzekucji  trybem  administracyjnym  i  z  przywiie^ 
jów,  służących  podatkom  państwowym.  Od  złle' 
glych  składek  pobiera  się  za  zwlokę  1  %  od  sumy  zcd 
ległej,  za  każdy  miesiąc. 

Art.  13.  Nadwyżki  funduszów  Polskiej  Dyrekcji 

Ubezpreczeń  Wzajemnych,  jakie  pozostaną  w  każ» 
dym  dziale  ubezpieczeń  w  końcu  każdego  roku,  po 

pokryciu  wszystkich  przypadających  na  ten  dział  wy? 
datkÓY/  i  zobowiązań,  tudzież  po  odłożeniu  w  dziale 
życiowym  odpowiednich  rezerw,  obraca  się  na  utwvi* 
rżenie  4capitałów  zapasowych,  odrębnych  dla  każdego 
działu.  Wysokość  oraz  sposób  tv/orzenia  kapitałów 

zapasowych  oznacza  dla  każdego  działu 'ubezpieczę^ 
niowego  Minister  Skarbu,  na  wniosek  rady  nad? 
"otczej. 

Art.  14.  Kapitały  zapasowe  przeznacza  się  na 
pokrycie  nadzwyczajnych  strat  w  latach,  w  któ< 
rych  wpływy  bieżące  ze  składek  ubezpieczeniowych, 
względnie  odpowiednie  rezerwy,  będą  niewystarczaf 

jące.  Po  wyczerpaniu  przez  Polską  Dyrekcję  Ubez- 
pieczeń Wzajemnych  kapitałów  ̂ -apasowych  mogą 

być  pobierane  składki  dodatkowe. 
Art.  ,15.  Rokiem  rachunkowym  Polskiej  Dyrck* 

cji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  jest  rok  kalendarzowy. 

ROZDZIAŁ  Ilł. 

Akcja  zapobiegawcza.' 
Art.  16.  Po  odłożeniu  na  kapitał  zapasowy  dla 

każdego  działu  odpowiedniej  części  podwyżki  fundu- 
szu Polskiej  Dyrękcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych, 

resztę  przeznacza  się  na  cele  natury  publicznej,  zwią^ 
zane  z  zadaniami  Polskiej  DyTekcji  Ubezpieczeń 
Wzajemnych,  a  w  szczególności  na: 

a)  środki  przeciwpożarowe,  jako  to:  zakładanie 

straży  ogniowych,  udzielanie  im  zasiłków,  dokony* 
wanie  prób  i  badań  w  zakresie  środków  i  sposobów 

walki  z  klęską  ogniową,  wydawanie  dyplomów,  ods 
znaczeń  i  nagród; 

b.)  zapomogi  dla  związków  straży  ogniowych  i  ich 

poszczególnych  oddziałów; 
c)  popieranie  akcji  władz  komunalnych,  w  kie* 

runku  urządzania  zbioi-ników  wody,  studzien  zwy 
kiych  i  artezyjskich,  oraz  wodociągów; 



d)  popieranie  budownictwa  racjonalnego,  zwłaszs 

cza  po"  pożarach  masowych,  a  w  tym  celu  pr2ezna= 
czanie  funduszów  na  prowadzenie  działu  wydawarya 
pożyczek  ulgov/ych  na  budowę  ogniotrwałych  zagród 
po  pożarze,  tudzież  przelcrycie  budowli  już  -istniejąs 
cych  materjałami  ogniotrwałemi; 

e)  popieranie  oi*ganizowania  wytwórni  wzoro= 
wych  materjal6\v  ogniotrwałych,  tudzież  udzielanie 

pożyczek  nisko  ?  procentowych  stow'arzyszeniom  bu^ 
dowlanym,  zakładanym  na  zasadach  spółdzielczych, 
zwłaszcza  pr^z  samorządy,  w  celach  racjonalnej  od* 
budowy; 

f)  popieranie  organów- samorządowych,  przy  zae 
kładaniu  składów  materjałów  ogniotrwałych  i  udzie* 
ianie  rzeczonych  materjałów  miejscowej  ludności  na 
warunkacli  ulgowych; 

g)  popieranie  badań  meteoroloplc/nych  w  zakit; 
sic  opadów  gradowych. 

h)  popieranie  istniejących  pracov/ni  bakterjoios 
gicznych  w  zakresie  badań  naukowych  naęTzarazami 
inwentarza  żywego  i  zaopatrywanie  ludno^^ci  w  szczeń 
pionki  ochronne  na  warunkach  ulgowych,  oraz  po-- 
pieranie  walki  z  epidemjami; 

i)  wszelkiego  rodzaju  badania  naukowe  i  wydaw 

nictwa,  mające  na  celu  szerzenie  idei  ubezpieczenio-- 
■wej  i  spółdzielczej,  uwłaszcza  przez  samorząd; 

j)  popieranie  wogóle  wszelkich  poczyhań  kultii« 
ralnych,  należących  do  zakresu  działalności  Polskiej 
^^v:\-  '  '  ̂  T^^-7^^iec7:eń  Wzajemnych. 

ROZDZIAŁ  IV. 

Organa    Polskiej    Dyrekcji  Ubeżpicj 
czeń  Wzajemnych. 

Art.  17,  Kierownictwo  sprawami  Polskiej  Dyrek* 
cji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  należy  do  rady  nadzór* 
czej  i  zarządu. 

Art  18.  Rada  nadzorcza  składa  się  z  członków, 

■wybranych  z  grona  radców  ubezpieczeniowych  (art  25 
niniejszej  ustawy)  na  okres  lat  trzech  trybem,  wska= 
ząnym  w  art.  27  niniejszej  ustawy.  Rada  nadzorcza 
wybiera  zwykłą  większością  głosów  z  pośród  swych 
członków  prezesa  rady  oraz  jego  dwóch  zastępców. 

Art.  19.  W  posiedzeniach  rady  nadzorc/ej 
uczestniczy  stały  delegat  Ministerstwa  Skarbu,  z  praa 

w^em  stawiania  wniosków.  W  wypadkach;  gdy  po« 
stanowienia  rady  nadzorczej  są  sprzeczne  z  ustawą, 
przysługuje  delegatowi  prawo  wstrzymania  wykorae 
nia  tego  postanowienia,  do  czas.u  decyzji  Ministra 
Skarbu.  Decyzja  Ministra  Skarbu  musi  nastąpić 

w^  przeciągu  trzech  dni. 
Art.  20.  Członkowie  rady  nadzorczej  tudzież 

inne  organy  "Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajems 
nych  nie  mogą  być  jednocześnie  członkami  rad  nad* 
zorczych,  zarządów  i  innych  organów  prywatnych 

,  zakładów  ubezpieczeniowych. 
Art.  21.  Dla  ważności  uchwał  rady  nadzorczej 

konieczna  jest  obecność  prezesa  lub  jego  zastępcy, 
oraz  połowy  liczby  członków  rady  nadzorczej. 
Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów  obec* 
nych  na  posiedzeniu  członków.  W  razie  równości 
głosów  wniosek  upada. 

Art.  22.  Zwyczajne  posiedzenia  rady  nadzorczej 
odbywają  się  w  terminach,  przewidzianych  w  reguła* 
minie,  ustalonym  przez  radę  nadzorczą,  -wszakże  nie 
rzadziej,  niż  raz  na  miesiąc.  -Prócz  tego  posiedzenia 
m0§ą  hyć  zwoływan*  według  uznania  pr»z»sa  rady 

nadzorczej,  oraz  na  wniosek  zarządu  lub  cpnajmnicj 
'/s  członków  rady  nadzorczej.  Z  posiedzeń  rady  nad* 
2orczej  spisuje  się  protokuły.  Za  obecność  na  posie^ 
dzeniach  członkowie  rady  nadzorczej  otrzymują  wy 
nagrodzenie  d  zwrot  kosztów,  płatne  z  funduszów 
Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  w  wys 
sokości,  ustanowionej  przez  regulamin.  Opuszczenie 
przez  członka  rady  nadzorczej  trzech  posiedzeń  bez 
motywów  usprawiedliwiających,  uważane  będzie  za 
zrzeczenie  się  przezeń  mandatu.  Na  miejsce  ustępu^ 
jącego,  do  końca  jego  kadencji,  wchodzi  zastępca. 

Art.  23.  Do  atrybucji  rady  nadzorczej  należy: 
a)  mianowanie  i  zwalnianie  prezesa  zarządu,  je* 

go  zastępcy  tudzież  wyższych  urzędników  Polskiej 
DyTekcji  Ubezpieczeń  Wzajemhych  trybem,  w  art.  29 

niniejszej  ustawy  wskazanym;  '// b)  zatwierdzanie  budżetu  i  etatpw  Pąlskiej  Dy* 
rekcji^  Ubezpieczeń  Wzajemnych; 

c)  rozpatrywanie  bilrmsów  miesięcznych  i  za= 
twierdzanie  sprawozdań  rocznych; 

d)  podział  osiągniętych  nadwyżek  i  przeznacza- 
nie ich  w  granicach  art.  16; 

e)  decydowanie  spraw,  dotyczących  lokaty  fun 
duszów  ubezpieczeniowych,  na  podstawie  przepisSw 
0  lokacie  funduszów  ubezpieczeniowych,  wydanych 
stosownie  do  punktu  b)  art.  218  niniejszej  ustawy; 

•  f)  rozpatrywanie  skarg  na  decyzje  zarządu; 
g)  przedstawianie  .Miiiistrowi  Skarbu  do  zatwier* 

dzenia  wniosków  w  sprawie  nabywania  i  zbywania 
nieruchomości,  wznoszenia  budowli  i  obciążania  ich 
długami; 

h)  przedstawianie  Ministrowi  Skarbu  do  zatwier= 
dzenia  taryf  w  dziale  ubezpieczeń  przymuso\%ch 
1  życiowych  oraz  zatwierdzanie,  samodzielne  taryf 

w  innych  działach  dobrowolnych,  jakotęż  ustanawia- 
nie  opłat  kancelaryjnych  i  szacunkowych; 

,  i)  zatwierdzanie-  specjalnych  warunków  służbo? 
wych  dla  pracowników  kontraktowych  Polskiej  Dy* 
rekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych; 

j)  rozpatrywanie  wniosków,  dotyczących  zwal* 
czania  klęsk  żywiołowych; 

k)  uchwalanie  regulaminu  dla  delegatów  i  rad* 
ców  ubezpieczeniowych; 

1)  ustalanie  terminów  poboru  składki  ubezpieczc= 
niowej  podług  rejestrów; 

m)  zatwierdzanie  umów  reasekuracyjnych; 
n)  załatVv ianie  wszystkich  spraw,  przekraczają* 

cych  zakres  kompetencji  innych  organów  Polskej  Dy* 
rekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych. 

Art.  24.  Organami  rady  nadzorczej  na  całym 
obszarze  działalności  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń 
Wzajemnych  są  radcowie  i  delegaci  ubezpieczeniowi, 
których  zadaniem  jest: 

a)  polubowne  rozstrzyganie  sporów  i  zażaleń, 

mogących  powstać  z  tytułu  umów  ubezpieczenio* wych; 

b)  asystowanie  w  miarę  uznania  przy  likwidacji szkód; 

c)  współdziałanie  w  terminowym  poborze  składki 
ubezpieczeniowej; 

d)  składanie  radzie  nadzorczej  wniosków  w  za= 
kresie  powierzonych  im  kompetencji. 

Art.  25.  W  każdym  z  powiatów  sejmik,  względ- 
nie rada  powi-atowa,  wybiera,  na  okres  swej  kadencji, 

z  pośród  swyh  eztonków,  ubezpieczonych  w  Polskiej 
Dyrekcji  Ubezpieczeń,  Wzajemnych,  trzech  radców 
^ibe^pieczeuio^.ych.  W  miastach,  wydzielonych  z  p*> 
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v,iatów,  f>rdz  w  miastach  o  własnych  statutach,  rada 

miejska  wybiera  z  pośród  swych  członków,  ubezpie": 
.  czonych  w  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajem^ 
nych,  liczbę  radców,  równą  ilości  tysięcy  nieruchom 
mości  w  mieście,  przyczem  niepełny  tysiąc  liczy  się 
za  pełny. 

^  Art.  26.  W  poszczególnych  gminach  rada  nad' 
zorcza  może  do  pomocy  radcom  ubezpieczeniowym 
ustanayWać  delegatów  z  pośród  ubezpieczonych.  Rad* 
cowie  ubezpieczeniowi  oraz  delegaci  pełnią  czynności 
swe  honorowo,  otrzymując  w  razie  wyjazdu  w  spra* 
wach  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych, 

zwrot  kosztów  i  djet^',  których  wysokość  określi  ra« 
Ja  nadzorcza. 

Art.  27.  •  Radcowie  ubezpieczenia^  każdego  wo= 
■  jwództwa  odb>'wają  co  trzy  lata  w  terminie,  ozna= 
czonym  przez  Ministerstwo. Skarbu,  zjazd  w  mieście 
wojewódzkim  celem  powołania  przez  tajne  głosować 
nie  trzech  członków  .rady  nadzorczej  i  tyluż  ich  za* 

,  stępców.  Obecny  na  zjeździe  delegat  Ministerstwa 
.Skarlau  ogłasza  wynik  wyborów.   Z  liczby  trzech 

członków  rady  nadzorczej  jeden  będzie  wybrany- 
pośród  przedstawicieli  miast,  wydzielonych  z  po* 
iatów,  oraz  miast  o  własnych  statutach,  dwaj  zaś 

i,    pośród   przedstawicieli   sejmików  piłatowych, 
względnie  rad  powiatowych.   Tym  samym  trybem 

dą  wybrani  za.stępcy. 

Art.  28.    Sprawami  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpić^ 
/eń  W-jajemnych  kieruje  zarząd,  składający  się: 
prezesa,  jego  zastępcy  oraz  dyrektorów  poszczegóh 
vch  działów.  Zarząd  decyduje  sprawy  kolegjalnie. 

Prezes  zarządu  jest  bezpośrednim  zwierzchnikiem 
;  crsonelu  Polskiej  Dvrekcji  Ubezpieczeń  Wzajems 
nych. 

Art.  29.  Prezesa  zarządu  i  jego  zastępcę,  wybra* 
nych  przez  radę  nadzorczą,  zatwierdza,  na  wniosek 
Ministra  Skarbu,  Preżydenf;  Rzeczypospolitej. 
rektorów  i  wicedyrektorów  poszczególnych  działów 
ubezpieczeń,  naczelników  wydziałów,  inspektorów  dy 
nekcji,  inspektorów  oddziałów,  jak  również  inspek' 

'  torów  powiatowych,  mianuje  oraz  zwalnia  rada  nad* 
7orCza,  na  wniosek  prezesa  zarządu.  Innych  urzędni* 
ków  etatowych  oraz  nieetatowych  pracowników  raia^ 
nuje  i  zwalnia  prezes  zarządu. 

Art.  30.    Prezes  zarządu  i  jego  za.stępca  tudzież 
inni  pracownicy  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wza» 
jemnych  podlegają  przepiąom  służbowym,  wydanym 

(  ;  przez  radę  nadzorczą  i  zatwierdzonym  przez  Ministra 
Slcarbu. 

Art.  31.   Do  atrybuęji  zarządu  należy: 
a)  przedwstępne  rozważanie  wszekich  wniosków, 

\    przedstawianych  radzie  nadzorczej  do  decyzji; 
b)  zestawianie  bilansu  i  układanie  budżetu,  oraz 

sprawozdań  rocznych; 
c)  opracowywanie  wniosków  w  sprawie  taryf, 

opłat  kancelaryjnych  i  szacunkowych; 

'  d)  zatwierdzanie  norm  szacunkowych  (przepisów 
f    co  do  cen  i  sposobu  szacowania);  ^ 
i  e)  zatwierdzanie  instrukcji  dla  nieetatowego  pere 

sonelu  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych, 
oraz  ustalanie  zasad  ogólnych  co  do  rodzaju  i  wyso« 

I    kości  jego  wynagro^enia; 
i  f)  przedstawiai^jb  radzie  nadzorczej  wniosków^ 

w  sprawie  umów  reasekuracyjnych; 
g)  zawieranie  umów  z  gminami  co  do  poboru 

składki  ubezpieczeniowej  w  dziale  ubezpieczeń  do« 
browolnych; 

h)  decydowanie  spraw,  dotyczących  wątpliwych 
odszkodowań  i  świadczeń. 

Art.  32.  Organami  Polskiej  Dyrekcji  Ubezplc 
czeń  Wzajemnych  na  obszarze  jej  działalności  są  od« 
działy,  tworzone  w  obrębie  województw,  a  zarządza* 
ne  przez  inspektorów,  którym,  oprócz  personelu  biu* 
rowego,  dodaje  się  taksatorów  gminnych  i  w  miarę 

potrzeby  techników.  * 
Art.  33.  Kompetencje  inspektorów  oraz  podział 

na  oddziały  ustala  rada  nadzorcż^a,  na  wniosek  zsl" rządu.  ̂. 

Art.  34.  Pracownicy  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpie- 
czeń Wzajemnych,  pod  rygorem  rozwiązania  stosun« 

ku  służbowego,  nie  mogą  być  jednocześnie  nawet 
pośrednio  spółpracownikami  lub  agentami  prywat- 
nych  towarzystw  ubezpieczeń. 

ROZDZIAŁ  V. 

Spółdziałanie  władz   rządowych  i  sa* 

m  o  r  z  ą  d  o  w  y  o  h". 
Art.  35.   Władze  gminne  w  /akresie  ubezpieczeń 

przymusowych  winny; 

a)  przyjmować  wnioski  (zgłoszenia)  ubezpieczę^ 
niowe  i  przesyłać  je  właściwym  organt>m  Polskiej  Dy* 
rekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych;  , 

b)  zawiadamiać  inspektorów  o  wynikłych  w  obrę« 
bie  gminy  wypadkach  ,  przewidzianych  ubezpieczę^ niem; 

c)  czuwać  nad  terminowym  poborem  składki 
ubezpieczeniowej  i  przelewać  ją  do  kas  właściwych; 

d)  zarządzać  kroki  egzekucyjne  względem  płatni= 
ków,  ociągających  się  z  uiszczeniem  należności,  przys 
padających  z  rejestrów  poborowych. 

Art.  36.  '  Urzędy  skarbowe  winny  czuwać  nad 
prawidłowym  i  terminowym  przelewem  składek 

ubezpieczenioM^^ch  z  kas  gminnych  do  kas  powiato- 
wych, tudzież  Kontrolować  organa  kasy  powiatowej, 

w  zakresie  stanu  i  obiegu  funduSżów,  pozostających 
w  kasie  na  rachunku  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń 

Wzajemnych.  ^ 
Art.  37.  Kasy  skarbowe  winny  przesyłać  pierws 

szego  i  piętnastego  miesiąca  właściwemu  inspektoros 
wi  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  wy* 
kazy  stanu  i  obrotu  funduszów  ubezpieczeniowych. 

ROZDZIAŁ  VI. 

N 1  d  z  ó  r   M  i  n  i  !^  t  c  r  «  t  w  a  Skarbu. 

Art.  38.    Minister  Skarbu  sprawuje  nadzór  nad  , 

dzałalnością  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajem^ 
nych,  a  w  szczególności: 

a)  czuwa  nad  ścisłem  przestrzeganiem  niniejszej 
ustawy,  jak  również  przepisów,  wydanych  w  trybie, 
przez  nią  przewidzianym,  tudzież  ma  prawo  kontroli 
dzijalności  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajem* 
nych; 

b)  wydaje  przepisy,  dotyczące  lokaty  funduszów 
ubezpieczeniowych; 

c)  zatwierdza  opracowane  przez  Polską  Dyrekcję 
Ubezpieczeń  Wzajemnych  taryfy  w  dziale  ubezpie* 
czeń  prz>anusowych  i  życiowych,  tudzież  stopę  pro= 
centową  i  sposób  obliczenia  rezerwy  prerajowej 
w  dziale  życiowym: 

d)  zatwierdza  przedstawione  przez  radę  nadzors  • 
erą  Polskimi  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  wt* 
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runki  polisowe  w  dziale  przymusowym  i  dobrowoL 

nym;  ■  ^, 
e)  w  wypadkach,  gdy  działalność  rady  nadzorczej 

uzna  za  sprzeczną  z  ustawą  lul?  dobrem  instytucji, 
ma  prawb  wystąpić  do  Rady  Ministrów  o  rozwiążą* 
nie  rady  nadzorczej.  W  razie  rozwiązania  rady  nad? 
zorczej,  wyznaczy  nowe  wybory,  w  terminie  najwy 
żej  dwumiesięcznym  od  daty  rozwiąz^ania. 

Przepisy  przejściowe. 

Art.  39.  Wszefti^  dotychczasowe  zobowiązania, 

z  t\'ti1tu  poboru  skladpk  ogniowych  i  wypłat  odszko* 
dowań  pogorzelpwych,  tudzież  wszelkie  aj^tywa  i  pa* 
sywa  Ubezpieczeń  Wzajemnych  budowli  od  ognia, 
w  b.  Królestwie  Kongresowem,  z  chwilą  otrzymania 
mocy  obowiązującej  przez  niniejszą  ustawę  —  prze* 
chodzą  na  Polską  Dyrekcję  Ubezpieczeń  Wzajem* 
nych.  ' 

Art.  40.  Z  chwilą  wejścia  w  życie  niniejszej  usta- 
wy  przestają  obowiązywać  dotychczasowe  przepi* 
sy,  dotyczące  ubezpieczeń  publiczno  *  państwowych, 
a  w  szczególiiości  dla  b.  żabciu  rosyjskiego  przestaję obowiązywać  ustawa  z  dnia  10  czerwca  1900  r, 
o  Ubezpieczeniach  Wzajemnych  budowli  od  ognia 
w  b.  Królestwie  Polskiem  (Zbiór  Praw  Tom  XII, 
Część  I,  wydanie  z  1908  r.),  tudzież  dekret  Naczelni* 
ka  Państwa  z  dnia  7  lutego  1919  r.  w  przedmiocie 
przepisów  tymczasowych  dla  Ubezpieczeń  Wzajem= 
nych  budowli  od  ognia  w  b.  Królestwie  Pplskicm 
(Dz.  P.  Nr.  l4,  poz.  190). 

Art.  41.  Moc  niniejszej  ustawy  nie  rozciąga  się 
w  dziale  ubezpieczeń  przymusowych  na  b,  dzielnicę 
pruską  oraz  na  st.  m.  Warszawę. 

Art.  42.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  poleca 
się  Ministrowi  Skarbu.  Datę  rozciągnięcia  działalno* 
ści  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  na 
tereny  województw,  poza  obrębem  b.  g^rólestwa  Pol* 
skiego,  ustali  Minister  Skarbu  na  wniosek  rady  nad' 
zorczej. 

Przejęcie  przez  Polską  Dyrekcję  Ubezpieczęń 
Wzajemnych  ubezpieczeń  budowli  od  ognia,  na  któ* 
re  zawarto  ifmowy  przed  wejściem  w  życie  niniejszej 
ustawy,  może  nastąpić  dopiero  po  upływie  czasu,  na 
jaki  umowy  te  zostały  zawarte,  lub  też  po  ich  roz-- 
wiązaniu  w  myśl  warunków  polisowych.  Od  tego 
czasu  rozpoczyna  się  obowiązek  ubezpieczenia  w  Pol* 
skiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń.  Wzajemnych. 

Marszalek:  ^ 

( — )  Tiąmpczyńskt, 
Prezydent  Ministrów: 

(~)  Wiłoś. 
p  Minister  Skarbu: 

^  z.  {—)  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  dn._28A^II  1921  r.  Nr.  64,  poz.  395). 

Przepisy  emerytalne. 

441. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

w  sprawie  wypłaty  jednorazowego  zasiłku  dla  cywil* 
nych  emerytowanych  funkcjonarjuszów  państwcf 

wych,.  kolejowych,  dla  nauczycieli  szkół  wyższych, 
średnich  i  powszechnych,  jako  też  dla  wdów  i  sierot 

po  nieb,  oraz  księży  emerytów. 

Na  mocy  uchwały  Sejmu  z  dn.  28  lipca  1921  roku 
zarządza  się  co  następuje: 

Art.  1. 

Osobom,  w^Tnieńionym  w  napisie,  przyznaje  się 
jednorazowy  zasiłek  w  wysokości  3*ch  miesięcznej 
emerytury,  pensji  wdowiej  lub  sierocej,  prowizji  i  da* 

ru  z  łaski  ̂   dodatkami  drożyźnianemi  w  wymiarze 
za  wrześień  1921  r.  (w  b.  zaborze  austrjackim  wraz  z 
dodatkiem  kwartalnym). 

Art.  2. 

W  ̂ vypadka^h  pobierania  przez  jedną  osobę  za* 
opatrzenia  z  dwóch  tytułów,  należy  wypłacić  tylko 
jeden  zasiłek,  mianowicie  wyższy. 

Art.  3. 

Uprawnienia  do  zasiłków  nie  mają: 

a)  pobierający  zaopatrzenie  zaliczkowo  na  ra* 
chuitek  innych  państw, 

b)  pobierający  zaopatrzenia  wymierzane  od  upo'^ 
sążeń  uregulowanych  ustawami  z  13  lipca  1920  r. 
Dz.  U.  Nr.  65,  poz.  429  —  436. 

Art.  4. 

Wypłata  ma  nastąpić  w  miesiącu  wrześniu 
1921  r. 

Arfe5. 
Wydatek  należy  zarachować  w  odpowiedniej 

rubryce  emerytur  pod  osobną^pozycją:  „jednorazowy 

zasiłek".  ' 
Warszawa,  dnia  17  września  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Markowski, 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI.  

I)  Nr.  spółdzielni  5. 
II)  Siedziba  i  brzmienie  firmy:  Kraków  ul.  P.  Micha- 

łowskiego (II  szkoła  realna)  spółdzielcza  składnica  książni- 
cy Polskiej  Towarzys^twa  Nauczycieli  szkół  wyższych  z  ogra- 

niczoną odpowiedzialnością. 
III)  Przedmiot  przedsiębiorstwa:  Rozsprzedaż  wszel- 
kich wydawnictw  stowarzyszenia  nakładowego  pod  nazwą 

„Książnica  Polska  Towarzystwa  Nauczycieli  Szkół  wyższych 
we  Lwowie"  Stowarzyszenia  zarejestrowanego  z  ograni- 

czoną odpowiedzialnością  —  pomiędzy  członkdw  Książnicy 
Polskiej.  * 

IV)  Udział  wynosi  1000  mk.  płatny  w  zasadzie  odrazu 
przy  przyjęciu,  wyjątkowo  w  dwu  ratach  w  ciągu  kwartału. 
Członkowie  odpowiadają  do  wysokóści  podwójnej  kwoty 
zgłoszonych  udziałów. 

V)  Dyrektor:  Władysław  Michalski  prof.  II  szkoły  re- 
alnej w  Krakowie  ul.  Felicjanek  7.  Zastępca  dyrektora: 

Jan  Kumała  asystent  gimnazjalny  w  Krakowie  ul.  Koper- 
nika 8. 

VI)  a)  czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony,  b)^pi3mo 
„Czas"  przeznaczone  do  ogłoszeń,  c)  zarząd  składa  się: 
z  dyrektora  i  zastępcy,  dyrektora,  uprawniony  '  do  za- 

stępstwa jeden  członek  dyrekcji,  d)  upi-awnienia  członków 
dyrekcji  nieograniczone. 

Data  wpisu:  14  czerwca  1921. 
Sąd  Okręgowy  jako  handlowy  w  Krakowie. 

Odz.  II,  dnia  23  czerwca  1921. 

Wpis  firmy  spój'dzielni. 
Wpisano  do  rejestru  spółdzielni. 

Siedziba  spółdzielni  Kraków. « 
B  zmienię  spółdzielni:  Restauracja  Przystań  spółdziel- 
nia z  odpowiedzialnością  udziałami. 
Przedmiot  przedsiębiorstwa:  prowadzenie  przedsię- 

biorstwa restauracyjnego,  Itawiarni  masarni,  wyrobu  wędlin, 
wyszynku  piwa  i  napojów  alkoholowych,  nabywanie  w  tym 
celu  surowca  i  pozbywanie  go  w  handlu  hurtownym  i  de- 

talicznym, jak  niemniej  pozbywanie  także  w  handlu  hurtownym 
wędlin,  napojów  alkoholowych  oraz  win.  Wysokość  udziału: 
50.000  mv.  płatnego  w  chwili  przystąpienia.  Odpowiedzial- 

ność udziałam  . 
Zarząd  składa  się  z  3  członków  wybieranych  na  jeden 

rok.  Do  zastępstwa  spółki  uprawnieni  są  2  członkowie 
zarządu  zbiorowo.  ' 

Członkowie  zarządu;  Zygmunt  Schabus  przemysłowiec 
w  Krakowie  ul.  Królowej  Jadwigi  1.  125,  Józef  Jaworski 
p;zemysłowiec  w  Krakowie  ul,  Lenartowicza  1.  8  i  Stefan 
Piwowarski  przemysłowiec  w  Krakowie  ul.  Lenartowicza 
L  14. 

Podpis  firmy:  Pod  brzmieniem  firmy  podpiszą  łącznie 
dwaj  członkowie  swoje  nazwiska 

Ogłoszenia  spółdzielni:  w  dzienniku  „Goniec  Krakow- 
ski*' w  Krakowie. 
Dzień  wpisu:-6  czerwca  1921. 

Sąd  Okręgowy  jako  handlowy 
Kraków,  dnia  4  czerwca  1921. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  spółdzielni  Nr.  44  zapisano  dzisiaji  Ostrow- 
ska Spółdzielnia  Budowlana  z  ograniczoną  odpowiedzial- 

nością w  Ostrowie,  założona  statutem  z  dnia  24  czerwca 
1921.  Przedmiotem  przedsiębiorstwa  jest  zakup,  wzgledn  e 
wydzierżawienie  terenów,  oraz  budowanie  domów  a  wy- 

łącznym celem  dostarczania  zdrowych  mieszkań  dla  pol- 
skich rodzin.  Udział  wynosi  5000.—  mk ,  który  należy 

wpłacić  w  trzech  miesiącach,  wyjątkowo  udsiela  zarząd 
zwłoki  do  roku.  Członkowie  odpowiadają  .poza  deklaro- 

wanymi udziałami  z  sumą  dodatkową  w  tej  samej  wy- sokości. 
Zarząd  składa  się  z  trzech  całonków  i  to:  dyrektora 

banku  handlowego  Wilhelma  Rotha  dyrektora  kasy  chorycłi 
Michała  Sławka  i  podmistrza  ciesielskiego  Józefa  Kupijaja, 
wszyscy  z  Ostrowa,  oraz  z  trzech  zastępców  i  to: 

Kupca  Stanisława  Kołodziejczaka,  kupca  Romany  Bryk- 
ciyńskiego  i  bwdowhiezegio  St»nisł«w*  $ni»tt«kiego  wfsjHKJy /  Ostrowa. 

Potwierdzenia  rady  nadzorczej  względnie  jej.  komisji 
potrzebuje  zarząd;  ; 

1)  do  zawierania  kontraktów,  tyczących  się  rzeczy  nie- ruchomych; 

2)  do  godzenia  osób,  mających  dla  spółki  pracować 
za  wynagrodzeniem,  do  zwolnienia  .tych  osób  z  obowiązku, 

jakoteż  do  wyznaczania  dla"  nich  wynagrodzenia; 4)  do  lokowania  zbytnich  kapitałów; 
5)  do  zawarcia  kontraktów,  których  wartość  przewyższa 

sumę  1000000. —  mk.  Do  oświadczenia  woli  i  do  podpisy- 
wania za  spółdzielnię  wystarczają  podpisy  dwóch  człon- 

ków zarządu. 
Ostrów,  dnia  8  lipca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Zapisano  dzisiaj  do  rejestru  spółdzielni  przy  Dragasser 
Spar-und  Darlehnskasseny.erein,  spółka  zap.  z  nieograni- 

czoną odpowiedzialnością  w  Dragaszu: 
W  m  ejscu  zmarłego  czonka  zarządu  Piotra  Gortza 

z  Dragaszu  wybrano  jako  członka  zarządu  właściciela  Ber- 
narda Kopper'a  z  Dragaszu. Nowe,  dnia  7  lipca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółko  wym  oddział  A  Nr.  39  Bank 
przemy^łowo-kupiecki,  Spółka  zapisana  z  ograniczoną  od- 

powiedzialnością w  Jarocinie,  zapisano  dzisiaj. 
Mieczysław  Kalendowski  wystąpił  ze  Zarządu,  a  na 

jego  miejsce  wstąpił  Lucjan  Kunz  organista  z  Jarocina. 
Jarocin  dnia  16  czerwca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

.~ipinIo  relssłruiiandlowoio  firmy  Spółdzielczej. Do  rejestru  A,  B,  C  należy  wciągnąć— co  następuje: 
1)  Firm«  i  siedziba  spółdzielni:  Składnica  Kółek  rol- 

niczych w  Skolem,  stowarzyszenie  spółdzielcze  z  ogra- 
niczoną odpowiedzialnością. 

2)  Przedmio^ć  przedsiębiorstwa^  podniesienie  gospodar- 
stwa swych  cżlonków  przez  nabywanie  artykułów  po- 

trzebnych do  gospodarstwa  domowego  i  rolnego  i  dostar- 
czenie ich  członkom  w  sposób  hurtowny  lub  drobiazgowy 

przez  własne  sklepy,  —  przez  spieniężenie  produktów  roi-' 
nych,  wyrobów  członków  i  przez  produkowanie  na  wspólny 
rachunek  artykułów  gospodarczych  i  rolnych. 

,  3)  Czas  trwania  nieograniczony.-  , 
4)  Rodzaj  i  zakres  odpowiedzialności  członków;  udzia- 

łami, a  nadto  dodatkową  kwotą  równającą  się  wysokości 
deklarowanych  udziałów. 

5)  Wysokość  udziału  wpłat  na  iidział  i  czas  icH  doko- 
nywania 1000  mk.  w  płacy  w  połowie  przy  wstąpieniu  do 

spółdzielni,  reszta  zaś  do  roku  od  daty  przystąpienia. 
6)  Liczba  członkd,w  zarządu  tńdzisż  og  aniczenia  upra- 

^wnień  zarządu  (art.  35)  Dyrekcja  składa  siada  się  z  trzech 
członków  i  dwóch  lub  trzech  zastępców. 

§  15.  Czynności  prawne  Dyrekcji  zobowiązują  Stowa- 
rzyszenie wobec  osób  trzecich  z  wyjątkiem  wypadków: 

a)  'przewi4?idnych  ustawą, 
b)  ćzynienfe  darowizn. z  majątku  Stowarzyszenia, 
c)  przystępowałiie  do , Spółek  i  Stowarzyszeń  z  odpo- 

wiedzialnością- przewyższającą  połowę  kapitału  udziałowe-* 
go  Stowarzyszenia.  ^ 

Do  ważności  wymienionych  pod  b)  i  c)'  aktów 
prawnych  potrzebne  je*t  upoważnienie  ze  strony  Rady 
Nadzorczej. 

7)  Podpis  firmy:  pod  brzmienie  firmy  spółdzielni 
umieszczą  swoje  podpisy  dwaj  członkowie  zarządu. 

8)  Irnioha  i  nazwiska  członków  pierwszego  zarządu:  Ce- 
lestyn Jędrzejecki,  Edward  Sobolski,  Hugo  Walisz,  za- 

stępcy: Leon  Karol  Erdstein  i  Franciszek  Turek. 
9)  Rok  obrachunkowy  jeżeli  się  różni  od  roku  kalen- 

darzowego od  1  lipca  do  30  czerwca  każdego  roku. 
10)  Pismo  przeznaczone  dla  ogłoszeń. 
Przewodnik  Kółek  rolniczych   w   Krakowie  względnie 

inny  organ  Małopolskiego  Towarzystwa  rolniczego  i  Dzien- 
nik urzędowy  Minist.  Skarbu  w  Warszawie  ul.  Leszno  5. 
11)  Przepisy  o  likv,idacji  (art.  79  i  80). 
12)  Dzień  wpisu:  18  lipca  1921^. 

Sąd  okręgowy  jako  handl.  O.  fV 
Stryj,  dnia  18  czewc  ^  i 



W  naszym  rejestrze  Spółkowym  napisano  pray  Nr.  8, 
rubryka  63,  §  S,  statutu  przez  walne  zebranie  z  dnia  13/VI 
1921  r.  jak  następuje 'zmienioni^: 

Jecfnenau  członl^wi  woino  mieć  najwyżej  20  (dwa* 
dzieścia)  udziałów. 

Reszta  §  5  pozostaje  niezmienioną. 
Gostyń,  dnia  23  czerwca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  handlowego  działu  spółdzielni  sądu  okrę- 
gowego w  Radomiu,  w  dniu  26  czerwca  1921  r.  wciągnięto 

następujące  firmy: 
3  .Diecezjalny  Zakład  Graficzno-Drukarski  w  San- 

domierzu, spółdzielnio  ograniczoną  odpowiedzialnością". 
Siedziba  spółdzielni  w  m.  Sandomierzu  w  Województwie 
Kieleckim  Odpowiedzialność  dwukrotna  w  stosunku  do 
udziału.  Przedmiot:  zaopatrywanie  swych  członków  w  nie- 

zbędne druki  po  niskich  cenach  i  danie  im  możności  ko- 
rzystania z  zysków  otrzymanych  z  pracy  stowarzyszenia. 

Udział  1000  markowy,  winien  być  wpłaconym  w  przeciągu 
roku  od  daty  zadeklarowania.  Zarząd:  ks.  pr.  Antoni  Re- 
wera,  ks.  kan.  Stanisław  Rostapiński  i  ks.  dr.  Antoni  Rę- 
czajski.  Zastępcy^  ks.  kan.  Andrzej  Glibowski  i  ks.  Franci- 

szek Malarczyk.  a)  czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony, 
b)  organ  do  ogłoszeń:  Kronika  djecezji  Sandomierskiej, 
c)  rok  obrachunkowy-kaiendarzowy,  d)  członków  Zarządu 
trzech;  oświadczanie  woli  w  imieniu  spółdzielni  składają 
dwaj  członkowie  zarządu,  c)  ograniczeń  uprawnień  zarządu 
pozaustawowych  niama,  f)  pełJramocr.ików  (zastępców)  usta- 

nawia zarząd,  g)  likwidacja  zgodnie  z  przepisami  ustawy 
z  dnia  29/X-1920  r.  ; 

Ogłoszenie. 
Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Lubli- 

nie wciągnięto  dnia  1  sierpnia  1921  r.  pod  Nr.  11  następu- 
jące wpisy: 
Do  rubryki  2-ej:  Robotnicza  spółdzielnia  spożywcza 

.Siła'  w  Lublinie,  odpowiedzialność  każdego  członka  ogra- 
nicza się  do  wysokości  jego  udziałów.    Oddziałów  iiiema. 
Do  rubryki  S-ej  Zasp<)kajanie  wspólnemi  siłami  ma- 

terjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków. 
Do  rubryki  4-ej:  Udział  członka  wynosi  300  mk. 

i  w  1/4  winien  być  wpłacony  przy  wstąpieniu  do  współ- 
dzielni  a  w  pozostałej  części  w  ciągu  roku. 

Do  rubryki  5-ej:  Jakób  Herstz  Nisenbaum,  Chaja 
Marja  Gertler,  Chaim  Joel  Lewi,  Josef  Mendel  Przepiórka 
i  Abram'  Izaak  Brodf,  miesz.  w  Lublinie. 

•  Do  rubryki  6-ej.  Czas  trwania  spółdzielni  nieograni- 
czony. Ogłoszenia  będą  umieszczane  w  .Głosie  Lubelskim*. 

Rok  obrachunkowy  liczy  się  od  1  stycznia.  Ilość  członków 
Zarządu  oznacza  Zgromadzenie  Walne.  Zarząd  zarządza 
wszystkiemi  sprawami  spółdzielni.  Jeśliby  Zarząd  składał 
się  z  jednej  osoby,  winien  być  powołany  zastępca.  Posta- 
nowie^ie  o  likwidacji  winno  być  wydane  większością 
%  głpsów  członków  spółdzielni,  obecnych  na  dwóch  nastę-^ 
pwjących  po  sobie  Zebraniach  walr^ych.  W  razie  likwidacji 
Zebranie,  walne  wybiera  3  likwidatorów,  którzy  przeprowa- 

dzają ją  według  art.  78  statutu. 

ipls  if9  rejestru  iiontlloweis  firmy  spółdzielczej'. Do  rejestru  ABC  należy  wpiągnąć  co  nastąpuje-. 
1)  Firma  i  siedziba  „Zorja*  hospodarsko-spożywczyj 

kftpcratyw  stow.  z  ogranicz,  poręką  w  Uhersku. 
,2)  Przedmiot  przedsiębiorstwa  i  ograniczenia  co  do 

zav  ierania  umów  z  nieczłonkami;  prowadzenie  handlu  arty- 
kułami codziennej  ̂ |^rzeby,  niealkoholicznymi  napitkami, 

przedmiotami  domowego  i  rolnego  gospodarstwa  rzemiosła 
i  przemysłu  oraz  przechowanie  takowych,  p>zyjmoivać  ka- 

pitał do  obrotu  i  t.  d. 
Działalność  spółdzielni  ograniczona  tylko  do  swoich 

członków: 
3)  Czas  trwania:  nieo  !raniczony. 
4)  Rodzaj  i  zakres  odpowiedzialności  członków 

ograniczona  do  podwójnej  wysokości  wpłacbnego  udziału. 
5)  Wysokość  udziału  wpłat  na  udział  i  czas  ich  do- 

konywania 300  iMk.  z  (ego  połowa  ma  być  wpłacona  przy 
przyjęciu  do  spółdzielni,  reszto  zaś  najdalej  do  końca  roku 
obrachunkowego. 

6)  Liczba  członków  zarządu  tudzież  ograniczenia 
uprawnienia  zarządu  (art.  35)  i  pcstanowienie  o  zastępcach 
iarł  3Sy  3^ czJonków  i  2  «astęp<:<^w. 

7)  Podpis  firmy:  Pod  brzmieniem  firmy  umieszcta 

swe  podpisy,  dwaj  z  ustanowionych'  członków  zarządu. 8)  Imiona  i  nazwiska  członków  pierwszego  zarządu: 
Ołeksa  Tymusz,  Iwan  Kuchar  i  Mychajło  Zubrycki,  wszyscy 
rolnicy  w  Uhersku. 

9)  Rok  obrachunkowy  (jeżeli  się  różni  od  roku  ka- 
lendarzowego) rok  kalendarzowy. 

10)  Pismo  przeznaczone  dla  ogłoszeń. 
1)  Hospodersko  -  kooperatywny]   Czasopys  xve 

Lwowie. 
2)  Dziennikk  urzędowy  Min.  Skarbu  w  Warsza- 

wie, ul.  Leszpo  5. 
11)  Przepisy  o  likwidacji  (art.  79  i  80,t. 
12)  Dzień  wpisu  18  lipca  1921  r. 

Sąd  okręgowy  jako  handl.  O.  ly. 
Stryj  dnia  28  czerwca  1921  r. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  handlowego  działu  spółdzieliYi  sądu  okrę- 
gowego w  Radomiu  w  dniu  6  sierpni'!  1921  r.  wciągnięto 

następujące  fi  my;  . 

Nr.  5  „Spółdzielnia  Samopomoc  Rzemieślników  Źydó\h 
2  odpowiedzialnością  ograniczoną  w  Radomiu*,  z  siedzibą 
w  Radomiu.  Odpowiedzialność  członków  pięciokrotna  w  sto- 

sunku do  sumy  udziałów.  Przedmiot:  .wszechstronnie  za- 
spakajanie wspólnemi  siłami  potrzeb  materjalnych  i  kultu- 

ralnych członków,  podniesienie  zdolności  produkcyjnej, 
oraz  usunięcie  pośrednictwa.  Stosunek  z  nieczłonkami  — 
za  gotówkę.  Udział  300  mk.  z  których  przy  zadeklaro^^a- 
niu  100  mk.  reszta  winna  być  zaniesiona  w  ciągu  roku 
w  ratach  kwartalnych.  Zarz.id:  Icek  Zylbcrstrum,  .'loszek 
Feldman  i  Szmul  Firstenberg,  zastępcy:  Ela  Korman  i  Izrael- 
Icek  Magnuszewski  —  wszyscy  z  Radomia,  a)  czas  trwania 
spółdzielni — nieograniczony,  b)  organ  do  ogłoszeń — czaso- 

pismo „Siła'",  e)  rok  obrachunkowy-kaiendarzowy,  d)  ęzłon- 
ków  Zarządu  trzech  i  zastępców  dwóch.  Oświadczenie 
woli  w  imieniu  spółdzielni  składają  dwaj  członkowie  Za- 

rządu, e)  ograniczeń  uprawnień  Zarządu  pozaustawowych 
niema,  f)  pełnomocników  (zasfępcó ' )  ustanawia  Zarząd, 
g)  Likwidacja  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  spółdziel- niach z  d.  29  października  1920  r. 

Nr.  O  ,Bank  Ludowy,  spółdzielnia  z  odpowiedzialnością 
nieograniczoną  w  Zwoleniu",  z  siedzibą  w  Zwoleniu,  pow. 
Kozienieckiego,  wojew.  Kieleckim.  Odpowiedzialność  człon- 

ków nieograniczona.  "Przedmiot:  podniesienie  sprawności 
gospodarczej  swego  środowiska  przez  przyjmowa.iie  wkła- 

dów i  udzielanie  wszelkiego  rodzaju  pożycztk.  Nieczłon- 
kowie  mogą  korzystać  z  kredytu  li  tylko  przy  zabezpie- 

czeniu rzeczowem.  Pcjadyńczy  udział  wynosi  1000  mk, 
i  winien  być  wpłacony:  połowa  przy  zapisie,  druga  poło*a 
równemi  ratami  w  ciągu  dwunastu  miesięcy.  Zarząd:  Hi- 

polit Zagrodzki,  Wojciech  Kaczyński  i  Jan  Zagożdżon,  za- 
mieszkali w  Zwoleniu,  a)  czas  trwania  spółki  nieograni- 

czony, b)  organ  do  ogłoszeń  —  czasopismo  Siła,  c)  rok 
obrachunkowy — kalendarzo'>  y,  d)  Zarząd  składa  się  z  trzech 
członków.  Oświadczenie  woli  w  imieniu  Spółdzielni  skła- 

dają dwaj  członkowie  Zarządu,  ̂ e)  Ograniczeń  uprawnień 
Zarządu  pozaustawowych  niema,  f)  pełnomocników  (za- 

stępców) ustanawiają  wspólnie  Rada  Nadzorcza  i-  Zarząd, 
g)  Likwidacja  —  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  d.  29/IX 
1921  r.  w  dniu  12  sierpnia  1921  r.  wciągnięto: 

Nr.  7  „Bank  Spółdzielczy  w  Kamiennej  z  Ofsraniczoną 
odpowiedzialnością",  z  siedzibą  w  Kamiennej,  pow.  Konec- 

kiego, województwie  Kieleckim.  Odpowiedzialność  pięć- 
dziesięciokrotna (50)  w  stosunku  do  zadeklarowenych, 

udziałów.  Przedmiot:  prowadzenie  czynności  bankowych, 
oraz  podniesienie  sprawności  gospodarczej  swego  środo- 

wiska przez  przyjmowanie  wkładów  i  udzielanie  pożyczek. 
Nieczłonkowie  mogą  korzystać  z  kredytu  przy  zabezpie- 

czeniu rzeczowym.  Udział  (1000)  tysiącomarkowy,  płatny 
przy  zadeklarowaniu.  Zarząd:  Wacław  Węgrzecki,  Leopold  Se- 

rafin i  Michał  Danowski  —  wszyscy  zamiesz.  w  Kamiennej, 
a)  czas  trwania  spółki— nieograniczony,  b)  organ  do  ogło- 

szeń— czasopismo  „Siła",  c)  rok  obrachunkowy— kalenda- 
rzowy, d)  członków  Zarządu  trzech.  Oświadczenie  woli 

w  imieniu  spółdzielni  składają  dwaj  członkowie  Zarządu 
e)  ograniczeń  zarządu  pozaustawowych  niema,  f)  pełno- 

mocników (zastępców)  ustanawia  Zarząd  wspólnie  z  rada 
nadzorczą,  g)  likwidacjo  —  zgodnie  z  "srf.  76  —  84  «sfawv 
z  d.  29  października  1920  r 
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Itfpis  do  rel^strn  tiandlowsga  Firmy  ipdtdzIeIszB|. 
Lo  rejestru  A.  należy  wciągnąć  co  następuje: 
1.  Firma  i  siedziba  spółdzielni:  Stolarnia  robotników 

Proletarjat,  spółdzielnia  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 
■  w  Stryju. 2.  Przedmiot  przedsiębiorstwa  i  ograniczenia  co  do 
zawierania  umów  z  nieczłonhami  wytwarzanie  wspólnemi 
siłami  swych  członl^w  i  sprzedaż  na  korzyść  członków 
także  nieczłonkom  towarów  przemysłu  stolarskiego. 

3.  Czas  trwania  nieograniczony. 
4.  Rodzaj  i  zakres  odpowiedzialności  członków  udzia- 

lem  i  także  jeszcze  kwotą  równajr^cą  się  \<'ysokości  udziału. 
5.  Wysokość  udziału,  wpłat  na  udział  i  czas  icti  do- 

konania 500  mk.  płatny  w  całości  przy  jego  zadek!arcv.vaniu. 
6.  Liczba  członków  zarządu  tudziei  ogianiczenia  upraw> 

nień  zarządu  (art.  35)  i  postanowierye  o  zastępcach 
(art.  38)  3.  ^ 

7.  Podpis  Firmy  pod  firmą  spółdzielni  umieszczą  naj- 
mniej dwaj  z  ustanowionych  członków  zarządu  swe  podpisy: 

8.  Imiona  i  nazwiska  członków  pierwszego  zarządu: 
IJL  Sender  Rosenbaum  vel  Bukowski  przewodniczący 

zarządu,  2)  Adolf  Benczer  kasjer,  3)  Izrae!  Rechter  kon- 
troler, wszyscy  stolarze  w  Stryju. 

9.  Rok  obrachunkowy  (Jeżeli  się  różni  od  roku  ka- 
:  lendarzowego)  rok  kalendarzowy. 
:  10.  Pismo  przeznaczone  dla  ogroszeń  , Dziennik  Lu-.  . 
I  dowy  we  Lwowie". 

11.  Przepisy  o  likwidacji  (art.  79  i  80). 
12.  Dzień  wpisu  18  lipca  1921. 
Stryj,  dnia  21  maja  1921  r. 

'\,  Sąd  okręgowy,  Oddział  IV,  jako  handlowy. 
'jypis  da  rejeifru  hćndiowego  Firmy  spdldzlelczei. 
Do  rejestru  ABC  należy  wciągnąć  —  co  następuje: 
1.  Firma  i  siedziba  spółdzielni  .Konsum  Mieszczański, 

spółdzielnia  z  ograniczoną  odpowiedzialnością"  w  Roznia- towie. 
2.  Przedmiot  przedsiębiorstwa  i  ograniczenia  Co  do 

zawierania  umów,  z  nieczłonkami:  Zamawianie  artykułów 
spożywczych  i  innych'  artykułów  codziennego  zapotrzebo- 
wariia  w  większej  ilości  i  sprzedawanie  tychże  członkom 
spółdzielni  w  małych  ilościach. 

3.  Czas  trwania:  nieograniczony. 
4.  Rodzaj  i  zakres  odpowiedzialności:  członkowie  od- 

powiadają kwotą  równającą  się  trzykrotnej  wysokości  zło- 
żonych udziałów. 

5.  Wysokość  udziału  —  wpłat  na  udział  i  czas  ich  do- 
konywania 100  mk.  wpłacone  naraz  w  gotówce. 

6.  Liczba  członków  zarządu  tudzież  ograniczenia  upraw- 
nień zarządu  (art.  35)  i  postanowienie  o  zastępcach 

(art.  38)  5. 
7.  Podpis  firmy:  pod  firmą  spółdzielni  umieszczą  swe 

podpisy  dwaj  z  ustanowionych  członków  zarządu. 
8.  Imiona  i  nazwiska  członków  pierwszego  zarządu: 

.  1)  Majer  Kaufmann,  2)  Jóżef  Stern,  3)  Józef  Rosenberg, 
•  4)  Salomon  Widman  i  5)  Chaim  Salomon  Meiseles  wszyscy 
kupcy  w  Rozniatowie. 

9.  Rok  obrachunkowy  (jeżeli  się  różni  «d  roku  kalen- 
darzowego) rok  kalendarzowy.  v 

10.  Pismo  przeznaczone  dla  ogłoszeń  .Chwila'  oraz 
w  lokalu  spółdzielni  ma  być  ogłoszenie  umieszczone. 

11.  Przepisy  o  likwidacji  (art.  79  i  80). 
12.  Dzień  wpisu  18  lipca  1921  r. 
Stryj,  dnia  21  maja  1921  r. 

Sąd  okręgowy,  jako  handlowy  Oddział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  29  kwietnia  1921  r.  wciągnięto: 
Pierwsze  Warszawskie  Towarzystwo  Spółdzielcze  Bu- 

dowy Własnych  Mieszkań  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 
w  Warszawie*  z  siedzibą  w  Warszawie  Nowogrodzka  37 
Członkowie  Towarzystwa  odpowiadają  wobec  Towa^'sfwa 
za  jego  zobowiązania  każdy  do  wysokości  zadeklarowanych 
przez  się  udziałów  Przedmiot  przedsiębiorstwa  budowa 
domów  dja  zapewnienia  swym  członkom  używalności 
mieszkań  dogodnych  i  stałych  Wysokość  udzia?u  5000  mk. 
Udziały  mogą  być  wpłacone  ratami  pierwsza '  rata  winna 
wynosić  conaininiej  1/10  część  sumy  zadeklarowanych  udzia- 

łów, które  całkowicie  winny  być  włacone  w  ciągu  44  lat. 
Do  zarządu  wybijsni  zostali:  Józef  Mikułowski,  Teofil 

Dynowski,  Stanisław  Winnicki  wszyscy  w  Warszawie  Za- 
stępcy: Józef  Arnold,  Jan  Wyszomirski  obaj  w  Warszawie. 

tfwsnią  Towarzystwa  nSeograniezony  pism©  prze- 

znaczone do  ogłoszeń  (,  Monitor  Polsfci*  i  ,Ratv.*ji  i .  ̂  .u rok  obrachunkowy,  rok  kalendarzowy. 
Zarząd  składada  się  z  3  członków. 
Korespondencj  .  zwykłą  w  sprawach  Towarzystwa,  jak 

również  weksle  pełnomocnictwa  umowy,  oraz  żądania  wy- 
płacenia pieniędzy  należących  do  towarzystwa  z  instytucji 

kredytowych  wymagają  podpisu  przynajmniej  2  członków. 
Ola  otrzymywania  pieniędzy  przesyłek  i  dokumentów  z  pocz- 

ty wystarczy  podpis  jednego  z  członków. 
Zarząd  dokonywa  wydatków  zgodnie  z  budżetem  za- 

twierdzonym przez  doroczne  Walne  Zgromadzenie  członków, 
określa  jaką  sumę  Zarząd  mocen  jest  wydać  w  wypadkach 
niecierpiących  zwłoki  ponad  sumę  objętą  budżetem  każdy 
tego  rodzaju  wydatek  winien  być  przedstawiony  do  zatwier- 

dzenia najbliższemu  Walnemu  Zgromadzeniu  członków. 
Do  zastępowania^  w  razie  potrzeby  członków  Zarządu 

zebranie  członków  wybiera  #  zastępców. 
Sposób  likwidacji  ok  eśla  i  komisje  likwidacyjną  zło- 

żoną conajmnjej  z  2  członków  Towarzystwa  wybiera  Walne 
Zgromadzenie.  Członkowie  Zarządu  mogą  być  wybierani 
na  likwidatorów.  . 

Warszawa,  dnia  6  maja  1921  r. 
Sąd  Okręgowy,  Wydział  IV. 

Obwieszczenie, 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  20  maja  1921  r.  wciągnięto: 
Spółdzielcza  Kasa  Pożyczkowo-Oszczednościowa  Pra- 

cowników Pocztowych  w  Wjsrszawie  z  ograniczoną  odpo- 
wiedzialnością. Siedziba  Spółdzielni  w  Warszawie  Plac 

Warecki  8.  Członkowie  Spółdzielni  odpowiadają  za  wszel- 
kie iej  zobowiązania  do  dziesięciokrotnej  wysokości  sto- 

sunku Eadeklarowanego  udziału.  Celem  Spółdzielni  jest 
wyrabianie  zmysłu  oszczędnościawego  wśród  swoich  człon- 

ków przez  przyjmowanie  wkładów  '  oszczędnościowych,  po- zyskiwanie środków  pieniężnych  na  udzielanie  pożyczek 
i  tworzenie  urządzeń  gospjBdarczo-handlowych-  Wysokość 
udziału  500  marek.  Całkowity  udział  winien  być  pokryty 
nie  później  jak  w  tezy  miesiące  od  daty  zapisania.  Do  Za- 

rządu wybrani  zostali:  Edward  Kawczyń.ski,  Wacław  Boro- 
wicz, Stanisław  Sobociński,  wszyscy  w  Warszawie.  Zastęp- 

cy: Aleksander  Niemyski,  Jan  Katędkiewicz,  obaj  w  War- 
szawie. Czas  trwania  Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo 

przeznaczone  do  ogłoszeń  Kurjcr  Warszawski  Zarząd  skła- 
da fiię  z  3  członków.  Oświadczenia  woli  Zarządu  w  imie- 
niu Spółdzielni  podpisuje  2  członków  Zarządu,  zaś  odbiór 

wszeUj^icj  korespondencji  jak:  zwykłej,  poleconej  i  pier.ięż- 
nej  jeden  członek.  W  skład  zarządu  wchodzą  dwaj  za- 

stępcy wybierani  przez  ogólne  zebranie  członków. 
Warszawa,  dnia  21  maja  1921  r. 

Sąd  Okręgowy,  Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie 
IV  dniu  4  lipca  1921  r.  wciągnięto: 
riA  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  «Ząbki*  z  odpowiedzialno- 

ścią udziałami  w  Warszawie.  Siedziba  Spółdzielni  w  War- 
szawie' Senatorska  6.  Członkowie  odpowiadają  za  zobo- 
wiązania Spółdzielni  zadeklarowanemi  udziałami.  Spółdziel- 

nia ma  na  celu  budowę  mieszkalnych  domów  dla  swych 
członków,  dostarczanie  członkom  swoim  na  własność  do- 

mów i  mieszkań,  zabezpieczenie  im  prawa  uźywal.aośęi 
mieszkań  i  okazywanie  wszelkiej  pomocy  do  uzyskiwania 

pomieszkań.  Wysokość  udziału  1000  mk.  Udział  'winien 
być  wpłacony  jednorazowo  przy  przystąpieniu.  Do  Za- 

rządu wybrani  zostali:  StanisUiw  Downarowicz  jako  prze- 
wodniczący, dr.  Michał  Wyrostek  jako  zastępca  przewod- 

niczącego, Tadeusz  Hartleb  jako  sekretarz,  Adam  Ronikier 
jako  skarbnik,  wszyscy  w  Warszawie.  Tadeusz  Nowaków^ 
ski  w  Ząbkach.  Zastępcy:  Kazimierz  Drewnowski,  dr.  Emil 
Kipa,  Ludwik  Szymański,  wszyscy  w  Warszawie.  Czas 
trwania  %iółdzielni  nieograniczony.  Pismo  przeznaczone 
do  ogłoszeń  „Kurjer  Warszawski",  Zarząd  Ałada  się 
z  5  członków.  Korespondencję  w  imieniu  Spółdzielni  pod- 

pisuje Przewodniczący  lub  jego  zastępca  i  sekretarz.  Wek- 
sle, pełnomocnictwa,  umowy,  akty  kupna,  wszelkiego  ro- 

dzaju zobowiązania  pieniężne  oraz  czeki  i  asygnaty  na  su- 
my Spółdzielni  podnoszone  z  instytucji  kredytowych  win- 

ny być  zaopatrzone  w  podpisy  przewodniczącego  lub  jego 
zastępcy  i  2  członków  zarządu.  W  skład  zarządu  wchodzi 
3  zastępcóv.-. Warszawa,  dnia  22  lipca  1921  r 

Sąd  OkręjjOwy,  Wydział  .]'■•' 



Ob  wieszczeni  Cr® 
Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- wie w  dniu  30  maja  1921  r.  wciągnięto: 
Spółdzielnia  Wydawnicza  Członitów  T-wa  Związek 

MrzeJecki  z  odpowiedzialnością  udziałami  w  Warszawie. Sied.:;iba  bpdłdzidai  w  Warszawie,  Al.  Jerozolimskie  41 Czror>ek  odpowiada  za  zobowiązania  Spółdzielni  całą  sumą udziałów  I  do  żadnej  odpowiedzialności  osobistej,  ani  też jakiejkolwiek  dodatkowej  dopłaty  w  interesach  Spółdzielni pociągsny  byc  r,ie  może.  Spó  dzielnia  ma  na  celu  zaspaka- janie wspdlnemi  sflami  materjalnycłi  i  kulturalnycłi  potrzeb 
/  swych  członków,  dla  osiągnięcia  tego  celu  organizuje  i  pro- wadzi wspólne  przedsiębiorstwa,  związane  z  przemysłem wydawniczym  i  dostarcza  swym  członkom  wytworów  tych przedsiębiorstw.  Wysokość  udziału  250  marek.  Wstępując do  Spółdzielni  członek  obowiązany  jest  wnieść  przynajmniej 50«  wysokości  zadeklarowanycTi  udziałów.  Całkowita  suma 

udziałów  winna  być  pokrytą  w  przeciągu  trzech  miesięcy, i  o^arządu  wybrani  zostali.  Władysław  Chrhielewski,  Ma- ciej  Tadeusz  Kuhnke,  Aleksander  Szczęsny,  wszyscy  w  War- 
szawie. Cza'%  trwania  Spółdfielni  nieograniczony  Pismo przeznaczona  dO.  ogłoozeń  „Strzelec*.  Zarząd  składa  się z  trzech  csłonkow,  lub  ile  oznaczy  Walne  Zebranie.  Weksle 

pełnomocnictwa,  umowy  podpisuje  2  członków  Zarządu,  ko- fespondeiicję  zwykłą,  żądania  sum  z  instytucji  kredytowych oraz  pokwitowania  z  odbioru  pieniędzy,  przesyłek  i  doku- mentów z  poczty  podpisuje  jeden  ,cz3onek  Zarządu.  , Warszawa,  dnia  2  czerwca  1921  r. 
Sąd  Okręgowy,    Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okrędowego  w  Warsza- wie w  dniu  2  czerwca  1921  r.  wciągnięio; 
Spółdzielnia  Spożywcza  Koncesjonowanych  Handlujących Papierosami  w  Warszawie  z  odpowiedzialnością  ograniczo- ną. Siedziba  Zarządu  w  Warszawie,  Miodowa  3.  Członko- 
wie odpowiadają  wobec  Spółd  ielni  za  jej  zobowiązania  do pięciokrotnej  wysokości  nabytych  przez  każdego  udziałów. Spółdzielnia  ma  na  celu  dostarczanie  swym  członkom  dla 

ich  własnego  użytku  z  pierwszych  iródeł  wszelkich  arfy- kułcw  pierwszej  potrzeby.  Wysokość  udziału  500  marek. 
Cały  udział  winien  być  wpłacony  w  całości  przy  wstąpieniu. Do  Zarządu  wybrani  zostali:  Franciszek  Barański  jako  pre- zes, Paweł  Piotrowski  jako  wiceprezes,  Józef  Nowakowski 
jako  sekretarz,  Jan  Kurowczyk  jako  skarbnik,  Andrzej  Cia- stek  jako  zastępca  skarbnika,  wszyscy  w  Warszawie.  Czas trwania  Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo  przeznaczone 
do  og^osz^"  Gazeta  Poranna.  Zarząd  składa  się  z  5  człon- ków. Weksle,  czeki,  umowy,  pełnomocnictwa,  wogóle  wszel- kie  zobowiązania  i  oświadczenia  woli  w  imieniu  Spółdziel- ni podpisuje  3  członków  Zarządu.  Do  zastępowania  w  razie potrzeby  członków  Zarządu  Walne  Zgromadzenie  obiera 2  zastępców. 

Warszawa,  dnia  6  czerwca  1921  r. 

'   'Sąd  Okręgowy.    Wydział  IV. 
Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dnm  25  czerwca  1921  r.  wciągnięto  następujące 

zgłoszenie.  "  
Tfr  j-j 

Bank  Ludowy  Spółdzielnia  z  nieograniczoną  odpowie- 
dzialnością w  Otwocku.  Siedziba  Spółdzielni  Otwock  w  pow WMszawskifti.  Odpowiedzialność  członków  za  .zobowiązania spółdzielni  jest  nieograniczona.  Społpzielnia  ms  na  celu 

podnoszenie  sprawności  gospodarczej  swego  środowiska 
przez  przyjmowanie  wkładów  i  udzielanie  wszelkiego  ro- 

dzaju pożycpk,  oraz  prowadzenie  czynności  przekazowych 1  inkasowych.  Spdłdziel  ia  może  zawierać  wszelkiego  ro- dzaju umowy  z  osobami  obcemi  przyczem  te  osoby  mofią korzystac,z  kredytu  tylko  zabezpieczonego  zasfawem  rze- 
czowym. Wysokość  udziału  2000  mk,  Udział  winien  być wpłacony  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  dnia  przyjęcia.  Do Zarządu  wybrani  zostali:  Tomasz  Trzaskowski  willa  Cacko, Jozei  1  rzaskowski  ul.  Karczewska,  dom  własny,  obaj  w  Ot- wocki, Jozef  Żelazko  w  Karczewiu.  Czas  trwania  Spół- azieim  nieog  aniczony.  Pismo  przeznaczone  go  ogłoszeń .DHa  .  Zarząd  składa  się  z  trzech  cżłonków.  Za  Spół- dzielnie Zarząd  oodpisuje  w  ten  sposób,  że  do  firmy  pod- pisujący dołączają  swoje  podpisy.  Na  wszelkiego  fodzaju zohowiąz.niarh  ^acąsanyeK  w  iml^^niu  Spółdzielń!,  powin 

L^^adu"To^'»m."T  r^^P''^  P  fyn^jmniej  dwóch  członków 
zarządu  tp  samo  dotyczy  wszelkich  pokwitowań  listów  wy- 

syłanych w  imie  .iu  Spółdzielni.  ^ Warszawa,  dnia  20  lipca  1921  r. 

 l   Sąd  Okręgowy.    Wydział  IV. 

O  b  W  i  e  s  z  ę  z  e  nj  e. 
Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  1  lipca  1921  r.  wciągnięto  ̂  Spóldziejnia  Opałowa  w  Warszawie  z  odpowiedzial- 

«W«  "<Jf' E  ami.  Si-edziba  Spółdzielni  w  Warszawie,  Śli- sKa  9.  Członkowie  odpowiadają  za  zobowiązania  Spółdziel- ni do  wysokości  nabytych  przez  każdego  udziałów.  Spół- dzielnia  ma  na  celu  dostarczanie  swym  członków  z  pierwszych 

?óml^?'''^*'^^^*^'■^■^''^"'  opałowych.  Wysokość  udziału 1000  mk.  Cały  udział  wmien  być  wołacony  przy  wstąpieniu. Do  Zarządu  wybrani  zostali:  Józef  Dybowski,  Józef  Pio- trowski, Stanisław  Daniłowicz,  wszyscy  w  Warszawie.  Za- 
stępcy: Jan  Popławski,  Stefan  Grzybowski,  obaj  w  War- szawie. Czas  trwania  Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo 

przeznaczone  do  ogłos;!eń  Kurjer  Warszawski.  Zarząd  skła- da się  z  3  członków.  Weksle,  czeki,  umowy,  pełnomocnictwa wogole  wszelkie  zobowiązania  i  oświadczenia  woli  w  imie- 
niu Spółdzielni  podpisuje  dwóch  członków  Zarządu.  Do 

■,  następowania  w  razie  potrzeby  członków  Zarządu  Walne Zgromadzenie  wybiera  2  zastępców. 
Warszawa,  dnia  18  lipca  1921  r. 

Sąd  Okręgowy.    Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

''Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- wie w  dniu  3  czerwca  1921  r.  wciągnięto: 
„Warszawska  Spółdzielnia  Tytuniowa  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością-.  Siedziba  §aółdzielni  w  Warszawie Sadowa  6.  Każdy  członek  odpowiada  za  zobowiązania Społd5tieIni,  tylko  do  wysokości  n^^bytych  przezeń  udziałów. 
Spółdzielnia  ma  na  celu  dostarczanie  swym  członkom  ty-  ' tumu,  papierosów,  cyyar,  i  wsz^-lkich  artykułów  wchodzą- cych w  zakres  branży  tabacznej.  Sprzedaj  odbywa  się tylko  dla  członków.  -Wysokość  udziału  5,000  mk.  Udział winien  być  wpłacony  jedaorazowo  przy  przystąpieniu.  Do Zarządu  wybrani  zostali:  Henryk  Sobieski  jako  prezes.  Icek 

,  Brajtman  jako  skarbnik.  Gustaw  Dekler  jako  sekretarz, wszyscy  w  Warszawie.  Zastępca  Mieczysław  Mączyński w  Warszawie.  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  „Rzeczpo- 
spolita". Zarząd  składa  się  z  3  członl^ów.  Weksle,  czeki, pełnomocn  ctwa,  wogóle  wszelkie  zobowiązania  Spółdzielni 

podpisuje  2  członków  Zarządu.  Pośród  nich  musi  być podpis  prezesa  lub  skarbnika.  W  skład  Zarządu  wchodzi jeden  zastępca. 
Warszawa,  dnia  .6  czerwca  1921  r. 

™..™™™_«.,™  S^d  Okręgowy  Wydział  IV. 
Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  okręgowego  w  Warsza^ wie  w  dniu  16  czerwca  wciągnięto: 
Zespół  Spółdzielni  Spożywczych  Pracowników  Pań- 

stwowych i  Komunalnych  w  Warszawie  z  odpowiedzial- nością ograniczoną.  Siedziba  Zespołu  w  Warszawie  Chłodna 
29.  Spółdzielnie  odpowiadają  za  "zobowiąznnia  Zespołu trzykrotną  sumą  zadeklarowanych  udziałów  Celem  Zespołu 
l^**,jP°P'®''^"'^  •  rozwijanie  stosunków  gospodarczych Spółdzielni  należących  do  Zespołu  i  zastępowanie  intere- 

sów zrzeszanych  Spółdzielni  we  wszystkich  wypadkach 
gdzie  zajdzie  tego  potrzeba.  Wysokość  udziału  20.000  ma- 

rek od  każdej  grupy  100  członków  Spółdzielni.  Udział  wi- 
nien być  wpłacony  w  dwuch  ratach  w  przeciągu  6  miesię- 

cy od  daty  przystąpienia..  Do  Dyrekcji  wybrany  został: Bolesław  Mrozowski  jako  przewodniczący  Dyrekcji  w  War- 
szawŁ*  zamieszkały.  Cias  trwania  Zespołu  nieograniczo- 

ny. Pismo  przeznaczone  do  ogłoszfsń:  „Monitor  Polski". 
Dyrekcja  (Zarząd)  składa  się  z  4  członków  z  tych  Dyrektor  ' Naczelny  oraz  jego  zastępca  są  mianowani  przez  Radę Nadzorczą  z  pośród  członków  zrzeszonych  Spółdzielni. 
Liczba  Dyrektorów  w  miarę  potrzeby  może  być  na  wnio- 

sek Rady  Nadzorczej  zwiększona  lub  zmniejszona  przez zebranie  ogólne.  Zobowiązania  finansowe  winny  być  opa- trzone podpisem  Dyrektora  Naczelnego  lub  jego  zastępcy 
oraz  jedn<  go  z  członków  Dyrekcji. 

Warszawa,  dnia  23  czerwca  1921  r. 
Sąd  Okręgów?^  Wydział  iV. 



JMb  35—36. Ogłoszenia. 
661 

Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

A  K  T  y  W  A: 

1.  Zapas  kruszcu*  a)  Złoto b)  Srebro 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zaj^raniczne  p  . 
3.  Rachunki  Źagr.  „Nostro" Banki  Niemieckie 
4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki:  term.,  tow.,  Otw.  Kr.  i  ulgowe 
6.  Dług  Skarbu  Państwa  . 
7.  Papiery  własne  .         .         .  T 
8.  Inne  Aktywa  .... 

PASYWA: 
1.  Fundusz  rezerwowy 
2.  Obieg  banknotów  ...... 
3.  Rachunki  żyrowe  i  natycłtmiast  płatne  zobowiąsania 
4.  Inne  pasywa  ...... 

W  dniu  10  lipca  1921  roku. 
Marek 

18  937.360,81  ' 39.835.379.83 
1.256.657.84 

pol. 

Zmiany  od  ostatniego  wyka;!u 

541.350.113.30 

403.611.288.61  *) 

60.029.398.48 

46.383.091.23  ») 
944.951.401.91 

1,876.117.4^3.10 
5.687.189.995.32 

.  136.625.000.000.— 4.667.007.14 
11.277.297.693.20 

Razem  Marek;  156.512.646^015.58 

68.912.361.57 

.  107.580.225.371.— 36.221.379.263.09 
12.642.129.019.72 

+ 
+ 

4.777.347.92 
7.164.989.43 

45.075.762.55 
309.849.386.25 
380.697.777.78 

6  000.000.000.— 6.388.45 
940.753.639.38 

bez  zmiany 

4-  4.882.922.887.— +  2.252.340.194.98 
-h  533.049.432.88 

Razem  Mareki  156.512.646.015.38 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  114.661.212.41. 

Naczelny  Dyrektor:  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  ( — )  Rybiński. 

Stopa  procentowa  od  weksli  i  od  lombardu  pożyczek  premjowych  6^. 
,  »  .  lombardu  papierów  wartościowych  7  %. 
n  »  f>         »        pożyczek  Państwowych  5^  %. 

*)   w/g  parytetu. 

\\m%  WMiUi\m  Umim\m  Wwm^  iMt^ 

AKiyWA. 
Kasa  w  gotowiinie 

,     w  monecie  zagranicznej  . 
„    w  5%  Pożyczce  Państwowej 

Rrtchunki  bieżące: 
w  Banku  Państw.  Ros. 
w  Pol.skiej  Kraj.  Kasie  Pożyczkowej 
w  Poczt.  Kasie  Oszczędn  . 
w  BankuTow.Spóldz.  (wniosek  10^  w  akc 

i-aniery  %  własne  nabyte  z  funduszów  zasób. 
»  »  .  obrót. 

1  up  kuponów  i  wylosowanych  papierów  ;^ 
^^kup  weksli  w  portfelu. 

„         »     w  redyskoncie 
a         >     u  korespondentów 

Weksle  protestowane  i  w  procesie 
Pożyczki  ..... 
Otwarty  kredyt  „no  cal"  zabezp.  papierami  % 

„         „  ,  ,  hypoteką 
Korespondenci  . 
Ruchomości 
Nieruchomości  . 
Zaliczenia  do  zwrotu  . 
Koszta  Mdowe  . 
Blankiet^v.;ekslowe  i  marki  stemplowe 

Razem 

w  dniu  31  grudnia  1919  r 

Mk.  582090.28 
663.19 

.  433500.— 
„  17666.21 
„  15779.99 
„  139996.25 

„  10881.— „  46566.32 5627  33 
5524.71 

„  513161.50 
„  105355.92 

1948.58 
„  23682.24 
„  388201.05 
„  62892.01 
„  727365.71 
„  399605.78 
,  11834.77 
„  102925.20 
„  56548.47 

2634.84 
670.56 

Mk.  3655122.91 

•  pAsywA. 

Kapitał  obrotowy          .          .          .  . Mk.  2.'};M24.24 

Wnioski  ^0%  do  zwrotu. n 24520.52 
Kapitał  zasobowy          .          .          .  . 56027.8O 
Fundusz  rezerwowy 19909.75 
Fundusz  na  budowę  domu 44292.90 
Lokacja  terminowa 52.578.76 

Rachunki  prr.ekozowe    .          .          .  . 2870319.55 
Wkłady  oszczędnościowe 

9091.09 
Redyskonto  weksli 

105356.92 Różni  wierzyciele         .         .         .  . 

tr 

5983.09 Korespondenci 
144694.36 

Sumy  przechodnie        .         .         .  . m 
44859.17 

Dywidenda  nieodebrana m 12000.30 
Procenty  należne         .         .         .  . m 2228,79 

Fundus?  przezorności  pracowników  . 23701.90 

7^%  podatek  skarbowy  .         .         .  . 3220.09 
0,396%    .           „         .         .         .  . 117.65 
Rachunek  strat  i  zysków 22886.17 

Razem Mk.  3655122.91 

Sprawozdanie  Tow.  Pożyczkowo^Oszczędnościowego  w  Skupiach  za  1919  rok. 

Stowarzyszenie  Ma 

Lokat   . ' Papierów  procentowych 

Stowarzyszenie  Winno 
Udziałów         .  .  . 
Funduszu  własnego  .... 

„  zapasowego 
„        specjalnego  na  kupno  ruc!.omości 

Wkładów  oszczędnościowych 
Długów  .  .  .  .  * 
Sum  przechodnich  .... 
Zysków  ..... 

7374.56 

815.- 

655.20 
499.60 

333057.95 

48860.— 
4554  78 
193.45 

Pożyczek 
Ruchomości 

W  gotówce 

467.91 
152132.40 
239097.66 

61.40 

4251.17 

396010.54 396010.54 
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Bilans  Piotrkowskiego  Towarzystwa  Kredytowego  Miejskiego 
dzień  30  stycznia  1921  roku. na 

STA>f  CZYNNY. 

1.  Kasa  . 
II.  Rachunki  bieżące  i  wnioski 

a)  w  Banku  Państwa,  kasach  Oszczęd. 
i  skarbowych        .  .  .  . 

III.  Papiery  procentowe 
a)  kapitału  zasobowego  . 
b)  kapitałów  specjalnych 

IV.  Pożyczki   nieumorzone   udzielone  na 
nieruchom  należące  do  stowarzyszonych 

V.  Przedferm.inowe   umorzenie  pożyczek 
VI.  Raty  od  pożyczek: 

zalegle       .  .  .  . 
.Vn.  Korespondenci,    realizujący  listy  i  ku- 

pony Toi<.'.  .  . 
VIII.  Kupony  zapłacone  przed  terminem 
IX.  Mienie  Towa»zystwa:    a)  nieruchome 

b)  ruchome 
X.  Zaliczki  i  wydatki  zwrotne 

XI.  Wydatki,    poczynione    w  zastępstwi 
stowarz.  .... 

XII.  Podatek  5't  Państwowy  . 
Razem 

Marki  _  f. 

1847894  52 

2160 — 

715054 18 

1067 58 

21915173 88 
2295 85 

2553204 84 

702061 50 
46C6 20 1528^9 

41 
9995 

24 

66369 

41 
4782 11 

103038 91 

28080573 63 

STAN  BIERNY 

I.  Kapitał  zasobowy  .       _  . 
II.  Kapitały  specjalne: 

a)  na  budowę  własnego  dontu  . 
b)  na  umorzenie  ruchomości  . 

III.  Listy  zastawne  Towarzystwa  w  obiegu: 

%  I-ej  serji  .      -  . IV.  Należność  za  listy  zastawne  wylosow. 
V.  Należność  za  ubiegłe  kupony  . 
VI.  Fundusz  na  zapłacenie  kuponów 

.Vii.  Fundusz  umorzenia  pożyczek: 
przeęlterminowego  gotowizną 

Vłll.  Raty  przedterminowe  od  pożyczek 
IX.  Sumy  przechodnie 
.X.  Podatek  5;,  Państwowy  ... 
Xl.  Różne  dochody   (%  od  papierów  pro- 

centowych,  richunków  hieJ^ących,  ra- 
chunków   z    korespondentami,  kara, 

dyskonto  i  innej  .... 

Razem 

Marki 
1013312 

40 

10245 
09 

4977 
72 

21917412 
1818180 

2063172 

62 

563425 20 
2295 

95 
78737 90 
144939 24 

230> 

34- 

463645  17 

28080573  i63 

Towarzystwo  Akcyjne  Tonnaszowskiej  Fabryki  Sztucznego  Jedwabiu. 
Bilans  na  dz.  31  Grudnia  1919  r. 

AKTYWA. 

Grunty  i  budowle 
Maszyny  i  aparaty  .... 
Ruchomości 
Gotowizną: 

w  kasach  Tow.  47179.63 
w  bankach    .       .  29653.28 

Ą%  Renta  Państw.    .    Rb.  50000.— 
Papiery  procentowe 
Kupony  niezrealizowane  . 
Waluty  
Weksle  w  portfelu  .... 
Zapasy  materjałów  i  produktów 
Dłużnicy   
Patenty   
Depozyty  ...... 
Rekwizycja  
Strata  z  roku  1918  .  8287.65 
Zysk  za  rok  1919    .       .  3106.43 

Rub.  i  kop. Marki  i  fen. PASYWA 

Kopital  Zakładowy  .... 
„  Zapasowy 
„  Amortyzacyjny 
„      Rezerwowy  na  amortyzację 
patentów  ..... 

Ka.'?a  przezorności  .... 
Depozyty  Członków  Zarządu  . 
Dywidenda  nieodebrana . 
Wierzyciele      .  . 
Sumy  przechodnie  .... 
ObJigo  wekslowe 

"  \ 

Rub.  i  kop. 
Marki  i  fen. 

340003 
545907 
1i677 

39000 

375.00 

20 

08 
25 

737617 
1181319 

25522 

75832 
84240 2272 2063 
12162 
7082 

130000 
352557 
810000 
182004 
334221 

5181 

35 
29 86 

91 06 
44 

50 

68 

80 

19 
48 

22I 

1125000 
14965 

133419 

14000 

78 
09 

2430000 32326 
288185 

30240 445 

86400 

432 520494 
499989 54563 

08 

23 

93 65 

92 
97 

3943077 

78] 

3943077 

78 

POLSKI    BANK    KOMUN  ALI 
SPÓŁKA  AKCYJNA 

Stan   rachunków  na   dzień   30-go  czewrca 19  21  roku. 

STAN  CZYNNY. 
Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Papiery  procentowe  własne 
Pożyczki  długoterm.  w  obligacjach 
Pożyczki  terminowe 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 
Rachunki  nasze   u  korespondentów  (Nostro). 
Nieruchomości      .  .  . 
Koszty  handlowi^  . 
Różne  .rachunki 

Marki  i  fen. 

1146230  ,49 
4413553  97 
1123383 j33 

1106034  !— 
41400000  }— 
87180000  !— 9155364  i3ó 
18781306  i86 
5565528  i 75 

4?19272  186 27475768J52 

201566443  i  13 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  . 
Wpł?ty  na  akcje  III  emisji 
Kapitał  zapasowy  ustawowy 
Wkłady  .... 
Obligacje  w  obiegu 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 
Procenty  i  prowizje 
Różne  rachunki 

Marki  i  fen. 

5000000  — 

2397000  — 

36820  46 

4140C000:— 131123138:78 
12718437  58 
618536348 
2705682  83 

201 5664451 13 
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BlintiS  Spółki  Ukcyjnej  MM  ZimM  KRnOLOWR"  w  dniu  31  grudnia  1920  r. STAN  BIERNY: STAN  CZyNNY: 

1.  Kasa:  pozostałości  gotówki  . 
2.  Ruchomości  w  d.  31  XII. '1920 
.3.  Nieruch,  przy  ul.  Skary-szewskiej  w  Radomiu 
4.  Towary  w/g  remanent;i  31/XII.  1920  r. 
5.  Banki:  salda  n/należności 
6.  Różni  dłużnicy:  isialda  n/należności 
7.  Papiery  procentowe  .... 

Depozyty.       .       .  . 
9.  Kaucje:  salda  kaucji  własnych 

Marki  i  fen. 

254596^  18 

1 
19311720 2 

1429778  64 3 
35000715  58 4 
3957972  66 5 

11770648  77 6 
1847370  18 7 

5912400  — 415882  80 
60782482|01 

Kapitał  akcyjny 

Kapitał  zapasowy  . 
Kapitał  amortyzacyjny  . 
Banki:  salda  ich  należności 

Zysk  netto 

Marki  i  fen^ 

8000000!  — 
550015140 6624313 

297438541— 
11353790  59 

59124001— 

5156178  89 

60782482101 

WINIEN RACHUNEK   STRAT  i  ZYSKÓW  za  rok  1920. 

Marki  i  fen. 

Koszty  handlowe       ,       .  . 
i 

2799378  07 
Procenty  i  prowizje  bankowe  .... 289571271 
Koszty  spowodowane  wojną  .... 1370862132 
Utrzymanie  składnic  ..... 2790146|35 

,          hurtu  w  Warszawie 62581434 
,             „w  Radomiu  .... 67363  92 
.          Oddziału  w  Radomiu  . 35815 25 

Amortyzacje             .       .       •             •  • 63977 49 
Podatek  dochodowy  od  kapitałów  pieniężnych 

za  191 6/1 7 '18-  51818 18 
Zysk  netto  5156178 89 

15857067 52 

Dochód  brutto  na  sprzedaży  towarów 

M  A 

Marki  i  fen. 

15857067152 

15857067 52 

Lubartowskie  T-wo  Wzajemnego  Kredytu  dla  drobnego  przemysłu  i  handlu. 

AKTW/A  Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r.  PASyWA. 

Marki i  fenigi 
Marki 

i  fenigi 

10992 16 Kepitał  obrotowy:  10;^  wnioski  człon- 
Akcja Banku  Tow.  Spółdzielczych  . 1080 ków      .       .       .       .  . 53362 

80 

Skup  weksli      .      .      .      ;  . 147005 71 Kapitał  zapasowy  .... 4489 04 
Otwarte  kredyty:  a)  pod  hipotekę 

11914 86 Kapitały:  a)  na  lokacji 43113 60 
b)  papiery  proc.  . 161 85 15453 70 

b)  na  r-kach  bieżących 91692 

53 

134806 13 
c)  weksle 3376 99 Redyskonto   10152 

Podatek  skarbowy  .... 
75 65 

Różni  za  inkaso     '  . 
889 93 

Ruchomości  
1776 

15 
Sumy  przechodnie  .... 10981 44 

Korespondenci  (Conto-Loro) 
1377 

73 
Dywidenda  niewypłacona  . 385 

88 

Wydatki  zwrotne  .... 
392 

28 Korespondenci  (Conto-Nostro) 678 04 
Procenty  należne  T-wu  od  weksli  za- Zysk za  rok  1920- ty  .... 1223 

55 
ległych   32815 43 

Pożyczka  Państwowa  4%  . 6000 
216968 81 216968 81 

DEBET Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r. KREDyr 
Marki  i  fenigi 

13461 08 
593 40 

6 48 
32815 

43 

807 

47 

27774 

14 

2660 

40 

Ł 78118 40 

Procenty  od  lokacji  i  r-ków  bieżących 
Pokrycie  procentów  zaległych  . 
Koszty  handlowe: 

a)  Wynagrodzenie  1-go  Czł.  Zarz 
b)  Pensje  pracujących  . 
c)  Opłaty  stempl.  i  podatki  . 
d)  Lokal  .       .       .  . 
e)  Opał  i  światło  . 
f)  Koszty  przeniesienia  biura  T-wa 
g)  Przemalowanie  szyldów  . 
h)  Księgi,  druki  i  mat.  piśm. 
i)  Różne  drobne  wydatki 
k)  Ofiary  .... 

Zysk  za  1920  rok      .       .  . 

Marki  i  fenigi 

8761 06 
32109 83 

1944 
23099 24 
1845 

50 2965 
90 1898 97 

745 20 
410 

40 2039 21 467 
50 

608 04 36023 96 

'  1223 

55 

78118 
40 

Procenty  pobrane 
Prowizja  pobrana 
Wpisowe  
Procenty  zaległe,  należne  T-wu 
Zy^k  z  roku  1919-go  . Dochód  z  wymiany  waluty 
Procenty  zarezerwowane  w  1919  r 
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Towarzystwo  Akcyjne  Fabryk  Sukna  H.  LANDSBEKG  w  Tomaszowie  Mazowieckim. 
Przedsiębiorstwo,  z  siedzibą  w  Tomaszowie  i^azowleckim. 

Sprawozdanie  z  13-go  okresu  czynności  Towarzystwa  od  1   stycznia  do  31  grudnia  1920  roku  zatwierdzone 
przez  Ogólne  Zebranie  Akcjonarjuszów  Towarzystwa. 

Ogólny  przychód  .  .  .  .  .  Mk.  118033425.16 
Ogólny  rozchód         ......   116825428.26 

Mk.  1207996.90 

Rachunek  Zysk  ó^w  i  Strat. 
WINIEN. 

5%  na  amortyzację  budynków 
10^  na  amortyzację  maszyn  . 
Na  kapitał  zapasowy 
,   opłatę  podatku 
n  dywidendę 
,  rezerwę  na  różnicę  hursu 

Do  przeniesienia  na  1921  rok 

Mk. 

20196  — 
111565.— 
180000.— 
275000  — 
311040.- 
309200.— 996,90 

Mk.  1207996.90 

M  A. 
:ysk  za  1920  rok  Mk.  1207996  90 

Mk.  1207996.90 

BILANS  na  31  grudnia  1920  rok. 

AKTYWA. 

Kasa  Mk.  2186423.73 
Wełna  „  24650424.— 
Przędza    11981527.— 
Trwary  „  20574867.— 
Farby  ,  1857128.— 
Oleina  „  1214786.— 
Łój   167500.— 
Węgiel  i  drzewo  „  300000.— 
Oleje  i  smary  ,  47875.— 
Produkty  chemiczne  ,  100825.60 
Odbiorcy  „  10565469.80 
Kupony  ,  722.55 
Nieruchomości                                             .  403912.11 
Maszyny  ,  1115643  30 
Konie  i  wozy  „  57420.38 
Rekwizycje                                                  „  1139718.21 

Weksle"   241369.99 Papiery  procentowe   1265224.77 
Mk.  77870837.44 

P  A  s  y  w  A.  ' Kapitał  zakładowy . 

,     zapasowy  . Dopisano  za  1920  r. 
Kapitał  amortyzacyjny 
Dopisano  za  1920  r. Akcepty  . 

Rachunki  bieiące  . Rekwizycje 

Rezerwa  na  opłacenie  po- 
datku . 

Rezerwa  na  różnicę  kursu  . 

Dywidenda  na  1920  rok  12'?^ Przeniesienie  na  1921  rok  . 

Mk. 
Mk. 60935.24 

180000.— 
823054  61 

131760.— 

2592000.— 240935.24 

954814.61 

42440657.60 
30167762.80 

578430.29 

275000.— 
309200.— 311040.— 996.90 

Mk.  77870837.44 

Stowarzyszenie  Rolnicze  Rypińskie  sp,  z  ogr. 

Bilans  za  rok  1920. 

AKTYWA. 

Kasa  
W  Banku  Tow.  Spółdz. 
R/k  przekazowy  w  kasie  pow. 
Udział  w  Płockim  Wz.  Kredycie 
10  akcji  r/ku  Tow.  Spóld.  - 
Udziały  Kooperacji  Rolnej 
Dłużnicy  .... 
Ruchomo.ści  . 
Samochód  ciężarowy 
Remanent  towarów 
Pożyczka  Odrodzenia  . 
Pożyczka  m.  Rypina 
Rachunek  P.  K.  O. 

Rachunek  ruchomości  . 
s        kosztów  handlowych 
s  procentów 
,  akcji  Banku  Tow.  Sn 

•Zy.sk  

Mk. 415900.99 

5210.— 
216.11 

1080.— 10000.— 
63267.55 

234811.65 

74482.- 750000.— 
2036753.— 
100000.— 

1000.— 

100.— 
Mk.  3692821 .3a 

Rachunek  S 

Mk. 8275.72 
n 363560.72 
n 84077.36 

1200.— 
1218980.93 

Mk 1676094.73 

Kapitał  udziałowy 
„  zapasowy 

Wierzyciele 
Akcepty  . 
jNaieżne  procenty 
Nieodebrane  zyski 

Zysk  . 

Mk. 

943000.— 

103065,48 

1409644.51 

2160.— 

970.38 

10000.— 

1218980.93 

Zysk  brutto  . 
Za  czysiEczenie  nasion 

Mk.  3692821.30 

Mk.  1674407.73 

1687.— 
Mk.  1676094.73 
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Spółka  Akcyjna. 

AKTYWA. Bilans  na  dzień  31  grudnia  1918  roku. 

1.  Grunt  i  budowle  . 
2.  Maszyny,  urządzenia  i  pr/yrządy 
3  Zapasy  materjaJów 
4.  Weksle,  zaliczenia,  kasa. 
5.  Papiery  procentowe 
6.  Dłużnicy    .          .  . 
7.  Rachunek  depozytów 
S.  Straty 

Ruble 
947086.35 

2380501.52 
244425.60 
71450.40 

20050.— 1147361.30 

110000.— 1022137.73 
"5943512.90 

1.  Kapitał  zakładowy 
2.  ,  rezerwowy 
3.  „  amortyzacyjny 
4.  5>!  Obligacje 
5.  Wierzyciele 6.  Akcepty 

7.  Niewypłacona  dywidenda  7.a  1913  rok 
8.  Kaucje  członków  Zarządu 
9.  Sumy  przecłiodnie 

PASYWA 
Ruble 

1600000.— 198961.09 
1349250.39 
254629.63 

2325642.90 88370.37 

720.— 

110000.— 

15933.52 

/ 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1914 — 18  rok. 
Wydatki 1024031.24 

"1024031^24 Pozostnlość  zysku  z  1913  roku 

Strata.  .  .  .' 

Bilans  na  dzień  31  grudnia  1919  r. 

1.  Grunt  i  budowle  . 
i2.  Maszyny,  urządzenia  i  przyrządy 
i'3.  Materjały  i  wyroby 
'4.  Weksle,  zaliczenia,  kasa 
5.  Papiery  procentowe 
6.  Dłużnicy  . 
7.  Rachunek  depozytów 
8.  Straty  za  1914-19  lata  . 

Wydatki 

Ruble  złote 
947086.35 

2380501.52 

Marki 
2045706.51 
5141883.27 
9689581.35 
207871.65 

177100.-* 
4159916.31 

237600.— 13105684.18 

34765343.27 

1.  Kapitał  zakładowy 
2.  „  rezerwowy 
3.  „  amortyzacyjny 
4.  5'i',  Obligacje 
5.  Wierzyciele 6.  Akcepty 

7.  Niewypłacona  dywidenda  za  1913  rok 
8.  Kaucje  członków  Zarządu 
9.  Sumy  przechodnie 

Ruble  złote 

1600000.— 

Rachunek  Strat  i  Zyskó'.^  za  1919  rok. 
12911858.10 

12911 858.1 0 

Przewyżka  osiągnięta  ze  sprzedaży  wyrobów 
Odpisano  część  straty  z  Rezerwy  Nadzw. 
Strata ...... 

5943512.90 

1893.51 
1022137.73 
1024031.24 

Marki 

3455000.  • 342097.09 
2914380.84 

543200,- 

26865896.46 

190880.— 
1555.20 

237600.— 

2!  3733.88 

.34765343.27 

1926532.57 

87658.85 10897866.68 
12911858.10 

1.  Grunt  i  budowle  . 

12.  maszyny,  urządzenia  i  przyrządy 
13  Materjały  i  wyroby 
14.  Weksle,  zaliczenia,  kasa 
15.  Papiery  procentowe 
6.  Dłużnicy  . 
7.  Rachunek  depozytów 

Bilans  na  dzień  31  grudnia  1920  roku. 
9470863.50  1.  Kapitał  zakładowy 

24137754.76 
28657005  98 

347287.57 

3437748.— 67084597.01 

216000.— 

133351236.82 

2.  „  rezerwowy 
3.  „  amortyzacyjny 
4.  Rezerwa  na  różnice  kursowe 
5..  53;  Obligacje 
6.  Wierzyciele 
7.  Akcepty  . 
8.  Niewypłacona  dywidenda  za  1913  rok 
9.  Kaucje  członków  Zarządu 

10.  S  !my  przechodnie 
11.  Zysk  za  1920  rok  sprawozdawczy 

IWydatki  .  .  .  , 

'Zysk  za  1920  rok  sprawozdawczy. 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  1920. 

Przewyżka  osiągnięto  ze  sprzedaży  wyrobóv. 20736736.89 
10330274.04 "31667010.95 

16000000  — 342097.09 
2914380.84 

14500000.— 

■  509600.— 

86225172.58 

190880.— 1555.20 

216000.— 

2121297.07 
10350274.04 

133351 256.82 

.  31067010.93 
"31057010.93 

Podział  Przewyżki. 

Zysk  za  1920  rok  sprawozdawczy 
na  kapitał  rezerwowy  .... 

na  amortyzację  ..... 

wynagrodzenie  ci  łonkćw  Zarządu  i  pracownikóv/ 

rezerwa  na  podatki 

10^  dywidendy  ..... 
Prjenosi  się  na  1921  rok 

Mk.  10330274.04 

„  516513,70 
9813760  34 

"     5569780.  - 4243980.34 

636597.— 
3607383.34 

2000000.— 
1607383.34 

1600000.— 

"7383.34 



Ogłoszenia. 

Sprawozdanie  Zarządu  Spółki  Akcyjnej  Zakładów  Amunicyjnych  „POCISK' 
Bilans  za  pierwszy  okres  sprawozdawczy  do  dnia  31  grudnia  1920  roku. 

Marki  i  fen. 

5.957.904 — 

65  137.684 

76 

78.058.916 14 
8.463.330 

75 4.885.861 
80 32.184.313 40 

397.446 65 
12.545.661 97 
5.765.400 
189.000 

13.437.440 

82 

3.178926 82 
1.165.726 

88 231.368.649 99 

STAN  CZyNNY.  ^ 
Place 
Koszty  budow  y  fabryk  na  Pradze  i  w  Rem 

berfowie 
Maszyny  i  urządzenia  * 
Narzędzia 
Tabor  i  ruchomości  . 
Maferjaly 
Kasa 
Banki 
5%  Pożyczka  Państwowa  1920  r. 
Depozyty  Rady  i  Zarządu 
Dłużnicy 
Procenty 
K»szły  ogólne  . 

STAN  BIF.RNy. 

Kapitał  akcyjny  I  i  II-ej  emisji 
Kapitał  zapasowy 

Pożyczka  Rządowa 
Zaliczenie  Rządowe 

Wierzyciele 

Właściciele  depozytów  Rady  i  .Zarządu 

Przedterminowe  wpłaty  na  III  emisję  akrj 

Marki  i  fen. 

56.000.000 

2.106  600 
90.000.000 

50  000.000 
32099.849 

99 
189  000 
973.200 

231.368  649  99 

Bilans  Warszawskiej  Warrantowej  Spółki  Akcyjnej 
w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

STAN  CZYNNY. 

Kasa  jjotówką 
Nierucłiomości  w  Warszauie 
Pożyczki  pod  zastaw  towarów 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  w  portfelu 
Dłużnicy 
Ruchomości 
Opłaty  stemplowe 
Sumy  przecłiodnie 

Mk.  1058907.57 

,  3031325.90 
„  14751044.45 

„  1343000.—' 
9941.83 

1293250.16 
57387  50 
11975.65 

„  523804.85 Mk.  22080637.91 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  Zakładowy 
Kapitał  Zapasowy 
Wierzyciele 

Różni  za  weksle' Dywidenda  niepodniesiona  . 
Sumy  przechodnie Pozostało.4ć  z  rachunku  strat  i  zysków 

Mk. 
6480000. 

52910.29 
13606728.37 

9M1.83 

8586.— 

9872.78 
1912598.64 

Mk.  22080637  91 

ll-gle  Towarzystwo   Pożyczkowo-Oszczędnościowe  „WZAJEMNA  POMOC"  w 
Bilans  II-go  T-wa  Poż.  Oszczędn.  „Wzajemna  Pomoc"  w  Ostrowcu  na  d.  31-XII  1920 

Ostrowcu. 

STAN  CZYNNY 
Kasa 
Lokacje  w  instytucjach  Kred 
Papiery  procentowe 
Udziały  i  akcje 
Dłużnicy 
Nieruchomość  . 
Sumy  przechodnie 

Mk. 85092.07 
20814.46 

69800.— 
4051.80 

2152087.37 

123396.— ^5216.65 

Mk.  2530638.35 

STAN    B  1  E  RN  Y 

Udziały  członków  . 
Kapitał  zapasowy 
„  rezerwowy 

oświatowy  przy  T-wie 
Wierzyciele 
Bank  Handlov.'y  w  Warszawie 
Kapitał  amortyzacyjny  nier.  . 
Sumy  przechodnie 

Zysk     ' . 

Mk. 133074.SÓ 
3379.28 
3520.63 
795.56 

1686596.12 

599820.  - 
9090.73 

82275.91 10085.26 

Mk.  2530638.35 

Bilans  Działu  Handlowego  II  Tow,  Poż.  Oszczędnościowego  „Wzajemna  Pomoc". 
STAN  CZYNNY. 

Towary 
Dłużnicy Mk.  620230.— 

„     227785  85 

Mk.  848015.85 

STAN  BIERNY. 
Udziały  . 
Wierzyciele 

Kapitał  rezerw. 
Kapitał  zapas. 
Czysty  zysk 

Mk. 

16738.11 774095.50 
1726.87 
6145.29 

49310.08 

Mk  848015.85 

STAN  CZYNNY. 

1)  Sotówka 
2)  Towary 
3)  Ruchomości  . 
4)  Dłużnicy  (odbiorcy) 
5)  Różni: 

a)  Udział  ze  Związku 
b)  inne  należności 

Sklep  Stowarzyszenie  Spółdzielcze  w  Czyżewie. 
Bilans  zamknięcia  31  grudnia  1920  r. 

7350.— 

550.— 

Mk.  291.80 
„  328145.15 

10.- 

11267.80 

7900. 

1)  Udziały 
2i  Kapitał  zapasowy 
3)  „  rezerwowy 
4)  Dostawcy 
5)  Różni  (pożyczki) 
6)  Czysty  zysk  . 

STAN  BIERNY 
Mk. 

28584.80 
6077.20 

32155.61 
131)328.80 
83924.70 

66543.64 

Mk.  347614.75 Mk.  347614.75 
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67.3 

Toy/arzysłwo  Akcyjne  MMti^  Hutniczych  jm  BANKOWA"  w  Oalirowis  Górniczej  (Polska) Wyciąg  z  Protokułu  Ogólnego  Zebrania 
POSTANOWIENIA. 

Postanowienie  1'szs.  Ogx51ne  Zebranie  Akcjonarjiiszów 
zatwierdza  sprawozdanie  Rady  Zarządzającej,  jak  również 
wszystkie  propozycje  w  niem  zawarte.  Wobec  tego  Ogólne 
Zebranie  zatwierdza  bilans  w  dniu  30  czerwca  1920,  jak 
również  rachunkowość  za  rok  sprawozdawczy  1919— 1920 
w  takiej  postaci,  w  jakiej  zostały  przedstawione  przez  Radę 
Zarządzającą  i  sprawdzone  przez  Komisję  Re\''izyjną. 

Na  zapytanie  Ogóine  Zebranie  oświadcza  jednogłośnie, 
za  pomocą  podwójnego  głcsowonia,  iż  uchwala  to  posta- nowienie. 

Postanowienie  2-gie.  Ogólne  Zebranie  stwierdza,  że 
u  skutek  trudności,  wynikających  przy  wyjaśnieniu  rachun- 
Nowości  Towarzystwa,  odnoszącej  się  do  okresu  wojennego, 
rachunki  i  bilans  za  rok  sprawozdawczy  1920  —  1921  mogą 
nie  być  zakończone  we  właściwym  czasie,  tak  aby  można 
je  przedstawić  dorocznemu  Ogólnemu  Zebraniu,  gdyby  ta- 

kowe było  zwołane  w  miesiącu  październiku  lub  listopadzie 
1921,  stosownie  do  przepisów  art.  32  ustawy.  Ogólne  Ze- 

branie uważa,  że  w  tym  razie  zebranie  nie  miałoby  przed- 
miotu do  obrad,  i  skutkiem  tego  upoważnia  Radę  Zarzą- 

dzającą, aby  nie  stosując  się  do  powyższego  artykułu  usta- 
wy, odłożyła  zwołanie  Ogólnego  Zeliiania  zwyczajnego  do 

chwili,  w  której  będzie  w  możności  przedstawić  na  zatwier- 
dzenie tego  Zebrania  rachunkowość  i  bilans  za  rok  obra- 

chunkowy 1920—1921. 
Na  zapytanie  Ogólne  Zebranie  oświadcza  jednogłośnie, 

za  pomocą  podwójnego  głosowania,  ii  uchwala  to  posta- 
nowienie- ■ 

Wyciąg  zgodny  z  oryginałem 
Paryż,  dnia  11  czerwca  1921  r.    Administrator  Delego- 

v\any  (podpisał)  J.  Chanove. 
SPRAWOZDANIE. 

Komisji  Rewizyjnej  z  rachunkowości  za  rok  sprawozdaw- 
czy 1919—1920. 

Na  Ogólnem  Zebraniu  w  dniu  30  lipca  1920  r.  ̂ /Panowie 
raczyli  polecić  nam  sprawdzenie  rachunkowości  za  rok 
sprawozdawczy  1919  -  1920  i  przygotowanie,  stosownie  do 
przepisów,  sprawozdania  o  stanie  Towarzystwa,  inwentarzu 
i  bilansie  przedstawionych  przez  R-^dę  Zarządzającą.  Obec- 

nie zdajemy  Panom  spravvę  z  wykonania  tego  polecenia. 
Sprawdziliśmy  dokładność  rachunków   i  ich  zgodność 

z  bilansem  i  z  rachunkiem  „Zyski  i  Straty". 
Bilans,  który  Panom  ;;rzedstawiono,  sporządzony  został 

we  frankach  francuskich,  przyczern  brano  w  rachubę,  o  ile 
to  należało  uczynić,  kursy  różnych  pieniędzy. 

zwyczajnego  w  dniu  28  maja  1921  roku.  ^ 
Bilans  ten  w  niewielu  tylko  punktach  rużni  się  od  bi- 

lansu z  dnia  30  czerwca  1919,  który  został  przedstawiony 
Ogólnemu  Zebra  niu  w  dniu  30  lipca  1920  r. 

Aktywa,  .Nieruchomości"  wykazane  są  w  tej  samej 
sumie,  to  jest  fr.  25231521.11,  jak  i  w  ostatnim  bilansite. 

Pozycja  ,Kasa  i  Bankierzy"  wynosi  fr.  1983878.43,  czyli 
zmniejszyła  się  o  fr.  1482445.90.  ^ 

Oszacowanie  „Rosyjskiej  renty  żlotej"  zostało  dokona- 
ne podług  kursu  giełdowego  z  dnia  30  czerwca  1920  r., 

zaś  „Wartości  w  portfelu"  pozostawione  są  w  sumie  po- 
przedniego bilansu. 

Pozycja  „Dłużnicy  handlowi  i  różni  dłużnicy'  nie  zmie- niła się  znacznie. 

Pozycja  „Zapasy  i  wyroby  gotowe"  powiększyła  się 
z  fr.  707595.39  w  roku  1919  do  fr.  6591305.35' w  dniu  30 czerwca  1920.  Powiększenie  to  zawiera  prawie  całkowicie 
materjały  kupione  dla  wznowienia  działalności  fabryki. 
Materjały  te  zostały  obliczone  podług  wartości  handlowej 
w  dniu  30  czerwca  1920  r. 

Pasywa.  I^ozycje  „Kapitał  Zakładowy"  i  Amortyzacje 
i  Kapitały  zapasowe"  pozostały  takie  same,  jak  w  bilansie 
w  . roku  1919,  czyli  kapitał  zakładowy  fr.  30680000,  a  amor- 

tyzacje i  kapitsly  zapasowe  fr.  10574130.22. 

Suma  pozycji  „["Josfawcy  i  akcepty"  wynosi  fr.  1269713.50 zmniejszyła  się  zatem  prawie  o  fr.  2150000  w  porównaniu 
z  sumą  z  roku  poprzedniego. 

Pożycia  „Robocizna  i  różni  wierzyciele"  wynosi 
fr.  15276850.38,  powiększyli  się  zatem  o  fr.  8130687.51,, 
z  czego  fr.  8121725  przygada  na  rachunki  bieżące  w  ban- kach w  Paryżu. 

Bilans  wykazuje  stratę  fr.  1698102.22.  Suma  ta  nie 
przedstawia  straty  przemysłowej.  Odpowiada  ona  prawie 
w  zupełności  kosztom  ogólnym  i  wydatkom,  poniesionym 
podczas  roku  sprawozdawczego  na  remont  w  celu  dopro- 

wadzenia fabryki  do  należytego  stanu. 
Powyższa  suma  fr.  1698102.22  dochodzi  do  sumy  z  okre- 

su sprawozdawczego,  zaczynającego  się  z  dniem  1  lipca 
1914  r.,  mianowicie  do  sumy  fr.  3505431.04  i  starowi  orólem 
fr.  5203533.26. 

Prosimy  Pa.iów  o  zatwierdzenie  rachunkowości  z  roku 
sprawozdawczego^  1919 — 1920  i  bilansu  na^^ień  30  czerwca 
1920  r.  w  takim  stanie,  w  jakim  zostary  Panom  przed- stawione. 

Paryż,  dnia  10  maja  1921  r. 
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej 

(podpisali)  J.  Roederer  i  Q.  Le  i^asne. 

Pasywa, Bilans  w  dniu  30  czerwca  1920  roku. Aktywa. 

Nieruchomości. 
Place  / 
Koncesje  
Budynki  fabryczne  i  domy  miesz- 

kalne, murowane  i  żelazne  . 
Urządzenia  przemysłowe,  maszy- 
I   '    ny,  narzędzia 

1473769.86 

1320000.— 
5402059.73 

18035691.52 

Kasa  i  Bankierzy  ...... 
Rosyjska  renta  złota  
Wartości  w  portfelu   
Dłużnicy  handlowi  i  różni  dłużnicy  . 

Wpływy   należne  od'  akcjonarjuszów,  którzy nabyli  6400  nowych  akcji  wypuszczonych 
we  Wrześniu  1913  r  

Zapasy  i  wyroby  gotowe  ..... 

Saldo  - 

^ysKi  I  atraty. 
Zyski  i  straty  z  lat  sprawozdawczych  1914 

1915  do  1918—1919  włącznie: 

, Zyski  i  straty  z  roku  sprawozdaw- 
czego 1919—1920  . 

3505^31.04 

1698102.22 

Franki 

26231521  11 

1983878  43 
235573  75 

8626098i  48 
894638G,  22 

10800 
6591305  35 

520.3533'  26 

57829096: 60 

•  Kapitał  Zakładowy. 
40000  akcji   zakładowych    po  500 

franków  każda     .       .       .  20000000. 
6000  akcji  zamortyzowanych  i  za- 

mienionych nri  akcje  dywi- 
 de^ndowe      ....  3000000. 46000  akcji 

Suma  dodatkowego  kapitału  sta- 
nowiącego premium  od  6400 

nowych  akcji,  nabytych  przez  • 
akcjonarjuszów  podług  warto- 

ści emisyjnej  po  1700  fr,  każda  7680000. 
Amortyzacje  i  kapitały  zapasowe. 

Amortyzacja  nieruchomości,  urzą- 
dzeń przemysłowych,  maszyn, 

narzędzi   
Kapitał  zapasowy  ustawowy  . 
Kapitał  zapasowy  na  dywidendy  . 
Nadzwyczajny  łśapitał.  zapasowy 

(art.  41  ustawy) 

Kapitał   rezerwowy   na  wątpliwe 
wierzytelności  i  na  nowe  roboty  1333333.33 

Kapitał  rezerwowy  na  nieprzewi- 
dziane wypadki      .       .  1333333.33 

Dostawcy  i  akcepty       .       .  ,    .  1269713.50 
Robocizna  i  różni  wierzyciele     .  15276850.38 
Dywid£;ndy  i  zamortyzowane  akcje 

2989837.23 
2917177.95 
1904660.75 

95787.63 

niepo(iniesione 28402.50 

Franki 

30680000  — 

10574130  22 

16574966  38 

57829096  60 
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Sp.  Akc.  TOWARZYSTWO  PRZEMY SfcO WO- LEŚN 
Bilans  na  30  września  1920  r.  (za  okres  1914  15— 1919  20). 

STAN  BIERNY. STAN  CZyNNY 
Gotowizna  . 
Zakłady,  budynki  i  droga  żelazna 
Inwentarze  .  .  • 
Materjaly  drzewne  i  lasy 
Dłużnicy  s.^ 
Papiery  procentowe 
Depozyty 

Mk. 525725.S9 
2459004.31 
260763.67 

6071443.35 
1831750.70 
201727.95 
129600 

Kapitał  akcyjny 
Kapitał  zapasowy 
Kapitał  amortyzacyjny 
Wierzyciele  . Depozyty 

Zysk  : 
Mk.  12380015.27 

WINIEN. 

Koszta  admini.stracyjne 
Droga  żelazna 
Procenty 
Rdźne  .straty . 
Straty  wojenne 
Zysk  za  okres  1914/15-1919/20 

Rachunek  Zysków  i  Strat  za  okres  191 4  15— 1919/20. 

M  /V. Zysk  na  nianii)uiacj3ch  leśnych 
Zysk  na  operacjacłi  Zakładów 
Różne  zy.ski  . 

Mk.  3594795.15 
„  811322.48 
„  1390919.96 538950.2S 
„  2267602.69 
„  1287181.91 
Mk.  9890772.47 

Mk, 2160000. 27335.06 

433758.54 
8342139.76 

129600.- 

1287181.91 

Mk.  12380015.27 

Mk.  2251873.71 

„  6996193.43 
642705.33 

Mk.  9890772.47 

Ogólne  zgromadzenie  £>kcjonnrjuszów  postanowiło  ̂ .^yp!acić  15^  dywidendy  za  okres  1914/1915     1919'20,  f.  j.  mk.  324000. 

Wm  ze  sprawozdsiiifi  z«rzqtiu  To^nhiriysiwtf  Mitmm  FaUryRl  Mt  Papfsrowycli  i  Mmm  Mmmt^ 

„i.  FEAMnEK",  mnmm,  ^ Ze  xii  rok  cpcracyjny,  t.  j.  od  1  stycznia  1920  do  31  grudnia  1920  r. 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

B  lii  R  N  y. STAN     C  2  y  N  N  V 
Place,  zabudov\  ania,  maszyny  i  ruchomości 
Materjaly  surowe  i  wyroby  gotowe  . 
Dłużnicy  i  weksle      .  . 
Przekazy,  zaliczenia,  kasa  i  papiery  pro 

centowe 

Towary  zai  eV wi^wane 

M. 
5866144.67 
1283032.41 
3928586.35 

971445.92 
1354.95 

STAN 
Kapitał  Akcyjny 
„  Amortyzacyjny 

„  Zapasowy 
Długi  hipoteczne Wierzyciele 
Kasa  chorych  . 
Sumy  Przechodnie 
Zysk M.J^2050564jO  [ 

Rachunek  strat  i  zysków. 
Dochód  brutto  zc  sprzedaży 
Odzyskane  straty 
Pozostałość  zysku  z  1919  r. 

Koszty  ogólne 

M.  13334504.08 
12635.99 
9791.90 

M.  13356931.97 

„  10704517.33 M.  2652614.84 

6300000, 
1025S79.32 

54873.15 
441062.09 
563162.55 
13171.97 

1000000.  - 
2652614  64 

M.  12050564.30 

Bilans  Zamknięcia  rachunków  Związku  Stowarzyszeń  Spożywczych  w  Pińsku 

na  1-go  stycznia  1921  roku. 

STAN  CZYNNY. 

1.  Rachunek  Kasy:  gotowizna. 
2.  „        pozostałość  towarów 
3.  „        w  ydziału„Łuniniec*  pozostałość towarów  .  .  .  7350  15 

pozostałość  gotówki  .  3742.10 
4.  „  ruchomości  
5.  „        papierów  wartościowych  . 
6.  „  akcji  
7.  ,  udziałów  
8.  ,  zastawów  
9.  ,        Stowarzyszeri  Spożywczych 
10.  „  awansów  
11-''        •        towarów  rekwirowanych  . 
12.  '„        towarów  komisowych 13.  ,  różnych   

Razem  . 

Suma 

Mk. f. 

5670 30 
83998 

66 

11092 

25 10977 79 
.  2820 

90 

5801 75 
9500 

30000 - 

5026 07 
2941 

20 2944 90 
364853 

61 535647 

23 

STAN  BIERNY. 

1.  Rachunek:  kapitału  udziałow.łego 
2.  „         kapiłu  zakładowego 

3.  „         kapitału  rezerwoweg''  . 
4.  «         sum  przechodnich 
5.  „         Stowarzyszeń  Spożywczych 

6.  „         różnych  *       .       .       .  ■ 
7.  „         wkładów  i  pożyczek 
8.  „  zastawów 

9.  „         strat   i   zysków  '£'1,   na  pozost 
towar   17432.85 

czysty  zysk  .  59452.31 

Razem 

Siirno 

Mk. 

f. 

65457 

70 

13988 

25 
21511 

56 

1959 

74 
119066 

99 

225797 

83 

3000 7900 

76885 

16 

535647 

23 
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Bilans  Związku  Centralnego  Stowarzyszeń  Współdzielczo '  Spożywczych 

Pracowników  Polskich  Kolei  Państwowych. 
za  czas  od  21  sierpnia  do  3]  grudnia  1919  roku. 

STANBIERNy. 
Udziały  Mk.  2000.- 
Wpisowe  
Odbiorcy  . 

6796.50 

STAN  CZyNNY. 
Kasa 
Kasa        ....  Kor. 
Bank  Handlowy  w  Warszawie 

Kor.  392983.48 
Ruchomości  
Dostawcy  \ 

Kor.  1059641.50J 
Statuty    . 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
Bank.  .Kwilecki,  Potocki  i  S-ka"  Poznań 
Wydział  Komisji  Międzyzw. 
Remanent  towarów  

Mk.  269724.72 
3398.25 

,  166996^.05 
,     ■  196491.74 f05d8.50 

525318.70 

339.50 

100.- 36050.— 
10000.— 40928?.09 

Kor.  142553833 

Mk. 

Fundusz  rezerwowy 
Zysk  z  roku  1919  . 

500.- 

712669.16 

2053828.19 
39222.20 

323034.— 

Kor.  1459421.48     Mk.  3131  i"3^ Kor.  1425338.33    Mk.  3131243.55 

Rachunek    Strat    i  Zysków 
WYDATKI 

Koszty  organizacyjne 
Rada  nadzorcza 
Pensja  Członków  Zarząd 

i  pracown.  . 
Djety  Członków  Zarządi 

i  koszty  podr. 
Koszty  wyjazdów  w  spra 

wacłi  Związku 
Wydział   Społecz.- Wycłi 
Materjały  piśmienne 
Książki  buclialteryjne 
Tel.  i  rozmowy  zamiejsc 
Prenumer.  pism  i  ogłosz 
Depesze  i  marki  pocztów 
Opłaty  stemplowe  . 
Prowizje  bankowe  . 
Przepisyw.  na  maszynie 
Opał 
Światło 
Instalacje  elektryczne, 

dzwonki 
Kłódki  do  wagonów 
Tramwaje,  dorożki  i  t.  p 

drobne  . 
Przewóz    i  ekspedycja 

towarów 
Różnica  kursu  na  kupnie 
Strata  na  kawie 

Czysty  zysk 

Mk.  1580.— 
„  3400.— 

,  58135.— 

„  6650.— 
,  4067.30 
,  3460.20 
„  3038.05 
,  942.85 638.35 

586,— 
454.05 

133.— 549.04 

450.- 

878.— 

59.— 
576.— 
483.50 

„  1885.35 

„  ,  3366.20  9)3^1.89 
koron  .  34941.28 

.  27152.81 153425.98 

323024.  - 

Nazwa  to.varu 
Śledzie 
Ziemniaki.. 
Herbata 

Mydło  toaletow. 
Skóry  twarde  . 

Mydło Papierosy  . 
Skóry  miękkie  . 

Żyto  .      .  *  . Nici  . 
Ocet  . 

Cykorja Powidła Cukier  żólfy 
Cukier  biały 

Kawa . 

Mydło  w  kawalk. 
Figi  . 
igły  i  guziki Pszenica  amer. 

Zyto  ameryk.  . Guziki  kokosów. 

Mąka  /ytnia 
3kÓTY  finlandz: Śliwki  suszone 
Kawamieszanka 
Pasta. 
Małerj.  włókn.  . 

Ryby  solone Książki  spóldz. 

Mąka . Różnice  kursu 
na  kor.  . 

Zdpfacono 
"iciuin.  Iow. 

257uUD.oO 
200 108.90 

9102.30 
1071358.03 1191145.78 

^  /-V FT ort  n  z. 

14S52U. — 135250. — 

6730. 

50114. — 

47158.50 
- 

60k>0.- — 

3074.30 
1373765.50 1432507.42 58741.92 

188601.10 196766.40 8165.30 

283917.50 
291554.24 5635.74 

142575.90 146364.05 3788.13 
3198.62 3516,50 317.88 

66300.- 
68510.— 

2910.— 

8802.30 

9302. - 

499.70 
237390.10 

244260  — ^869.90 
244113.18 249201.28 5088.10 

2163417.50 2201836.60 38419.10 
296386,90 323089.50 9)2.60 27615.20 

822304.62 

strata 

854156.93 4699.50 27152.81 
240650. 

242375.— 

4500.— 6225.- 

3339.50' 

3614.— 

274.50 

6«g5.15 
82559.05 16575.90 

l0Sn5. 
106653. 

1038.- 

943252.50 954100.87 10848.37 

5414.40 5414.40 

57569.  - 

57905. 
336. 

617650.50 1310897.72 341797.90 
35045.12 98940.20 100788.90 1848.70 

139500.— 
98592.- 

42780. 

1872.— 

7942. 8174.50 232.50 
2501821.70 2576551.35 74729.65 202453.90 208164.90 

5711.— 

3567.90 

432.- 

3148.69 
12.79 141487.50 

142548.— 
1060.80 

94795.45 
Mk.  47644d.98 Mk.  13527013.41  13472232.06  409283.09  476449.98 

Bilans  Warszawskiej  Spółki  Akcyjnej  Kinematograficznej. 
STAN  CZYNNY 

I  Ruchomości 
i  Kasa 
1  Skład  Obrazów 
l  Towary 
\  Dłużnicy 

Mk. 
na  d.  30  kwietnia  1921  r. 

3,547,562.59 
940,839.25 

,     27,106,125  56 
834,782.90 

2.404,075.29 
Mk.  54,853,383.57 

Kapitał  Akcyjny  . 
„  Amortyzacyjny 

Wierzyciele 
R'k  Strot  i  Zysków 

STAN  BIERNY. 

.  Mk.  2,000,000  — .  ,.  354,755.99 

.  ,  32,146,337.40 

.     „  332,290.18 

jMk.  54,855,383.57 

WINIEN. 
Koszta  ogólne 
Amortyzacja  . 
Zysk  .... 

Rachunek  Strat  i  Zysków 

Mk.  3,024,642.64 
354,755.99 
332,290.18 

Mk.  3,711.688.81 

Zysk  z  wynajmu  obrazów 

,    Kina  .Pałace" ,    ze  sprzedaży  towarów 

M  A. 
.    Mk.  2,982,758.51 
.     ,  454,463,02 

274,467  28 
Mk.  3,711,688.81 

Walne  Zgromadzenie  Akcjonarju.szów  w  cl.  28  Czerwca  1921  K  zatwierdziło  sprawozdanie   i  bi'ans  Towarzystwa 
i  uchwaliło  wypłatę  Wo  dywidendy. 
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Bilans    Towarzystwa    Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego 

w  Pabianicach  na  dzień  31-go  Grudnia  1919  r. 

S  f  a  n  C  2  V  n  n  y :  Kasa  Mk.  46745.82  Rb.  '59827.60.  Ra- 
ehunki  bieijsee  nik.  91946.41  rb.  3590.—.  Banki  mk.  87596.33 
fb.  48459.36.  Pożyczki  mk.  29287.—  rb.  159078.93.  Nieru- 

chomość mk.  185768.80.  Ruchomości  mk.  1663.10.  Papiery 
wartościowe  rb.  41557i88.  Weksle  gwarancyjne  rb.  750. — . 
Zalegle  od-sctki  od  jiożyczek  mk.  282.21  rb.  42165.35.  Marki 
stemplowe  mk.  1131.40.  Różni  dłużnicy  mk.  71J.29  rb.  83.32. 
Ntedobdr  rublowy  pokrywa  się  nadwyżką  bilansu  marko- 

wego rb.  73611.16.    Razem  mk.  445132.56   rb.  389033.60. 
Stan  Bierny:  Kapitał  udziałowy  rb.  132875.23.  Ka- 

pitał zapasowy  rb.  3555.32.  Kapitały  specjalne  mk.  15.80 
rb.  2041.85.  Racłiunki  bieżące  mk.  124782.47.  Depozyty  rb. 
18903.—.  Wkłady  oszczędnościowe  mk.  155271.21  rb.  166053.52 
KMepodnłesione  odsetki  od  wkładów  mk.  2082.84  rb.  9380.02. 
Wkłady  przechodnie  rb.  106.70.  Sumy  przechodnie  rb.  922.66. 
Gwararicj-e  rb.  750. — .  Wyrównanie  zaległych  %  od  poży- 

czek mk.  282.21  rb.  42165.35.  Fundusz  amorfyaacyjny  nte- 
ruchooności  rb.  8074.S1.  Podatek  od  %%  mk.  128.45.  Odsetki 
od  pożyczek  następnego  okresu  mk.  403.78  rb.  295.47.  Różni 
wierzyciele  mk.  3165.50.  Nadwyżka  bilansu  rnarkowetso 
na  pokrycie  niedoboru  rubiowego  rb.  73611.16  a  216  mk. 
159000.10.  Zv<k  ib.  2>9Q4.61.  Razem  mk.  445132.36  Rb. 
389033.60. 

Racl^unck  strat  i  pysków  za  1919  rok. 

Winien:  Kosifi  kancelaryjne  mk^  7791 .91  rb.  13.85. 
Pensje  mk.  26183.—.  'Podatki  mk.  1967.90.  Różne  wydatki m.k.  1767.24.  Koszty  sqdoxve  mk.  1445.10.  Odsetki  od  wkła- 

dów mk.  2367.45  rb.  5168.08.  Wynagrodzenie  Zarzćjdu  mk. 
5900.  -  .  Wynajjrodaenie  Rady  mk  2000.—.  Na  pokrycie 
wydatków  markowych  orzeniesiono  z  zysków  rubłowycli 

rb.  10680.06  zysk  rb.  '3904.67.  Razem  mk.  48722.60  rb, 19766.66. 

Ma:  Odsetki  od  pożyczek  mk.  13724.73  rb,  16901.87. 
Rozchód  z  nieruchomo.^ci  mk.  5793.20.  Odsetki  r-ków  bież. 
i  banków  mk.  3?51.60  rb.  262.S8.  Prowizje  mk.  2184.11  rb 
1344.65.  Odsetki  od  papierów  %%  rb.  1166.67.  Zwrok  kosz- 

tów sądowych  rb.  30.59.  Straty  markowe  pokrywajij  się 
z  zysków  rublowych  rb,  10680.06  a  216  mk  23068.94.  Ra- 

zem mk.  48722.60  rt>.  19766.66. 

Bilans    Towarzystwa    Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego 
w  PabjarJcach  na  dzień  31  grudnia  1920  r. 

Stan  Czynny:  Kasa  mk.  287338.28.  Rachunki  bie- 
żące mk.  74814.70.  Banki  mk.  13604.10.  Pożyczki  mk. 

1292546.77.  Nieruchomość  mk.  183768.80.  Ruchomości  mk. 
1663.10.  Papiery  wartościowe  mk.  93165.02.  Weksle  gwa- 

rancyjne mk.  1620.—.  Zaległe  odsetki  od  pożyczek  mk. 
56947.59.  Różni  dłużnicy  ,Mk.  22859.16.  Strata  mk.  28374.23. 
Razem  mk.  2058701.75. 

Stan  bierny:  Kapitał  udziałowy  mk.  355667.14. 
Kapitał  zapasowy  mk.  7679.49.  Kapitały  specjalne  mk. 
4426.20.  Rachunki  bieżące  mk.  126533.51.  Depozyty  mk, 
5700.24.  Wkłady  Oszczędnościowe  mk.  1360118.12.  Nie- 
podniesione  odsetki  od  wkładów  mk.  40147.44.  Wkłady 
przechodnie  mk.  225.31,  Sumy  przechodnie  mk.  17998.93. 
Gwarancje  mk.  1620. — .  Wyrównanie  zaległych  odsetek  od 
pożyczek  mk.  56947.59.  Fundusz  amortyzacyjny  nierucho- 

mości mk.  17441.59.  Podatek  od  %%  mk.  385.26.  Odsetki 
od  pożyczek  następnego  okresu  mk.  31108.43.  Różni  wie- 

rzyciele mk.  34702.50.    Razem  mk.  2058701.75. 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1920  r. 

„Winien":  Koszty  kancelaryjne  ink.  19965.57.  Utrzy- 
manie nieruchomości  mk.  2219.24.  Pensje  mk.  180797.— 

Podatki  mię.  1679.43.  Różne  wydatki  mk.  3587.65.  Odsetki 
od  wkładów  rnk.  23886.5S.  Wynagrodzenie  Zarządu  mk. 
20100.—.  Wynagrodzenie  Rady  mk.  15000—.  Razem  mk. 366235,48. 

^Ma":  Zysk  z  roku  1919  mk.  7404.09.  Odsetki  od 
pożyczek  mk.  9J509.95.  Zysk  na  różnicy  kursu  mk.  2703.97. 

2U'rot  kosztów  sadowych  mk.  1070.34.  'Odsetki  r-ków  bież. i  banków  mk.  8634.27.    Prowizje  mk.  124173.63.  Odsetki  od 
oapierów  %%  mk.  2535.-.  Strata  mk.  28374.23.  Razem 
mk.  266235.48. 

Bilans  Tow.  Poi.  Oszczędn.  w  Tamogórze  za  1920  r 
Passy  wa:  udziały  34311.40  fund.  zasób,  i  specjał 

17754.52,  wkłady  264804.54,  Inne  2978.96.  Aktywa:  go 
tówka  128.77,  pożyczki  276573.36,  ruchomości  362.88;  Bilan? 
319849.42.  R-k  zysków  i  .strat:  dochody  26885.06,  wydatk 
69669.47.  Stratę  42784,41  uchwalono  pokryć  przez  pobić 
ranie  5%  prowizji  od  pożyczek. 

Bilans  Tow.  Poż.  Oszczędn.  w  Urzędowie  za  1920  r. 
Passywa:  udziały  63394.57,  fund.  sasob.  i  specjalni 

7029.41,  wkłady  804389.28,  długi  100000—  Inne  17205.85 
Aktywa:  gotówka  10728.74,  lokaty  i  pap.  proc.  38740.3* 
pożyczki  931682.8S,  ruchom.  6264.—  Inne  2567.87.  Bilan 
992019.15.  R-k  stat  i  zysków:  dochody  108397.03,  wydatk 

110432.50,  stratę  mk.  2035.27  postanowiono  pokryć"  z  z\ sków  roku  następnego. 

Bilans  Tow.  Poż.  Oszez.  w  Strzyżowlcacłi  za  1920  r. 

Passywa:  udziały  rnk.  27960.67,  fund,  zasofa.,  zaklac 
i  sp^ecjal.  2894.36,  wkłady  267329.14.  Inne  5603.86;  Aktywi 
Siotówk.ł  S045.46,  lokaty  47000.—,  oap.  0-0  10000. -,  poźyczl 
235451.13,  ruchom.  159.35.  Bilans  303788.03.  R-k  zysków 
i  strat,  dochody  53130.80,  wydatki  56262.89.  Stratę  3132.0 
posfanowiono  pokryć  z  zysków  roku  następnego. 

•   Bilans  Kasy  SpdfdzielGzej  w  Bieżuniu  za  1920  r. 
Stan  czynny:  Lokaty  w  Instytucjach  pieniężnyc 

n\k,  18S4.58.  Papiery  procentowe  mk.  31640.—  Pożycz^ 
vvvslane  mk.  302407.84;  Gotówka  w  kasie  mk.  40152.4J 
Ogóiem  mk.  376054.70. 

Stan  Bier:ny:  Kapitały  własne  mk.  19767.97;  Wkła 
dy  oszcz<2dAOŚctowe  n^k.  341156.99;  Sumy  przechodnie  mf 
3057.65;  procenty  i  zyski  mk.  14824.09;   Ogdlem  mk.  376054.7( 

Bilans  za  19S9  rok  Tov.'arzystwa  Poźyczkowo- 

Oszczędnościowego  „Kasa  Staromiejska" Stare  Miasto  38. 

Stan  czynny:  pożyczki  rb.  131231.07,  lokaty  r! 

rb.  13089.57,  walory  rb.  1050.50,  strata  1919  r.  —  837.7,' 
Stan  bierny":  udziały  rb.  24494.65,  asekuracja  rb.  2190.2' wkłady  rb.  119285.72,  banki  rb.  233.31. 

Rachunek  zysków  i  strat. 
Stan  c  z  y  n  n  yi  strata  1918  r.  —  rb.  3762.73,  odp 

sano  pożyczek  wątpliwych,  rb.  5268.77,  strata  na  kursie  rJ 
3862.97.  koszty  handlowe  rb.  6669.—.  Stan  biern' 
wpłynęło  na  pożyczki  strat  rb.  10214.10,  od  udziałowcó' 
przy  wykreśleniu  rb.  1785.99,  wpłynęło  procentów  6668.7' 
rachunek  różnych  rb.  56.89,  strata  1919  roku  rb.  837.75. 

 — •   =  iii 

Bilans  Sloer.  Pa2.  Oszczędn.  w  SlcuEsku  za  19Z0  r.  ̂  
Passywa:   udziały  2705.4-4;  fund.   zapas,  i  specjaln 

722.54;  wkłady  8855.98.    Inne  384.—  .    Aktywa:  gotówk  . 
10867.89,    pożyczki    1816.76.    Bilans    12684.65.  Rachuno 
strat  i  zysków:  Dochody  939.95,  wydatki  mk.  924.26;  zys 
mk.  15.69  przeznaczono  na  fundusz  zasobowy. 
-~- — '  '  ,j 

IWm  u  1919  rok  Towarzystwa  Po!yakowo-O$uz^!iii0^noweg  i; 

Jreilyt  Warszawski"  (Jiare-iaslo  36).  |; Stan  czynny:  pożyczki  rb.  235573.75  kop.,  papierń 
procentowe  rb.  5818.28,  sumy  przechodnie  rb.  76.95,  inka? 
markami  rb.  403,  strata  w  roku  1919—1141  rb.  92  kop. 

Stan  bierny:   udziały:  rb.  17736  Iłop.  05,  wkłaci  s 
rb.  114939.59,  zobowiązania  Towarzystwa  rb.  107962.54,  si 
my  przechodne  rb.  2175.92. 

RaChuneK  zyskĆW    i    strat,    stan    czynny:   strat  " 
w  roku  1919  rb.  8095.02,  storno  rb.  52.22,  odpisano  por 

czek  wątpliwych  rb.  15950.84,  strata  na  kursie  rb.  17b3.8^  i"" 
koszty  handlowe  rb.  10000.80.  -'l 

Stan  bierny:  Wpłynęło  od  udziałowcaw  rb.  3928.9 
wpłynęło  na  pożyczki  odpisane  na  straty  rb.  20205,85,  wpl 
neło  "procentów  rb,  10209.45,  rachunek  różnych  rb.  396  o strata  rb.  1141,92, 
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Współdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  „ZGODA"  w  MąJkoszyaie. 
Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  czyNNy. 

iolowjzna  w  kasie 

liuchomości  .    .  . 

Marki  i  fen. 
18233,52 

6485.14 

STAN  BiERNy. 

leniament  towarów    po   cenie  kosztu 
w  sklepie   119428.23 

4*emanent  w  dziale  wyt«'órcj5yitł  .    ,    .  119426.25 

144145.17 

Marki  i  icn. 

20600.- 

U'd2ia!y  f*undus2e: 

a)  społeczny   801.r- 

b)  specjalne   '  SOI. — 

a)  należn.  dosławc   SSOot"). — 
b)  pożyczki   39433,— 
c)  kaucje   35000.-- 
d)  iane  zob-awiązania   1063^64  100551.64 

Czysta  nadwyżka  .........  161&2.53 

144145.1? 

L  w  dniu  1511  1921  roku  w  drodze  z  Warszawy  do  Izbi- 
ify  Kaliskiej  zgubiono  Statut  Stow.  Spoż.  „Zgoda"  w  Mą- 
toszynie,  gm.  Boguszyce,  pow.  Nieszayskiego,  zalegaiizo- 
#any  przez  pana  Wojewodę  Warszawskiego.  Znalazca,  pro- 
i«ony  jest  o  przesianie  tegoż  Zarządowi  podług  wyżej  wymie- 
aonego  adresu,  za  wynagrodzeniem. 

'  Przewodniczący  Zarządu:  St.  Wofciecl)owski. 
Sekretarz ;  J.  Koperski.    

Narząd  Toa.  flkc.  Badotey  i  EHsploafacii  Orśg  Żelaznych 
;  Dojaztlawych  \a  Krdlcsttsrie  FaSsSciem, 
cawiadamia  p.  p.  Akcjonarjuszów,  że  zwyczajne  ogólne  ze- 

.^ranie  odbędzie  się  w  dniu  20-ym  października  r.  b.  o  go- 
igttzinie  5-ej  po  południu,  w  lokalu  Zarządu  Towarzystwa 
r  w  Warszawie,  przy  uJ.  Zielnej  Nr.  45. 
I      Porządek  dziwiny  obejmuje: 
^     1.    Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  budżetu  na  rok  przy- 

szły 1922. 
2.  Wnioski  Akcjonarjwszów, 
3.  Wnioski  Zarządu  i 
4.  Wybór  Komisji  Rewizyjnej. 

1  P.P.  Akcjonarjusze,  życzący  sobie  wziąć  udział  w  ogól- 
jem  zebraniu,  obowiązani  są  uczynić  zadość  warankom 
fi  65  Statutu  Towarzystwa.  W  razie  niezgJoszenia  się  wy- 
~naganej  przez  §  67  Statutu  Towarzystiva  liczby  Akcjonar- uszów,  powtórne  ogólne  zebranie  odbędzie  się  w  dniu 
"im  listopada  1921  r.,  o  godz.  5-ej  po  południu  w  tumżc 
^okalu. 1."        ■  ■  ■  ■      —     ■  .     I  ■ , ..  ,.  ■  

(ADA  i  ZARZĄD  KASY  Ś-go  ALEKSANDRA,  TOWARZYSTWA 
I  POŻYCZKOWO- OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 

awiadamiają  p.p.  członków  Towarzystwa,  że  dniu  10  paź- 
iziemika  1921  r,  o  godzinie  6  po  p&łudniu  w  lokalu  Kasy 
Staromiejskiej,  (Stare  -  Miasto  58),  odbędzie  się  Ogólnj 
żebranie  członków  w  pierwszym  terminie.   O  ile. w  tym 
erminie  w  myśl  112  ort.  statutu  zgromadzenie  nie  dojdzie 
^io  skutku,  w  drugim  terminie  w  myśl  115  art.  statutu  odbę- 
Izie  się  w  tymże  lokalu  i  dniu  o  godzinie  7{  wieczorem 
będzie  ważne  bsz  względu  na  ilość  obecnych  członków, 
'orządek  dzienny  następujący:  zatwierdzenie  spra\vozdania 
bilansu  za  1920  r,,  wniosek  o  likwidacji  Towarzystwa,  za- 

Hvierdzcnie  projektu  wydatków  na  1921  r.,  wybory  człon- 
giów  Komisji  Likwidacyjnej,— Komisji  Rewizyjnej,  wnioski 
f  złonków.    Stosownie  ̂ art.  75  punktu  5  Ustawy  o  spó!- 
;  Izielniach,  z  dnia  29  października  1920  r.  drugie  kolejne 
I  )gólrve  zebranie  członków  Towarzystwa  odbędzie  się  w  dniu 
t^4  października  '1921  r.  o  godzinie  7  wieczorem  w  lokalu 
.Fsryżej  wymienionym,  porządek  dzienny:  nkwidacja  Toua- 

rzysfwa. 

TOWARZYSTWO  PRZEMYSŁOWE  LEŚMIERZ. 

.Narząd  Towarzystwa  Przemysłowego  I-eśmierz  zawiadamia, 
,;e  ogólne  zwyczajne  zgromadzenie  akcjonarjuszów  odbę- 
izie  się  w  biurze  Zarządu  Towarzystwa  w  I,eśmierzu  w  dniu 
114  paidziernika  1921  r.  o  godzinie  11  przed  południem 
ł  z  następującym  porządkiem  obrad: 

1.   Sprawozdanie  Zarządu  i  bilans  za  1920'21  rok 
mnsowy  wr«z  z  raportem  Komisji  rewizyjnej. 

2.  Wybór^czionków  Komisji  rewizyjnej  i  Zarządzi  na 
miejsce  ustępujących. 

3.  Upoważnienie  Zarządu  do  zomSany  gruntu  w  Ced' 
rowicach,  położonego  za  rzeką,  w  ilości  maximum  8t>  mor- 

gów, na  odpowiednią  ilość  gruntu  z  folmarku  donacyine^o 
Ostrów,  która  to  transakcja  proponowana  jest  prz^z  łn-. 
spektora  szkolnego  pow.  Łęczyckiego. 

4.  Upoważnienie  Zarządu  do  sprzedaży  z  folwarku 
Cedrowice,  za  rzeką  Bzurą  przy  granicy  Opalanek,  31  mor- 

gów pastwisk,  włościanom  sąsiędnich  wiosek,  po  cenie  i  na 
warunkach,  jakie  Zarząd  uzna  za  odpowiednie. 

5.  Wolne  wnioski. 

W  razie  niedojścia  do  skutku  zgromadzenia  w  piewszym 
terminie,  następny  termin  naznacza  się  na  dzień  7  listo- 

pada 1921  r.,  w  tem  samem  miejscu,  na  tę  samą  godzinę.. 
Zebranie  w  drugim  terminie  będzie  ważne  bez  względu  na 
liczbę  przybyłych  akcjonarjuszów  i  reprezentowanego  przez 
nich  kapitału. 

Obwieszczenie. 

Dyrekcja  Towarzystwa  Kredytowego  mi.asfa  Płocka 
wzywa  niniejszem: 

1)  Ignacego  Brzostowskiego  wierzyciela  sumy  rubli  45 
zabezpieczonej  w  Dziale  IV  pod  K*2  1  nienrchomości  w  m. 
Wyszogrodzie  oznaczonej  .\s  166  rejestru  hipotecznego  64  — 

2)  Dzieci  Gitli  łiabern^an,  Zelka  Sztyfdlica  i  Szlamę 
Wajcmana  wierzycieli  sumy  rubli  280,  zebezpieczonej  pa 
powyższej  nieruchomości  w  Dziele  IV  pod  M  15  wykazu 
hipotecznego  teraz  pod  JV®  3  —  aby  się  stawili  w  dniu 
9  listopada  1921  r.  o  godzinie  11  przed  południem  w  Kan- 

celarii Notarjusza  przy  Sądzie  Pokoju  miasta  Płocka  pana 
Staszewskiego  cełem  odebrania  swoich  sum  z  przyznanej 
na  powyższą  nieruchomość  pożyczki  kredytowej  Towarzy- 

stwa, a  to  pod  skutkami  wskazanemi  w  §  23  Ustawy  To- 
warzystwR  wrazie  niestawienia  się. 

RADA   i  ZARZĄD 

Towarzystwa  Pożycsknwo-Oszczędno^cio'.vego  Kredyt  War- 
.szawski,  zawiadamiają  p.p.  członków  Towarzystwa,  że  w  dn. 
12  Października  1921  r.  o  g.  12  w  południe,  w  lokalu  Kasy 
Staromiejskie;  (Sfarc-Miasfo  38)  odbędzie  się  Ogólne  Ze- 

branie członków  K  picrszym  terminie,  o  ile  ;v  tym  terminie 
zebranie  nie  dojtl.^ic  do  shutkif,  w  ds-Lifl^m  terminie  odbę- 

dzie się  ̂ v  tymże  iokatu  i  dmu  o  g.  7  po  południu  i  będzie 
wa?,nc  bez  względu  na  ilo?ć  członków. 

Porządek  dzienny  następujący:  zatwierdzenie  sprawo- 
zdania i  bilansu  za  rok  1920-;  wniosek  o  likwidacji  Towa- 

rzystwa; zatwierdzeń^^ projektu  wydatków  na  1921  r.;  '.vy- 
bory  człorików  Komm|  ł.ikwidacyjnej,  Komisji  Rewizyjnej; 
wnioski  czł.:>nków. 

Sfcisov'nic  do  art.  75  punhl  5  Ustawy  o  spółdziei' 
jiiach,  drugie  kolejne  Ogólne  Zebranie  członków  Towarzy- 

stwa odbędzie  się  w  dniu  26  paidziernika  1921  r,  o  godsi- 
nie  7  wieczorem  w  lokalu  wyżej  wymienionym.  Porz^^dełi 
driennyj  Ukwldacj-a  Towarzystw?, 
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„  S  T  R  E  M  " zawiadamia  pp,  akcjonarjiiszów,  że  na  mocy  posłanowieYiia 
pp.  Ministrów  Przemysłu  i  Handlu  oraz  Skarbu  z  d.  11 
sierpnia  1921,  ogłoszonego  w  Nr,  196  Monitora  Polskiego 

z  d.  30  sierpnia  1921  (Postanowienie  Nr.  483). 
Kapitał  zakładowy  Towarzystwa  został  powiększony  drogą 

przewalutowania  książkowej  wartości  majątku 
O  Mk.  3.456.000 

i  że  z  tego  tytułu  otrzymują  pp,  akcjonarjusze  bezpłatnie 
nowe  akcje  w  stosunku  4  nowych  akcji  po  540  marek  na 
kaide  25.  akcji  dotychczasowycłi  tej  samej  wartości  nomi- 

nalnej. Świadectwa  tymczasowe  na  nowe  akcje  wydaje  się 
w  biurze  Zarządu  w  Warszawie,  Mazowiecka  7,  codziennie 
od  11  do  1-ej  pp.  do- dnia  31-go  grudnia  1921  za  okazaniem 
akcji  dotycłiczasowycłi.  Przy  wydaniu  akcji  pobrane  bądą 
koszta  ich  wygotowania  i  przypadające  opłaty  skarbowe. 

Towarzystwo  Akcyjne  Sukiennej  Danufaktury 

„LEOKHARDT,  UOELKER  I  GIRBARDT" W   Ł  O  d  Z  i 

^  podaje  do  wiadomości,  źc  zwyczajne  ogólne  zebranie 
akcjonarjuszów  Towarzystwa  zostało  wyznaczone  na  dzień 
30-go  września  r,  b.  o  godz.  4-ej  po  południu,  w  biurze 
Towarzystwa  przy  ul.  Leonhardta  ,NŁ  1. 

Porządek  dzienny: 

1.  Przejrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  czynno- 
ści Towarzystwa  i  bilansu  za  rok  1920/21. 

2.  Wybór  członków  zarządu  na  miejsce  ustępujących. 
3.  Wybór  członków  komisji  rewizyjnej. 
4.  Wnioski  p.  p.  akcjonarjuszów. 

O  ile  w  terminie  powyższym  zwyczajne  ogólne  ze- 
branie nie  dojdzie  do  skutku  z  powodu  nieprzybycia  wy- 

maganej liciby  akcjonarjuszów.  odbędzie  się  ono  w  drugim 
terminie  w  dniu  15-ym  października  r,  b.  i  będzie  prawo- 

mocne bez  względu  na  liczbę  przybyłych  akcjonarjuszów. 

RADA  I  ZARZĄD  SIELECKO  -  MOKOTOWSKIEGO  TOWA- 
RZYSTWA POŻYCZKOWO  -  OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 

zawiadamiają  p.  p.  członków  Towarzystwa,  że  w  dniu  8  paź- 
dziernika 1921  r.  o  godzinie  6.  po  południu  w  lokalu  To- 
warzystwa przyjaciół  Mokotowa,  Puławska  f9,  odbędzie  sic; 

Ogólne  Zebranie  członków  w  pierwszym  terminie.  O  ile 
w  tym  terminie  w  myśl  112  art.  statutu  zgromadzenie- nie 
dojdzie  do  skutku,  w  drugim  terminie  w  myśl  113  art.  sta- 

tutu odbędzie  się  w  tymże  lokalu  i  dniu  o  godzinie  7Ą  wie- 
czorem i  będzie  ważne  bez  względu  na  ilość  obecnych 

członków.  Porządek  dzienny  następujący:  zatwierdzenie 
sprawozdania  i  bilansu  za  1920  r,,  wniosek  o  likwidacji 
Towarzystwa,  zatwierdzenie  projektu  wydatków  na  1921  r., 
wybory  członków  Komisji  Likwidacyjnej,  —  Komisji  Rewi- 

zyjnej, wnioski  członków. 
Stosownie  z  art.  75  punktu  5  Ustawy  o  spółdzielniach, 

z  dnia  29  października  1920  r.  drugie  kolejne  Ogólne  ze- 
branie członków  Towarzystwa  odbędzie  się  w  dniu  22  paź- 

dziernika 1921  r.  o  godzinie  7  wieczorem  w  lokalu  wyżej 
wymienionym,  porządek  dzienny:  likwidacja  Towarzystwa. 

Związek  niem.  spółek  rolniczych  w  GollcjI. 

Walne  zgromadzenie  członków  odbędzie  się  dnia  29  wrześ- 
nia 1921  r.  o  godzinie  9-łej  rano  w  gmncl^u  szkoły  ewan- 

gelickiej we  Lwowie,  przy  ul.  Kochanowskiego  Nr.  18  z  na- 
stępującym porządkiem  dziennym: 

1.    Odczytanie  protokółu  z  ostatniego  Zgromadzenia. 
2.  Sprawozdanie  Rady  jNadzorczej  zg  rok   1919   i  1920. 
3.  Sprawozdanie  Komisji  rewizyjnej  i  udzielenie  Dyrekcji 
absuiutorjum  z  rachunków  z  rok  1919  i  1920.  4.  Źmiana 
statutów.  5.  Wybór  Zarządu  i  członków  Rady  nadzorczej. 
6.  Wnioski. 

ZARZĄD 

Warszawskiego  Towarzystwa  Fabryk  Wyrobów 

Metalowych  i  Emaljowanych 

„WULKAN". 
(SPÓŁKA  AKCyJNA) 

niniejszym  ma  zaszczyt  prosić  pp.  akcjonarjuszów  na  Nad- 
zwyczajne Ogólne  2^branie  odbyć  się  mające  w  dniu 

11  października  1921  r.  o  godzinie  7-e)  wieczorem  w  biu- 
rze Zarządu  Towarzystwa  „WULKAN"  przy  ulicy  Żórawfe) 

Nr.  22  w  Warszawie. 

Sprawy  podlegające  obradom; 
1)  Sprzedaż  nieruchomości  fabrycznej; 
2)  Nabycie  majątku  nieruchomego; 
3)  Zmiana  paragrafu  9  statutu. 
4)  Powiększenie  kapitału   zakładowego   przez  nową 

emisję  akcji. 

Celem  otrzymania  biletów  wejścia  na  Nadzwyczajne 
Ogólne  Zebranie  pp.  akcjonarjusze  powinni  złożyć  dowody 
na  posiadane  przez  nicti  akcje,  wydane  przez  instytucja 
finansowe,  działające  na  mocy  zatwierdzonych  przez  rząd 
ustaw,  w  biurze  Zarządu  Towarzystwa  w  Warszawie  przy 
ulicy  Żórawiej  Nr.  22  nie  później  jak  do  dnia  4  paździer- 

nika 1921  r.  w  godzinach  od  1-ej  do  4-ej  po  południu 
z  wyjątkiem  świąt,  gdzie  wzamian  będą  wydawane  bilety 
wejścia. 

Jeżeli  zwołane  na  dzień  11  października  1921  r.  Nad- 
zwyczajne Ogólne  Zebranie  nie  dojdzie  do  skutku  z  powo- 

du  nieprzybycia  dostatecznej  liczby  akcjonarjuszów,  to  ni- 
niejszem  wyznacza  się  powtórne  Nadzwyczajne  Ogólne  Ze- 
»branie  na  dzień  25  października  1921  r.  na  godzinę  7-mą 
wieczorem,  w  tym  samym  lokalu  (Żórawia  Nr.  22). 

Zebranie  to  będzie  prawomocne  bez  względu  na  liczbę 
zgłoszonych  akcji.  Obradom  podlegać  będą  sprawy  wyżej 

podane.  * 

Ogłoszenie. 

Zarząd  r-i|o  Hmbieszowskiego  Tow.  Polynkowo-Oszuiiilnoitiowego 

podaje  do  publicznej  wiadomości  P.  p.  Członków  i  wszyst- kich osób,  z  interesami  Towarzystwa  styczność  mających, 
że  w  myśl  uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadze- 

nia Reprezentantów  Towarzystwa  2,An\&  10  lipca  1921  roku 
przystąpiono  do  likwidacjp^Towarzystwa. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  Nfe  20,        15119.  27-łX  1921. 
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Nr.  3T. W;)r«»($wa,  ónm  16  pafdziemika  1921  r. Rok  IIL 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

3cna  niniejszego  nitmera  40  mh.  (z  przesyłką  pocztową  42  mh.).  Prenumerata  kwartalna  400  m)n.  Cena  ogłoszeń 
■la.  tehsfem  wynosi  od  wiersza  jcdnoszpwltowcgo  petitem?  150  mk.  Materja)  redakcyjny  oraz  ogioszei^ia,  które  na  mocy 
f>rzepisó\»  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  .,Dxiepnikn  Urzędowym   Ministerstwa  Shai  bu",  nalef.y  kierować 

do  Redakcji.  Leszno  5,  tel.  red.  Ai  512-64,  lei,  admin.  JSŁ  512-71 

"REŚC:   PosfanawiBnla  ogdlne:  44Z.  Komunikat  Gfównego  Urzędu  Statystycznego  w  sprawie  wydawnictw. 
Organizacja  Wta^Z:  MS.  Obwieszczf-nie  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwowej  z  d.  24/IX — 1921  r.  o  rozpo- 

częciu działalności  Okręgowej  Izby  Kontroli  Państwowej  w  Kowlu. 
Podatek  SpatilCOWy  i  od  darowizn:  4H.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  5/VIII— 1921  r.  w  sprawie  uzupełnienia 

rozporządzenia  z  d.  22  lipca  1920  r.,  zawierającego  przepisy  wykonawcze  dla  obszaru  b.  zab.  ros.  w  przed- 
miocie opodatkowania  spadków  i  darowizn. 

Podatek  giełdOUfy:  4M.  Rozporządzenie  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  d.  20'iX— 1921  r.  o  wykonaniu  ustawy 
z  d.  2  lipca  1921  r.  o  podatku  giełdowym  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej.  4W.  Okólnik  w  sprawie  nowej 
ustawy  o  podatku  giełdowym  (na  obszarze  b.  zab.  ros.).  447.  Okólnik  w  sprawie  nowej  ustawy  o  podatku 
giełdowym  (na  obszarze  b.  zab.  austrj.). 

Opłaty  Stemplowe:  448.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  21/IX  1921  r.  w  przedmiocie  przedłużenia  terminu 
zgłoszenia  i  złożenia  kart  do  gry  celem  podatkowego  c  podatkowania  na  obszarze  województw:  nowo- 

gródzkiego, poleskiego  i  wołyńskiego  oraz  powiatÓ  A':  grodzieńsk  ego,  białowieskiego  i  wołkowyskiego  woje- 
wództwa białostockiegp.  449.  Instrukcja  dla  I-go  Urzędu  Skarbowego  Podatków  i  Opłat  Skarbowych 

(Oddział  Opłat  stemplowych)  w  Warszawie  i  dla  Kasy  pomocniczej  tegoż  Urzędu  w  przedmiocie  pobierania 
opłat  stemplowych,  wpłacanych  gotówką. 

Podatki  konsunrcyjne:  450.  Okólnik  w  sprawie  banderolowania  zapałek,  sprowadzanych  z  zagranicy. 
Przipisy  celne:  451,  Okólnik  w  sprawie  nadania  Polskiemu  Bankowi  tiandlowemu  w  Poznaniu  praw  banku 

dewizowego. 
Sprawy  walutowe:  4SZ.  Koaiunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  cen  złota  i  srebra,  nabywanego  na  rachunek  Mini- 

sterstwa Skarbu.  ,■  * 
Pożyczka  przymUSOWai  453.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu    w    sprawie  wstrzymania   poboru  poź.  przymusowej 
Prawo  nbezpISCZCnlOWe:  454.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  3'IX  1921  r.  w  przedmiocie  wyboru  rady  nad- 

zorczej Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  na  terenie  b.  zab.  ro.s.  c 
Przepisy  0  Słuiibie  państwowi]:  455.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d,  S/VIII  1921  r.  o  podwyższeniu  dodatku 

drożyźnianego  do  płacy  zasadniczej  funkcjonaruszów  państwowych.  456.  Rozporządzenie  Prezydenta  Mini- 
nistrów  i  Ministra  Skarbu  z  d.  20  lipca  1921  r.  w  sprawie  przyznania  szoferom  uposażenia  stopni  płac 
niższych  funkcjonarjuszów  pań.stwowych,  457.  Komunikat  o  godzinach  urzędowania  w  Centrali  Mini- sterstwa Skarbu. 

Kontrola  skarbowa:  458.  Okólnik  w  sprawie  przyznawania  urzędnikom  i  funkcjonariuszom  Kontroli  Skarbowej 
nagród  za  przyczynianie  się  do  wykrycia  przestępstw  i  ukróceń  skarbowych.  459.  Rozporządzenie  Ministra 
Skarbu  o  przyznawaniu  urzędnikom  i  funkcjonariuszom  Konfi^oli  Skarbowei,  oraz  innym  osobom  nagród  za 
przyczynienie  się  do  wykrycia  przestępstw  i  ukróceń  skarbowych. 

Postanowienia  ogólne. 

442.  • 
KOMUNIKAT  GŁÓWN.  URZ.  STATYSTYCZNEGO. 

Glćrwny  Urząd  Statystyczny  koinunilcuje,  iż  nakla- 
em  Urzędu  ukazał  się: 

Rocznik  Statystyki  Rzeczypospolitej    Polskiej,  .ok 
I  )20,  21,  część  I.  oraz  że  Główny  Urząd  Statystyczny 
ydaje  stale: 

Miesięcznik  Statystyczny  i  Miesięcznik  Pracy. 
Miesięcznik  Pracy  stanowi  załącznik  do  Miesięcznika 

:atystycznego,  lecz  może  być  również  prenumerowany 
Jdzielnie.  Prócz  Miesięcznika  Pracy  do  Miesięcznika 
atystycznego  dodawane  są  stale  Sprawozdania  Mie- 

ęczne  z  Handlu  'Zagranicznego,  Miesięcznik  Statystycz- 
j  stale  podaje  informacje  w  zakresie  statystyki  skarbo- 
ej,  kredytowej,  ruchu  ludności,  rclnietwa  (zasiewy, 

)icry  i  t.  d.),  wogóle  publikuje  wszelkie  in^onnacje  sta- 
styczne,  zebrane  bądź  przez  Główny  Urząd  Statystycz- 

i/,  bądź  przez  inne  instytucje  państwowe,  ponadto  zaś 

umieszcza  obszerniejsze  artykuły  i  opracowania  krytycz- 
ne. Miesięcznik  Pracy  ogłasza  materjaly,  dotyczące  pc^ 

średnićłwa  pracy,  cen  i  kosztów  utrzymania,  warunków 
pracy,  strajków,  opieki  społecznej  i  t.  d  , 

Zdaniem  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  wydaw- 
nictv.a  powyższe  powinnyby  znaleźć  jaknajszersze  roz- 
powszecluiienie  wśród  instytucji  państwowych,  gdyż  za- 

wierają informacje,  niezbędne  przy  urzędowaniu. 
Cena  dla  instytucji  państwowych  u^Tiosi :  Rocznik 

statystyki  cz.  I,  mk.  112.50. 

Prenuineiata;  Miesięcznik  Statystyczny  \M-az  ze 
wszystkimi  załącznikami  za  1  półrocze  r.  1921 — mk.  1800. 

Mie3ięc^nik  Pracy  oddzielnie  za  1  półrocze  r.  1921 — 

mk.  135.  ' 

Cena  za  drugie  półrocze  jeszcze  nie  ustalona. 

Zamówienia  przyjmuje  admini5traq'a  wydawnictw 
Gló\vnego  Urzędu  Statystycznego,"  Al.  Jerozolimskie 

Nr.  32.  ' 
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Organizacja  władz 

443. 

OBWIESZCZENIE 

Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  Państwowej 

z  dnia  24  września  1921  r. 

o  rospoczpciu  d?;i3?alności  Okrei^cw.ej  Izby  Kontroli 
Państwowej  w  Kowlu. 

Ninieis7cm  norlaie  -^o  wiadomości,  iż  Tzba  Okrc= 
"owa  Kontroli  Państwowei  w  Kowlu,  powołana  do 
żvf;ia  roz'^or7adzeni(:m  z  dnia  20s(?o  siernnii  1921  r. 

(D^ien.  Ust-  Nr.  74,  ooz.  507\  rozpoczynił-  swa  driii- 
łf.ln()ść  w  dniu  1  października  r.  b. 

^rezes  Naj wyższej  T:'bv  Kontroli  Państwowej: 
( — )  Jan  Żarnowsl  i. 

(Monitor  Polski  Nr.  2?1  -  ̂   1921  r.Y 

Podatek  spadkowy  i  od 

darowizn. 

444. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  5  sierpnia  1921  roku 

w  Gprav,ńe  uzups^nlenip.  ro2porzf  dzenia  z  dnia  22  lips 

ća  1920  r..  zawi^gsajacecio  przepisv  wyko^iawcze  dla 

obszani  b.  zaboru  rosy^sTflef^o  w  przedmiocie  opodat= 
kowania  spadków  i  d?jrowizn. 

Na  podstawie  artykułu  53  us^l■!v.•^•  z  dnia  29  maja 
1920  r.  w  nrzedmiocie  zmiany  nrzenisów  o  opodatko>- 
waniu  sńadków  i  dfirowizn*  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  49.- 
poz.  299),  "W  porozumieniu  z  Ministrem  Spa''wiedH= 
wości,  zarządzam,  co  na.stepuje:  , 

S  1.  Wvdn-nc  w  myśl  przepisów  z  dłini  2  czerw? 
ca  19.20  r.  o  onoda^^kowaniii  sradków  i  darowizn 
na  obszarze  b.  '=:nboru  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  R.  P. 

\'r.  49,  roz.  300)  rozporządzenie  Ministra  Skarbu 
z  dnia  22  lipca  1920  roku,  zawierające  przepisy 
wykonawcze  dla  obszaru  byłego  zaboru  rosyjskie<?o 
w  pi;zedmiocie  onodatkowania  spadków  i  darowizn 

(D:r.  Ust.  R.  P.  Nr.  78,  poz.  524).  uzupełnia  sie  w^spo^ 
.sób  następujący: 

§  22  uzupełnia  sie  następująca  częścią  tr.zecią: 
..Uwolnienie  ruchomości  domowych  od  podatku 

spadkowego  nie  wyklucza  równoczesnego  zastosować 
nia  cze^ści  nicrwszei  art.  8  przepisów  o  opodatkowaniu 
.snadków  i  darowizn  (Dz.  Ust.  Nr.  49,  poz.  300),  o  ile 

czysta  v-artość  reszty  majątku.  otrzAinaneęfo  przez 
odnośneti^o  nabywcę,  nie  przekracza  5000  marek  pol« 

skich". 
§  44  uzupełnia  się  następująca  częścią  drugą: 

.-O  ile  ma'ąfek  zagraniczny  ma  być  wydany  spad* 
kobiercom  lub  legatarjuszom  za  pośrednictwem  Mi' 
nisf er5t-va  Spraw  Zagranicznych,  to  wymierzenie  po-' 
datku  rd  majątku  zaf^Yanicznego  należy  do  izby  skar- 

bowej w  Warszawie". 

Po  §  52  umieszcza  się  §  52  a,  następującej  treści: 

„Wymierzenie  grzywny,  przewidzianej  w  art.  3.'. 
przepisów  o  opodatkowaniu  spadków  i  darowizn,  na^ 
leży  do  zakrssu  działania  urzędu  skarbowego  podat 
ków  i  opłat  skarbowych. . 

O  ile  jednak  ma  być  nałożona  grzywna  na  no 
tarjusza  z  powodu  niezastosowania  sic  do  art.  27  luh 
28  przepisów  o  opodatkowaniu  spadków  i  darowizn 
lub  do  postanowień,  przewidzianych  w  art.  34  tychże 
przepisów,  to  orzeka  w  pierwszej  instancji  izba  skat 

bowa". 

Po  §  58  umieszcza  się  §  SS^a  następującej  treści 
„Urzędnik,  wyznaczony  do  sporządzenia  spis; 

inwentarza  (art.  1724  ustawy  postępowania  sądowLg( 
cywilnego),  ma  na  koszt  strony  interesowanej  prze 
słać  urzędowi  skarli^owemu,  w  którego  okręgu  urzęd 
nik  ten«ma  siedzibę,  uwierzytelniony  odpis  spifu  in 

wentarza". §  60,  część  pierwsza,  ustęp  c),  otrzymując  brzmic nie  następujące: 

„c)  spisu  inwentarza  (§  58'a)". §  60  uzupełnia  się  następującą  częścią  trzecią: 
„Należy  przesłać:  odpisy  za  pierwszą  połowa 

miesiąca  —  najpóźniej  20  dnia^tego  samego  m.iesiii 
ca;  za  di-ugą  połowę  —  najpóźniej  5  dnia  miesiąc; 

,  następnego". ' 
Po  §  66  umieszcza  się  postanowienie  następu 

jące:  * 
„f)  Ustalenie  wartości  majątku^  spadkowcg* 

(art.  23  przepisów  o  opodatkowaniu  spadków  i  da rowizn). 

„§  óó^a.  Władza  skarbowa  -  -  o  ile  w  myśl  art,  2. 
przepisów  o  opodatkowaniu  spadków  i  darowizn  m; 

ustalić  wartość  "sprzedażną  sama  -  oznacza  ją,  bąd; 
przez  odpowiednie  zużytkowanie  oszacowania,  doko 
nanego  celem  wymiaru  państwowego  podatku  ma  jat 

kowego,  bądź  przez  poró\\'nanie  z  wartością  innycl 
podobnych  przedmiotów,  bądź  też  na  podstawie  oc^ 
ny,  dokonanej  przez  znawców. 

Co  do  sposobu  stwerdzania  wartości  przy  p( 
mocy  znawców  oraz  co  do  wynagrodzenia  ich,  stos< 

wane  będą  odpoAviednie  przepisy,  obowiązujące  w  ty- 
przedmiocie  w  zakresie  państ\vowego  podatku  m; 

jątk  owego". 
Napis  §§  67  i  68  otrzymuje  brzmienie  następując^ 
,,g)  Postanowienia  karne  (art.  31  —  33  przcpisó^ 

o  opodatkowaniu  spadkóvv'  i  daroAyizn)". 
Cz^ść  druga  §  77  otrzymuje    brzmienie  nast; 

pujące: „Odwołanie  wnosi  się  do  władzy,  która  wyi!;!! 
orzeczenie  w  instancji  pierwszej  (§  52a)^ 

Rozstrzyga  izba  skarbowa  względnie  Ministc 

stwo  Skarbu". Część  pierwsza  §  82  otrzymuje  brzinienie  na.sti 

pujące: 
„Do  podatku  ocl  darowizn  stosują  się  odpowif 

nie  przepisy  §§  5.  6,  11  ̂ -  26.  28,  29.  31  —  39.  52a  orc 
77.  Postano^wienia  zaś  §§  52a  ł  77  stosują  się  w  szczi 
gólności,  gdy  cliodzi  o  nałożenie  grzywny  na  notarji 
sza  z  powodu  niezastosowania  się  do  art.  15  lub  I 

przepisów  o  opodatkowaniu  spadków  i  darowizn". 
Zdanie  drugie  §  88  ulega  skreśleniu. 
§  91  otrzymuje  brzmienie  nastęj>ujące: 

.,Notarjd82  y^inien  przesłać  na  koszt  strony  urz 
dowi  skarbowemu  podatków  i  opłat  skarbo%vych, 

którego  okręgu  ma  siedzibę,  w  terminie  ustanowi- 
nym  w  §  60,  uwierzytelniony  odpis  aktu  daro"wizny 
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Li^v^erzytelnienie  odpisu  nie  podlega  opłacie 
mplowej. 
O  ile  chodzi  o  akty,  pr:^ewidziane  w  ustępach 

,i  b)  §  89,  ma  notarjusz  zaznaczyć  na  odpisie,  któ* 
nu  jMinisterstwu  zloż>ł  odpis  aktu  stosownie  do 

art.  6  dekretu  z  dnia  7  lutego  1919  r.  o  fundacjach 
i  o  zatwierdzeniu  darowizn  i  zapisów  (Dr.  Pr.  P.  P. 

Nr.  15,  poz.  215)". Wzór  6  do  §  93  otrzymuic  brzmienie  następujące: 

Notarjusz   w  

NA     RZECZ     SKARBU  PAŃSTWA 

19    r. 

WyKAZ  POBORÓW 

za  miesiąc 

Nazwiska  i  imio- 

na oraz  miejsca 

zamieszkania 

stron 

Treść  aktu  (rodzaj 
czynności  i  określe- 

nie przedmiotu  jej; 
V/  szczególności  — 
przy  nieruchomo- ściach ziemskich 

wymienienie  obsza- ru i  rodzaju 
uprawy 

a 

5  E 

m. Mk. 

8 

Pobrano  a  mianowicie  tvtuiem 

•V 

E 

-c 

°  c 

3  N 
U) o 

10 

° 

-§  2 

"o. 

o  <0 
o 

a. 

o.  -a Mk. 
Mk. Mk.     i  f. 

S 

Razem  . 

Na  f  oczet  sumy,  obliczonej  w  kolumnie  5,  zeplaciłem: 

diiin  19  r.  według  pozycji  dziennika  przychodu  mk. 

H    1  9  -  -  >,  l»  „  »  »  M 

„   19  -  -       „       „  „    „  ,       -  - 

dnia 
Rezem ' 

19 

(podpis) 

ij- Część  pierM-sza  §  90  otrzymuje  brzmienie  luustes 
ące: 
„Do  podatku  od  darowizn.  w>Tnierzoncgo  przez 
dzę  skarbową,  stosują  sic  odpowiednio  §§  40 — 4.5, 

66a,  67  —  72,  74  —  76  oraz  79  i  80". 
,  §  105  otrzymuje  brzmienie  następujące: 
„O  ile  w  myśl  art.  35  i  36  przepisów  o  opodatko= 

iiiu  spadków  i  darowizn  wymiar  jKKlatku  spadko= 
0  zależy  od  przynależności  państwowej  spadko? 

;'cy  lub  nab>wcy.  należy  w  wypadkach,  w  któ^ 
1  spadkodawca  zmarł  przed* dniem  31  stycznia 
•  r.,  stosować  powołane  artykuły  w  ten  sposób, 

giKby  usta'.va  z  dnia  20  styczrua  1920  r.  o  obywa= 
:wie  Państwa  Polskiego  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  7, 
44)  oraz  rozporządzenie  Ministra  Spraw  We 

trznych  z  dnia  7  czerwca  1920  r.  o  M-y konaniu  tej 

wy  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  52,  poz.320)" uzupełnione •orządzeniem  z  dnia  20  k^^netnia  1921  r.  (Dz.  U.st. 
P.  Nr.  .39,  poz.  246),  obowiązywały  już  w  dniu 

Mci  spadkodawcy". 
§  2.   .Tężeli  spadkodawca  zni;irł  w  czasie  od  dnia 
vxznia  1916  r.  od  dnia  ogłoszenia  niniejszego  roz* 
ądzenia  i  w  okresie  tym  władza  skarbowa,  powo- 
do  wydania  decyzji  o  należności  podatku  spad-- 

r.'.r  ofrr^-rDftła  v.'if)doraości  o  śmierci  spadko' 
cy,  to  osoby,  v,  yTnienione  w  §  53  rozporządzenia 
kiia  22  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  78, 

poz.  524),  obowiązane  są  wnieść  zawiadomienie,  prze; 
widziane  w  tym  paragrafie,  najpóźniej  w  ciągu  1:rzech 
miesięcy  po  ogłoszeniu  rozporządzenia  niniejszego, 
o  ile  z  powołanego  §  53  nie  wynika  termin  późniejszy. 

Przepis  powyższy  stosowany  będzie  również  w 
wypadkach,  w  których  śmierć  spadkodawcy  zajdż  e 

w  ciągu  miesiąca  po  ogłoszeniu  niniejszego  rorj-)<)= rządzenia.      ,  . 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życic 
z  dniem  ogłoszenia. 

Notarjusze  mają  stosować  się  do  części  trzeciej 
§  60  oraz  do  §§  91  i  93  przepisów  o  opodatkowaniu 
spadków  i  darowizn  (Dz.  Ust.  1920  r.  Nr.  49,  poz.  300) 
w  brzmieniu  niniejszego  rozporządzenia  począwszy 
od  miesiąca,  który  nastąpi  po  dniu  ogłoszenia. 

§  .58a  (o  ile  nie  dotyczy  notarjuszów)  stosowany 
będrie  do  spisów  inwentarza,  sporządzonych  po  upły= 
wie  miesiąca  od  dnia  ogłoszenia  niniejszego  rozpo- 
rządzenia. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (  -  )  Weinfeld. 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  dn.  28/IX  1921  r.  Nr.  79,  poz.  543). 
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S7. 

Podateh  giełdowy. 

445. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

.i  dnia  20  września  1921  roku 

o  wykonaniu  ustawy  z  dnia  2  lipca  1921  t.  o  podatku 
giełdowym  na  obs?arze  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Na  mocy  art.  30  ustawy  z  dnia  2  lipca  1921  r. 
o  irio-datku  ̂ iełdow^Tn  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  73,  poz.  500) 
?arządzam  celem  wykonania  tej  ustawi'  na  obszarze 
b.  dzielnicy  pruskiej  w  porozumieniu  z  .Ministrem 
Skarbu,  co  następuje: 

^  !.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia 
11  lipca  1921  r.  (Dz.  U.  Nr.  73.  poz.  501)  wydane 

celem  WĄ-konania  usta^A^''  o  podatku  0eldow\ir),  n;i 
obszarze  byle  i  dzielnicy  rosyjskiej  i  austrjackiei 
stosowane  będzie  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej 
z  następująceml  zmianami: 

■  S  2.  ̂   35  powołanego  rozporządzenia  Ministra 
.Skarbu  otrzymuje  dla  b.  dzielnicy  pruskiej  brziTiienie 
następujące: 

„Jeśli  emisja  akcji  odbyła  się  celem  założenia 
snólki,  a  założyciele  nie  uiścili  podatku  lub  uiścili 
po  tvlko  w  części,  to  spółka  ma  w  ciąę?u  miesiąca  po 
oCiOszeniu  o  wpisaniu  spółki  do  reiestru  handlowego 
wnieść  do  kasy  państwowej  (§  40)  podatek  należny 
z  powodu  emisii  (lub  część,  której  brakuje),  załącza^ 
}.ĄC  deklarację  (§  33). 

Zarazem  ma  o  uiszczeniu  podatku  zawiadomić 
Y/ladzę  skarbową  pierwszej  instancji  (§  40),  załącza^ 
jac  odpis  tych  pozycji  rejestru  (§  32),  co  do  których 
założyciele  wcale  podatku  nie  uiścili. 

Spółka  ma,  o  ile  założyciele  nie  prowadzili  reje- 
*;tru  —  sporządzić  rejestr  lub  już  istniejący  odpo- 

wiednio uzupełnić". 
^  3.  §  37  powołanego  rozporządzenia  Ministra 

Skarbu  ctrzyAiuje  dla  b.  dzielnicy  pruskiej  brzmienie 
następujące: 

..Spółka  akcyjna  (komandytowo-akcyjna)  winna 
uiścić  podatek,  określony  v/  §  36,  w  ciągu  miesiąca 

po  ogłoszeniu  o  wpisaniu  do  rejestru  handIov/^ego 
uchwały  ogólnego  zgromadzenia,  dotyczącej  przewa= 
lutowania.  Klasie  państwowej  (§  40)  należy  przy 
uiszczeniu  złożyć  deklarację,  stwierdzającą,  że  chodzi 
o  podatek  giełdowy  z  powodu  pr.zewalutowania  ma* 
jątku  spółki. 

Spółka  ma  o  uiszczeniu  podatku  zawiadomić  wła' 
dzę  slcarbową  pierwszej  instancji  (§  40)  podając  spo* 

sób  obliczenia". 
§  4.  §  40  powołanepo  rozporządzenia  Ministra 

Ska^-bu  otrzymuje  dla  b.  dzielnicy  pruskiej  brzmienie 
następujące: 

,,0  ile'  w  rozporządzeniu  niniejszcm  jest  mowa 
o  v.'ładzy  skarbowej  pierwszej  instancji,  należy-  przez 
to '  rozurriieć  urząd  opłat  stemplowych  i  podatku 
spadkowego  w  Poznaniu,  względnie  w  Grudziądzu, 
tiidrież  główne  Urzędy  Skarbowe. 

O  i!e  w  rozporządzeniu  niniejszem  jest  mowa 
n  kasie  państwowej,  należy  przez  to  rozumieć  urząd 
.■^••karbowy  i  głównv  urząd  skarbowy". 

§  5.  Rozporządijcnie  niniejsze  uzyskuje  moc  o\ 
v-iązjującą  z  diiiem  3  października  1921  r. Minister  b.  Dzielnicy  Pruddej: 

( — )  Dr.  J.  Trzciński. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (-  )  /?.  Markowski. 
(Dz.  Ust.  Nr.  80      1.921  r.,  poz.  551). 

446. 
O  K  Ó  L  N  1  K  L.  1556;S.  lY. 

z  dnia  26  września  1921  r., 

w  sprawie  uowej  usiawy  o  podatku  giełdowym 
Do  Izb  Skarbowych,  oraz  Urzędów  Skarbowych  Po 
ków  i  Opłat  Skarbowych,  majieych  siedzibę  n.ii  nbs 

b.  dzielnicy  rosyjskiej. 

W  dniu  3  października  1921  r.  wejdzie  w  ż> 
ustawa  z  dnin  2  lipca  b.  r.  o  podatku  gicldow 
(Dz.  U.  Nr.  73,  poz.  500)  oraz  rozporządzenie 

konawcze  z  dnia  11  lipca  1921  r.,*)  ogłoszone  w  t\ 
że  numerze  Dziennika  Ustaw  pod  poz.  501. 

Ministerstwo  Skarbu  udziela  z  tego  powodu 

stępującyc^  r^  skazówck: 
1)  Podatek  giełdowy  jest  zupełną  nowością 

obszarze  b.  olcupacji  austrjacko-węgierskiej  oraz 
ziemiach  wschodnich.  przyłączon0:h  na  podsta 
traktatu  ryskiego. 

Na  obszarze  b.  okupacji  niemieckiej  pod? 
giełdowy  istniał  już  dotychczas  na  podstawie  ro/ 
rządzenia  okupacyjnego  z  dn.  16  marca  1918  r., 
rozp.  Nr.  109  poz.  461  uzupełnionego  rozporzad 
niami  ministerjalnemi  z  dn.  12  listopada  1918  r. 
nitor  Polski. Nr.  205  oraz  z  dn.  27  v/rześnia  192{ 
Dz.  U.  Nr.  93  poz.  618.  Nowe  przepisy  jedt 
wprowadzają  dość  znaczne  zmiany,  mianow 
podwyższają  stawki  (art.  11  ustawy),  normują  k 
trakt  o  zamianę  papierów  wartościowych  za  inne 
piery  wartościowe  w  sposób  odmienny  od  doty 

czasowego  (art.  3  ustawy),  wprowadzają  subsyc'.' 
ny  obowiązek  spółki  akcyjnej  w  \\-ypadku,  w  1< 
rym  założyciele  spółki  nie  uiścili  podatku,  należ 
go  z  powodu  emisji  akcji  (art.  15  ustawy  oraz  § 
rozp.  wykon.)  i  określają  ściślej,  niż  prawo  dot> 
czasowe  sposób  uiszczenia  podatku  (§§  21,  33, 
i  37  rozp.  wyk.)  i  obowiązek  prowadzenia  reje; 

podatkowegvo' (§§  10  -  -  20,  ttidzież  26,  32  i  35  rc 
wyk.)  oraz  sporządzania  dokumentów,  stwierd?-; 
cych  zawarcie  umo.wy  (§§  22 — 24  rozp.  wyk.). 

2)  •  Odróżniać  będziemy  dwa  rodzaje  poci  i 
giełdowego: 

a)  ,, podatek  giełdowy  oęlólny**  (t.  j.  ten.  o  1 
rym  mov.'a  w  art.  1  ustawy)  i  ̂  

b)  podatek  giełdov,'y  emisy.iny"  (o  którym  i 
w>i  w  art.  2  ustawy  oraz  w       31  ■--  37  rozp.  wv 

,3)  Handlujący  papierami  warto^ciowemi  (§ 
część  pierwsza  rozp.  wykon.)  oraz  maklerzy,  zajt 
jacy  się  na  podstawie  urzędowego  upoważnienia 
średnicbycm  przy  sprzedaży  i  kupnie  papierów  v 
teściowych  f§  10  część  drnga  rozp.  wyk.),  winn 
tern  pwem  zaięciu  donieść  Urzędowi  .Skarbowe 

Pod-gtków  i  Opłst  Skarbowy-ch  do  dnia  2  li=top 

1921  r.  włącznie  (§  41  rozp.  wyk.).   O  ilełn-  ktoś 

*)  Dz  Urzed.  Min.  Skarbu  Nr.  35-3«i  z  d.  30/IX  103 
poz.  428  i  429. 
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[ero  vv  przyszłości  postanowił  wykonywać  czyimor 
I  i,  zobowiązujące  go.  jako  handlującego  papierami 
:  artościowemi  łub  maklera  do  uiszczania  podatku 
\  eldowego  ogólnego,  winien  donit-ść  o  tem  przed 
^zpoc^ęcifm  t\'ch  czyTiności  (§  29  rozp.  wyk.). 

Osoby  te  należy  utrz>'mywać  w  ewidencji  za 
mocą  „wykazu  podatników" ,  prowadzonego  we= 
ug  załączonego  wzoru  1.  Dla  każdej  z  tych  osób 
Jeży  przeznaczyć  osobną  kartę  wykazu. 

Kolumny  1  —  4  naWży  wypełniać  każdego  mic= 
ąca  na  podstawie  zawiadomień,  przesyłanych  przez 
asy  Skarbowe  (§§  54  i  59,  tudzież  wzór  6  a  instruk= 
i  dla  Kas  Skarbowych)  I^y  Urząd  Skarbowy  w  War' 
awie  stwierdzać  będzie  dane,  potrzebne  do  w\T>cł= 
enia  kolumn  1  4,  bezpośrednio  z  dziennika 
zychodu. 

Ponieważ  rozporządzenie  wykonawcze  nic  na= 
ida  na  podatników  obowiązku  składania  doniesień 

gatywnych  w  razie  nieuiszczenia  podatku  za  pe= 
en  miesiąc  z  powodu  nieprzyjscia  do  skutku 

■  tym  miesiącu  żadnych  tranzakcji,  podlegających 
datkowi,  przeto  fakt  nieuiszczenia  podatku  za  pe= 
en  miesiąc  sam  przez  się  nie  uprawnia  władzy 

arbowej  do  żadnych  zarządzeń  represyjnych  wo- 
c  podatnika,  a  rzeczywisty  stan  rzeczy  może  być 

!vierdzony  dopiero  prz^'  rewizji  (arL  19  ustawy). 
4)  Urzędy  Skarbowe,  w  których  okręgu  znajdu= 

się  osoby,   obowiązane   do  uiszczenia  podatku 
Słdowego  ogólnego,  mają  donieść  o  tem  przelożo^ 
-j  Izbie  SkarbowCji  do  końca  listopada  b.  r.,  poda= 

ilość  podatników.  W  przyszłości  mają  donosić 
bie    Skarbowej   o   kaźdem   zwiększeniu  się  lub 

miejszcniu  się  (§  30  rozp.  wyk.)  liczby  podatni= ' 
w.* 

l/ba  Skarbowa  ma  prowadzić  wykaz  pod  napi= 
n:  „Podatek  giełdowy  ogólny.  Wykaz  podatni= 
w  ,  zawierający  jedynie  spis  tych  Urzędów  Skur' 

.  wyth,  w  których  okręgu  znajdują  się  podatnicy; 
\iy  każd\Tn  z  Urzędów  należy  wymienić  ilość  po= 
tników. 

5)  W  razie  przedsięwzięcia  rewizji  (art.  19  usta= 
')  w  zakresie  podatku  giełdowego   ogólnego  ma 
i'ząd  Skarbowy  odbycie  jej  zanotować  w  kolum= 
eh  5  i  6  wykazu  podatników.  Wynik  rewizji  ma 
ć  podany  w  kolumnie  6  w  sposób  najzwięźlejszy; 

rytem  należy  wymienić  oznaczenie  aktu,  zawiera^ 
I,4ego  sprawozdanie  z  rewizji  (p.  niżej  ustęp  6). 

6)  O  Ue  Urząd  Skarbowy  stwierdził  bądź  przy 
vizji  (art.  19  ustawy),  bądź  w  jakikolwiek  inny 

i  osób  (np.  w  wypadku,  przewidzianym  w  §  27  rozp. 

,'k.),  że  należnego  podatku  giełdowego  ogólnego 
>  uiszczono  wcale  lub  uiszczono  <i{»  tylko  w. części 

►  t  po  upływie  przepisanego  terminu  lub  w  sposób, 
i -odpowiadający  przepisom  (art.  22  ustawy),  albo 
w  inny  sposób  naruszono  ustawę  lub  przepisy 
konawcze  (art.  23)  to  ma  akt,  stwierdzający  ten 

Kn  rzeczy  zapisać  do  tej  samej  księgi,  którą  pro= 
idzi  w  celu  analogiczn\-m  w  -zakresie  opłat  stem- 
'fwych.   To  samo  dotyczy  ewidencji  kwot,  wymie<= 
mych  tytułem  podatku  i  grzywien  (art.  20  i  24 

i  :awy). 

7)  Pierwsze  wpłaty  tytułem  p(vdatku  giełdowe^ 
ogólnego,  obliczonego  według  nawiej  ustawy,  ma= 

;  być  dolconanc  w  listopadzie  b.  r.  Handlujący  pa= 
(rami  wartościowemi  winni  podatek  za  paździcr* 
\ :  wnieść  do  kasy  państwowej  do  dn.  10  Hstopada, 

maklerzy  podatek  za  tenże  miesiąc  do  końca  listo= 
pada  (§  21  część  trzecia  rozp.  wyk.). 

Urzędy  Skarbowe,  w  których  okręgu  znajdują 
się  osoby,  obowiązane  do  uiszczania  podatku  giel 
dowego  ogólnego,  mają  w  listopadzie  i  w  grudniu 
b.  r.  dokonać  rewizji  u  wszystkich  podatników 
i  stwierdzić  w  ten  sposób,  czy  podatek  uiścili  we 
właściwym  terminie  i  czy  obUczyii  go  prawidłowo, 
jak  również,  czy  prowadzą  należycio  rejestr  podat 
kowy;  w  razie  potrzeby  należy  podatnikom  udzie 
łić  szczegółowych  pouczeń.  Chodzi  bowiem  o  to, 
aby  zreformowany  podatek  giełdowy  (który  w  razu 

ożywienia  się  obrotów  akcjami  mozc  przynieść  du= 
że  dochody)  wprowadzi-ć  w  praktyce  odrazu  iia 
właściwe  tory,  aby  czynność  obliczania  i  płacenia 
tego  podatku  uległa  jaknajrychlej  zmechanizowaniu, 
a  ewentualna  zla  wola,  bierność  lub  nicświadomo.ść 

zostały  wykorzenione  w  zarodku. 

Na  przyszłość  zaś  stale  czuwanie  nad  śćisiem 

przestrzeganiem  nowych  przepisów  nie  powinno  na= 
potykać  na  trudności  wobec  tego,  że  podatników  jest 
niewielu. 

8)  Podatek  giełdowy  emisyjny  należy  uiścić  zu^ 
pełnie  niezależnie  od  „opłaty  stemplowej",  płaconej' 
na  obszarze  b.  okupacji  austrjacko=węgierskiej  w  myśl 
art.  54  ros.  zbioru  ustaw  o  opłatach  i  art.  3  ustępu  d) 

ustawy-  z  dn.  16/VI1  19^20  r.  (Dz.  U.  Nr.  73,  r.oz.  498),-- 
na  obszarze  b.  okupacjrniemieckiej  w  myśl  poz.  10  a) 

taryfy  stemplowej  okupacyjnej  i  art.  6  ustępu  b) 
ustawy  z  dn.  16/VII  1920  r.  Dz.  U.  Nr  /3,  poz.  498,- 
na  obszarze  ziem  wschodnich  w  myśl  art.  2  ustę= 
pu  I  rozporządzenia  Komisarza  Generalnego  Ziem 
Wschodnich  z  dn.  23/X  1919  r.  (Dz.  rozp.  Nr.  26. 

poz.  27-3).  Mamy  więc  do  czynienia  z  dwiema  dani* 
nami  odrębnemi. 

W  wypadku  założenia  spółki  akcyjnej  lub  po? 
wickszenia  kapitału  spółki  takiej,  już  istniejącej,  n 

leży  uiścić  podatek  giełdowy  emisyjny  w  ciągu  pierw- 
szych  10  dni  miesiąca  kałenflarzowego,  następujące 

go  po  tym  miesiącu,  w  którym  nastąpiło  przydzielę' 
nie  akcji  subskrybentoY^^,  względnie  założycielowi 

(§§  31 — 33  rozp.  wyk.).  Jeżeli  subskrypcja  trwa  dłus 
żej,  i>iż  jeden  miesiąc,  to  należy  podatek  uiścić  za 
każdy  miesiąc  oddzielnie. 

W  Y/ypadku  przewalutowania  (§  36  rozp.  wykon.) 
należy  uiścić  podatek  w  ciągu  miesiąca  po  dacie  tego 

numeru  ,, Monitora  Polskiego",  w  którym  umieszczo* 
no  odnośne  ogłoszenie  (§  37  rozp.  wyk.). 

9)  Wyznaczony  w  tym  celu  pracownik  Wydziału 

_  V  Izby  Skarbowej  ma  odtąd  jaknajstaranniej  przegłą= 

dać  dział  „Monitora  Polskiego",  zatytułowany  „Pu- 
blikacje urzędowe.  Postanowienia  Ministrów  Prze^ 

mysłu  i  Handlu  oraz  Skarbu  w  przedmiocie  zmian 

oraz  zatwierdzania  statutóv/  spółek  a!- cyjnych". 
Izba  Skarbowa  ma  na  każdą  publikację,  dotyczącą 
założenia  spółki  akcyjnej,  albo  powiększenia  lub 
przewalutowania  kapitału  zakładowego,  jeśli  spółka 
ma  siedzibę  w  okręgu  danej  Izby,  zwrócić  uwagę 
właściwego  Urzędu  Skarbowego  i  polecić  mu,  aby 
odnośny  w\'padek  zapisał  do  „wykazu  spółek  akcyjs 

nycli"  (ustęp  10  niniejszego  okólnika).  Izba  Skarbom wa  warszawska  może  co  do  spółek,  mających  słedzu 

bę  w  Warsza\vie,  czynność  przeglądania  wspomnia- 
nego działu  „Monitora  Polskiego"  poruczyć  I=mu 

Urzędowi  Sic  P.  i  O.  S.  w  Warszawie. 
10)  l=y  Urząd  Skarbowy  P.  i  O.  S.  w  Warszawie 

winien  bezzwłocznie,  a  każdy  inny  Urząd  Skarbo= 
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'^^y,  gdy  po  111^  pierw  s/>  iMizyraa  z  Izby  Skarbowej 
zawiadomieiiio,  określone  wyżej  w  ustępie  9,  zalo'^ 

żyć  „wykaz  spuiek  akcYjUycii"  i  prowadzić  go  we- dług załączonego  wzoru  2. 

Wykaz  ten  blużyć  będzie  nic  tylko  do  ezuwaniii 
nad  \iiszczcnicm  podatku     giełdowego  emisyjnemu, 
lecz  także  do  kontroli  analogicznej  w  zakresie  opla 
ty  stemplowej,  określonej  wyżej  w  ustępie  8. 

Numeracja  w  kolumnie  1  biegnie  bez  przerwy 

bez  względu  na  rok,  w-  którym  spra\,ę  zapisano  do 
wykazu. 

Dla  każdego  wypadku,  stwierdzonego  z  „publi= 

kacji  urzędowej"  w  Monitorze  Polskim  należy 
w  „wykazie  spółek  akcyjnych''  utworzyć  nową  po= zycję. 

Jeśli  więc  np.  zapisze  się  pewną  spółkę  do  wy 
kazu  w  1922  r.  z  okazji  założenia  jej  i  spółka  ta  pO'= 
większy  swój  kapitał  najpierw  w  1923  r.,  a  drugi  raz 
w  192^  r.,  to  te.  powiększenia  kapitału  mają  być  /a= 
pisane  nie  pod  tą  pozycją,  pod  którą  zapisano  zaio= 
żenię  spółki  (w  1922  r.),  lecz  pod  dwiema  pozycjami 
nowemi. 

W  każdym  razie  należy  wypełnić  kolumny:  1,  2 

i  3,  nadto  zaś  (stosownie  do  treści  „publikacji")  bądź 
4  i  5,  bądź  6  i  7,  bądź  8  i  9. 

Wypełnienie  kolumn  13  t-  15  odbywa  się  na 
podstawie  zawiadomień,  składanych  przez  podatni= 
ków  w  myśl  §§  33,  35  i  37  rozp.  wyk.  po  uprzedniem 
sprawdzeniu  tych  zawiadomień  przez  porównanie 
z  zawiadomieniami,  przeslanemi  przez  Kasę  Skarbo- 

wą, lub  przez  wglądnięcie  do  głównego  dziennika 
przychodu. 

11)  Celem  kontroli,  co  do  prawidłowego  uiszcza= 
nia  podatku  giełdowego  emisyjnego,  mają  Urzędy 

Skarbowe  starannie  s*praAvdzać  poszczególne  pozycje 
odpisu  rejestru  podatkowego  (§  J3  część  przedostat= 
nia  i  §  35  część  przedostatnia  rozp.  wyk.)  tudzież 
podsumowania  w  kolumnie  7  tego  rejestru. 

Nadto  należy  stwierdzić,  czy  ilość  akeyj  obH 
czona  przez  zesumowanie  liczb,  wymienionych  w  ko= 
lumnie  5  wszystkich  rejestrów  podatkowych,  spo= 
rządzonych  do  czasu  zawiadomienia  o  ukończeniu 
emisji  (§  33  część  ostatnia  rozp.  wyk.),  zgadza  sic 
z  ilością,  ustanowioną  w  statucie  spółki,  względnie 
w  postanowieniu  Ministrów  Przemyślu  i  Mandlu, 
oraz  Skarbu,  w  przedmiocie  powiększenia  kapitału 

zakładowego  (kol.  4  i  O  „wykazu  spółek  akcyjnych")- 
W  wypadku  przewalutowania,  należy  dokładnie 

sprawdzić  dostarczone  przez  podalr-ika  dane  o  sp  ł= 
sobie  obliczenia  podatku  (§  37  rozp.  wyk.), — w  szcze= 
gólności  przez  porównanie  z  kolumną  9  ,, wykazu 

spółek  akcyjnych". 

O  ile  7.  „wykazu  spółek  akcyjnych  '  wynika,  że 
'podatku  należącego  się  z  powodu  założenia  spółki 
lub  powiększenia  kapitału  zakładowego,  nie  uiszczo' 
no  mimo  upl}^'wu  dłuższego  czasu  od  umieszczenia 
odnośnej  publikacji  w  Monitorze  Polskim,  to  na 
leży  zbadać,  czy  rzeczywiście  subskrypcja  jeszcze 

-się  nie  rozpoczęła,  a  wrazie  stwierdzenia  przeciw- 
nego stanu  rzeczy  wymierzyć  podatek  wraz  z  grzy- 
wną (art.  22  ustawy).-  V/  wypadku  prze  walutowa- 

nia  wystarczy  stwierdzić  bezskuteczny  upływ  ter= 
minu  jednomiesięcznego,  przewidzianego  w  §  37 
rozp.  wyk. 

,  Yv'  wypadku  założenia  spółTci  akcyjnej  do^vodem 
niewątpliwym,  że  subskrypcja  nie  tylko  się  rozpo- 

częła, ale  nawet  się  ukończyła,  jest"  zapisanie  sp 
ki  do  rejestru  handlowego.") 

12)  Jeśli  w  wypadku  założenia  spółki  wlaci 
skarbowa  stwierdziia  jeszcze  przed  odbyciem  zgi 
madzenia  konstytuującego,  że  podatku  iiieuiszc  • 
no,  mimo,  że  nastąpiło  juz  przydzielenie  akc 
(wszystkich  lub  niektórych)  lub  przejęcie  ich  prz 
założyciela  (założycieli),  to  należy  wymierzyć  poc 

_tek  oraz  grzy-wnę  (art.  22)  założycielowi  (założyć 
lom).  Jeśli  założycieli  jest , dwu  lub  więcej,  to  i 
uiszczenia  podatku  i  grzywny  obowiązani  są  sc 

darnie  (art.  13,  ustęp'  2c,  oraz  ustęp  ostatni;  art.  \ ustęp  pierwszy;  art.  22,  ustęp  trzeci). 
ieśli  założyciele  nie  uiścili  podatku,  a  uiść: 

go  spółka  w  terminie,  przewidzianym  w  §  35  ro> 
wyk.,  to  mimo  to  należy  założycielom  wymierz 
grz>"wnę  (art.  22). 

Jeśli  zaś  podatku  nic  ui!lcili,  ani  założyciele,  a 
spółka,  mimo  upływxi  terminu  przewidzianego  w  § 
to  założyciele  i  spółka  obowiązani  są  do  uiszc/et 
podatku  solidarnie;  nadto  zaś  należy  wymierz- 
dwie  grzywny  w  myśl  art.  22,  jedną  założycieloi 
drugą  spółce  (verba  legis:  „każda  z  osób,  obowin/ 

nych,  ulega  grz>-wnie"). 13)  Podatek  giełdowy  emisyjaiy  w  wymiar:' 
ustanowionym  nową  ustawą  wpadnie  uiścić  w  ni 
których  wypadkach,  jakkolwiek  statut  spółki  h 
postanowienie  ministerjalne  w  przedmiocie  powie 
szenia  kapitału  ogłoszone  zostało  w  Monitorze  P( 
skim  przed  3  października  1921  r.,  a  mianowicie: 

a)  jeśli  subskrypcja  rozpocznie  się  dopie 
3  października  1921  r.,  lub  później; 

b)  jeśli  rozpoczęła  się  przed  t>Tn  dniem,  ale  i 
dnia  2  października  1921  r.,  włącznie  nie  będzie  z 

kończona.  • 
W  wypadku  ad  b),  przydzielenie  lub  przejęć 

akcyj  dokonane  od  dnia  3  października  1921  r.,  pe 
lega  podatkowi  według  nowej  ustawy.  Dokonai 
wcześniej;  nie  podlega    podatkowi    na  obszar; 

okupacji  austrjacko  =  węgierskiej  oraz  na  obs;-: 
rze  województw  nowogrodzkiego,  poleskiego  i  w 
lyńskiego  i  powiatów  białowieskiego,  grodzieński 
go  i  wołkowyskiego;  na  pozostałyTn  obszar 
b.  dzielnicy  rosyjskiej  (t.  j.  w  b.  okupacji  nicmic 
kiej)  podlega  podatkowi  według  rozporządzeń 
okupacyjnego  z  dn.  16/3  1918  r.  Dz.  Rozp.  Nr.  K 

poz.  461. 
W  wypadku  założenia  spółki,  fakr  odbycia  zgr 

madzenia  konstytuującego  przed  3  październik 

1921  r.,  wyklucza  obowiązek  uiszczenia  podat' giełdowego  według  nowej  ustawy.  Natomiast,  jc; 
zgromadzenie  to  odbędzie  się  później,  to  możliv 
jest,  że  także  subskrypcja  rozpoczęła  się  lub  zako 
czyła  już  w  czasie  obowiązywania  nowej  ustawy. 

14)  Urzędy  Skarbowe,  w  których  siedzibie  zn^ 
duje  się  Sąd  Okręgowy,  prowadzący  rejestr  hand! 
wy,  mają  celem  zebrania  danych  do  zastosowań 
ustępu  13  niniejszego  okólnika  (a  także  ze  wzglęc 
na  część  ostatnią  ustępu  11)  przeglądać  od  czasu 
czasu  dział  R.  reje.sti-u  handlowego. 

*)  Przgpisj'  o  rejesti-ze  liandlowyni  (dekret  z  dn.  7  lui go  1919  r.,  Dz.  Praw  Nr.  14,  poz.  164  i  rozporządzenie  z  d 
22  kwietnia  1919  r.,  Dz.  Praw  Nr.  37,  poz.  279)  obowiązu 
na  razie  tylko  na  obszarze  dawnego  Królestwa  Kongresów 
go  oraz  okręgu  s^dow^o  białostockiego  (co  do  tego  ostj 
niego  p.  art  4  ustawy  z  dn.  31  lipca  1919  r.  Dz.  Praw  Nr.  ć 
poz.  382). 



Nfe  37.  Poj;ycj«  446  685) 

Należy  przytem:  z  rubryki  7  działu  B,  stwier 
dzać  datę  zatwierdzenia  statutu  i  datę  zawiązania 

I  spółki,  a  z  rubryki  4  ewentualne  dane,  co  do  jyowięk" 
ii,  szenia  kapitału  akcyjnego  (art.  40  rozporządzenia 
j  z  dn.  22/4  1919  r..  Dz.  Praw  Nr.  37,  poz.  279). 

O  ile  chodzi  o  spółki,  mające  siedzibę  na  obsza= 
rze  b.  okupacji  niemieckiej,  badanie  powyższe  ma 
na  celu  również  przekonanie  się,  czy  spółki  te  uiści= 
}y  iK>datek  giełdowy  emisyjny,  według  rozporządzę^ 
nia  okupacyjnego  z  dn.  16/3  1918  r.  od  akcyj,  przy= 
dzielonych  (lub  przyjętych  przez  założycieli)  w  cza= 
sie  od  dn.  1  kwietnia  1918  r.  do  dnia  2  października 
1921  r. 

O  ile  dane,  zebrane  w  sposób  powyższy  dotyczą 
spółek  akcyjnych,  mających  siedzibę  poza  okręgiem 
Urzędu  Skarbowego,  który  je  stwierdził,  to  Urząd 
ten  ma  przesłać  te  dane  Urzędowi  Skarbowemu  wła^ 
ściwemu.  ' 

15)  Izby  SkarboY/e    i    Urzędy  Skarbowe  mają 
akta,  dotyczące  podatku  giełdowego,  podzielić  na 

I  dwie  grupy  akt  zbiorowych,  (art.  42  Instrukcji  biuro= 

I  wej  z  dn.'  12/2  1920  r.  Dz.  Urz.  Nr.  10,  poz.  147), 

z  których  jedna  ma  mieć  nazwę  „Podatek  giełdowy 

ogólny",  druga  ma  się  nazywać:  „Podaiek  giełdowy 

emisyjny''.  ' 
Dla  każdego  podatnika,  obowiązanego  do 

uiszczenia  podatku  giełdowego  .ogólnego,  należy 
utworzyć  osobną  okładkę. 

16)  Postanowienia  niniejszego  okólnika,  doty^ 
czące  Urzędów  Skarbowych,  stosują  się  na  obszarze 
ziem  wschodnich  do  Inspektoratów  Skarbowych. 

Urzędy  Skarbowe,  w  których  okręgu  znajdują 

się  osoby,  obo%\"iązane  do  uiszczania  podatku  gieł= 
^dowego  ogólnego,  mają  w  pierwszej  połowie  marca 
1922  r.  donieść  przełożonej  Izbie  Skarbowej  o  spo= 
strzeżeniach,  poczynionych  pr:?y  stosowaniu  nowych 
przepisów  o  podatku  giełdowym. 

Izby  Skarbowe  zaś  mają  odnośne  sprawozdania 

wraz  ze  swemi  uwagami  ogólnemi  przedłożyć  Mini= 
sterstwu  do  końca  marca  1922  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  B.  Markowski. 

(napis  na  okładce). 
PODATEK  GIEŁDOWY  OGÓLNY. 

WYKAZ  PODATNIKÓW 

Wzór  1. 
(do  "Ostępu  3  okólnika). 

l*  (Wzór  formularza). 

(Imię  i  nazwisko  lub  flrnrS^oraz  siedziba  podatnika). 

I      »    1           2           1          3           1  4 
 5  1    6 PODATEK REWIZJE 

Za  .miesiąc 

^  Uiszczono 

Data  rewizji 
Jej  wynik Dnia Pod  poz. 

dziennika 

W  kwocie 

Mk. 
fen. 

UWAGI 

WYKAZ  SPÓŁEK  AKCYJNYCH. 

Wzór  2. 

(do  ustępu  10  okólnika). 

Założenie  spółki 

Pozycja 

8 

Firma  i  siedziba  spółki 

Numer 
Monitora 
Polskiego 

Numer 
„Publikacji « 
Urzędowych 

Z  roku Ilość  akcyj 
Kapitał 

zakładowy 

Marek 

Powiększenie  kapitału 

Ilość  no wych  akcyj 

Suma 

podwyżki kapitału 
Marek 

Prze  waluto  wanie 

^  Marek 

Łączna  w^r- tość  nominalna, 
na  którą  opie- 

wają akcje  po 
przewalutof 

waniu 
Marek 

TO 
11 12 

Opłatę  stemplową  uiszczono 

Dnia Na  ręce 
W  kwocie 

Marek 

13 14 15 

Podatek  gie>d.  emisyjny  uiszczono 

W  kwocie 
Dnia 

Pod 
pozycją 

dziennika 
Marek 

16 

UWAGI 
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OKÓLNIK  L.  1556^.  IV. 

2  dnia  26  wi  zmiia  1921  v. 

w  sprawie  nowej  ustawy  o  podatku  giełdowym. 

Do  Izb  Skarbowych  w  Krakowie  i  we  Lwowie,  do  Dy- 
rekcji Skarbu  w  Cieszynie  oraz  do  podwładnych  im  Dy- 
rekcji Okręgów  Skarbowych  (O.  N.)  i  Urzędów  Wymiaru 

Należytości. 

W  dniu  J  października  1921  r.  wejdzie  w  życit  * 
ustawa  z  dnia  2  lipca  b.  r.  o  podatku  giełdowym  (Dz. 
Ust.  Nr.  73,  poz.  500)  oraz  rozporządzenie  wykonaw 

cze  z  dnia  li  lipca  1921  r.,* ogłoszone  w  t\Tnże  nume- 
rze Dziennika  Ustaw  pod  poz.  501. 
Ministerstwo  Skarbu  udziela  z  tego  powodu  na= 

stępujących  yy^skazówek: 

1)  Najważniejsze  inowacje,  'które  wprowadziła 
ustawa  powyższa,  a  któremi  różni  si^  od  ustawy 
austrjackiej  z  dn.  9/3  1897  r.  Dz.  p.  p.  Nr.  195,  są 
uascępujące: 

a)  Podatkowi  giełdowemu  podlegać  będzie  rów= 
nież  emisja  akcyj  (art.  2  ustawy  oraz  §§  31  37 

rozp.  wykon.).  Ten  „podatek"'  należy  uiścić  zupel 
nie  niezależnie  od  „należytości"',  przewidzianej 
w  poz.  55  B  2  a  taryfy  należy  teściowej  austrjackiej 
(względnie  w  art.  15  ustępie  a)  usta\vy  z  dn.  16/7 
1920  r.,  Dz.  Ust.  Nr.  73,  poz.  498).  Mamy  więc  do 
czynienia  z  dwiema  daninami  odrębnemi.  Także 
termin  uiszczenia  każdej  z  nich  jest  odmienny:  „na 

leżytość"  ma  być  zapłacona  przed  wydaniem  akcyj 
lub  świadectw  tymczasowycłi  (uwaga  3  do  po.i. 

tar.  55),  , .podatek  "  zaś  w  ciągu  pierwszych  10  dni 
miesiąca  kalendarzowego,  następującego  po  tym 
miesiącu,  w  którym  nastąpiło  przydzielenie  akcyj 
subskrybentowi  lub  założycielowi  (§§  31—33  ro/p. 
wykon.).  Jeśli  subskrypcja  trwa  dłużej,  niż  jeden 
miesiąc,  to  należy  podatek  uiścić  za  każdy  miesiąc 
oddzielnie; 

b)  Według  prawa  austrjackiego  podstawą  obli' 

czenia  podatku  była  ,, jednostka  giełdowa"  (Schluss), 
według  ustawy  poLskiej  podstawą"  tą  jest  przy  sprze= 
dąży  cena  kupna,  pry.y  umowach  innego  rodzaju 
wartość  odnośnych  papierów  (art.  9  ustawy); 

c)  Według  prawa  austrjackiego  zwyczajnym 
sposobem  uiszczania  podatku  było  użycie  sptcjal= 
nych  znaczków  stemplowych,  a  tylko  wyjątkowo,  na 
podstawie  osobnego  zezwolenia,  płacono  gotówką. 
Według  ustawy  polskiej  uiszczenie  gotówką  jest 
sposobem  normalnym  (§§  21,  33  i  37  rozp.  wykon.); 
użycie  znaczków  stemplowych  (ogólnych),  dopusz= 
czone  jest  wyjątkowo,  mianowicie:  przy  tranzak= 
ej  ach  giełdowych,  zawartych  bez  udziału  maklera 
(senzala)  przez  kontrahentów,  z  których  żaden  nie 
jest  handlującym  papierami  wartościowemi  (§  25 
rozp.  wykon.); 

d)  Według  nowej  ustawy  nie  tylko  handlujący 
papierami  wartościowemi,  ale  także  maklerzy,  win= 
ni  prowadzić  rejestr  podatkowy  (§  10  rozp.  wykon.); 

e)  Handlujący  papierami  wartościowemi,  jeśli 

w  szczegółowym  wypadku  zawarł  umowę  bez  po= 
średnictwa  maklera  i  przytem  bądź  działał,  jako 

zbywca  (pozbywający),  bądź  nabył  papiery  warto= 
ściowe  od  osoby  niehandlującej  papierami  warto= 
ściowemi,  winien  wręczyć  drugiemu  kontrahentowi 

kartę  umowy  lub  rachunek  lub  innego  rodzaju  pis 
mo,  stwierdzające  zawarcie  umowy  (§§  22  24  rozp. 
Nv^k.).  Dokumenty  te  nic  podlegają  należytCKści 
stemplowej  (art.  IH  ustawy),  a  winny  zawierać  dane, 
wymienione  w  §  22  rozporządzenia  wykonawczego. 

Dokument  taki  ma*  być  sporządzony  w  dwóch 
egzemplarzach;  wystawca  winien  zatrz>Tnać  jeden 
egzemplarz  i  przechowywać  go  przez  lat  pięć; 

1)  (Różniea  z  zakresu  postanowień  karnych) 
Z  sumy  przewidzianej  w  §  25  ustawy  austrjackiej, 
a  równającej  się  150'krotnennu  podatkowi,  zaracho= 
wywano  część,  równającą  się  149'krotnemu  podat  = 
kowi,  na  grzywnę  -  •  resztę  .zaś  na"  podatek.  Nato^ 
miast  obecnie  należy  kwoce,  wymierzoną  w  myśl 
części  pierwszej  lub  drugiej  art.  22  ustawy  polskiej, 
traktować  wyłącznie  jako  grzywnę.  Oprócz  grzyw= 
ny  wymierza  sfę  obecnie  podatek,  ale  tylko  wówczas, 
gdy  powodem  wymierzenia  grzywny  jesj:  nieuiszcze 
nie  podatku  lub  uiszczenie  go  tylko  w  części;  w  ra 
zie  zaś  uiszczenia  po  upływie  przepisanego  terminu, 
lub  w  sposób,  nieodpowiadający  przepisom,  wymie- 

rza się  tylko  grzywnę. 
2)  Odróżniać  będziemy  dwa  rodzaje  podatku 

giełdowego; 

a)  „podatek  giełdowy  ogólny"  (t.  j.  ten,*,  o  któ= rym  mowa  w  art.  1  ustawy)  i 

hy  „podatek  giełdowy  emisyjny"  (o  którym  mo- 
wa  w  art.  2  usta>\">',  w  §§  31—37  rozp.  wykon.,  ora/ 
w  ustępie  1  a)  niniejszego  okólnika). 

3)  Zarachowanie  podatku  giełdowego  (ogólnego 
lub  emisyjnego)  uiszczanego  gotówką  bądź  bez 
urzędowego  wymiaru  (§§  21,  33,  35  i  37  roap.  wykon.) 
bądź  na  podstawie  nakazu  płatniczego  (art.  20  usur 

wy  oraz  §  27  rozp.  wykon.)  —  jak  również  zaracho= 
wanie  grzywien  (art.  22-  24  ustawy)  ma  się  odbywać 
na  razie  według  przepisów  dotychczasowych,  doty 

czących  „podatku  od  obrotu  papierami  wartościo 

wemi"  (instr.  należ.  1904,  tom  I,  str.  214).  Prz\-tem 
.jednak  nie  trzeba  odróżniać  podatku  uiszczonego 
bez  urzędowego  wymiaru  od  zapłaconego  na  skutek 
takiego  wymiaru;  jeden  i  drugi  należy  zarachowywać 
w  tej  samej  kolumnie  dziennika  pomocniczego. 

Grzywny  mają  być  zarachow>'wane  oczywiście  od= 
dzielnie  od  podatku,  ale  nie  należy  odróżniać  grzy»= 
wien  przewidzianych  w  art.  22  ustawy,  od  tych, 
o  których  mowa  w  art.  23. 

Co  do  udokumentowania  dziennika  pomocni- 
czego  zaszła  ta  zmiana,  że  podatnik,  płacący  bez 
urzędowego  wymiaru  ma  złożyć  deklarację  tylko 
w  jednym  egzemplarzu  (§Ś  21,  33  i  37  rozp.  wykon  ). 

4)  Również  co  do  ewidencji  wypadków,  w  któ 

rych  podatnicy  nie  dopełnili  obowiązków  ustaw. v 
wych,  (art.  20,  22  i  23  ustawy,  oraz  §§  27  i  35  rozp. 
wykon.)  należy  postępować  na  razie  w  sposób  do 

tychczasowy  (instr.  należ.  1904,  tom  I,  str.  214.  or.iz 

wzór  2,  wydrukowany  w  tomie  II  na  str.  185  187). 

5)  Handlujący  papierami  wartośtijowemi  oraz 

maklerzy,  pośredniczący  przy  sprzedaży  i  kupnie  pa= 
pierów  wartościowyćh,  winni  o  tem  swcm_  zajęciu 
donieść  Dyrekcji  Okręgu  Skarbowego,  względnie 

Urzędowi  W>Tniaru  Należytości  do  dnia  2  listopa- da 1921  r.  włącznie  (§  41  rozp.  wykon.),  bez  względu 

na  to,  czy  już  swego  czasu  wnieśli  doniesienie  an.i 

logiczne,  stosownie  do  austrjackiej  ustawy  o  podat= 
ku  od  obrotu  papierami  wartościowemi.  O  ileby 

ktoś  dopiero  w  przyszłości  postanowił  ̂ v>'konywać 
cz>Tłności,  zobowiązujące  go,  jako  handlującego  pa= 
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picrami  wartościowemi  lub  maklera  do  uiszczenia 
podatku  giełdowego  ogólnego,  winien  donieść  o  tern 
przed  rozpoczęciem  tych  czynności  (§  29  rozp.  wyk.). 

Osoby  te  należy  utrzymywać  w  ewidencji  w  ka= 
tastrze  według  wzoru  XXIX  do  §  96  instr.  należ., 
oraz  w  księdze  kontowej  A  (wzór  XXX).  W  tej 
księdze  należy  na  kartach,  przeznaczonych  dla  osób, 
wyżej  wymienionych  otworzyć  nową  kolumnę  z  na= 

pisem  ,, Podatek  giełdowy  ogólny". 
Ponieważ  rozporządzenie  wykonawcze  nie  na= 

klada  na  podatników  obowiązku  składania  donie= 
sień  negatywnych  w  razie  nieuiszczenia  podatku  za 
pewien  miesiąc  z  powodu  nieprzyjścia  do  skutku 
w  tym  miesiącu  żadnych  tranzakcji,  podlegających 
podatkowi,  przeto  fakt  nieuiszczenia  podatku  za  pe= 
wien  rńiesiąc  sam  przez  się  nie  uprawnia  władzy 
skarbowej  do  żadnych  zarządzeń  represyjnych  wo= 

■  bec  podatnika,  a  rzeczywisty  stan  rzeczy  może  być 
stwierdzony  dopiero  przy  rewizji  (art.  19  ustawy). 

Pierwsze  wpłaty  tytułem  podatku  giełdowego 
ogólnego  mają  być  dokonane  w  Hstopadzie  b.  r. 
Handlujący -papierami  wartościowemi  winni  podatek 
za  październik  wnieść  do  kasy  państwowej  do  dn. 
10  listopada,  maklerzy  podatek  za  tenże  miesiąc  do 

1  końca  lis1:opada  (§  21  część  trzecia  rozp.  wykon.). 
Władze  wymiarowe  mają  zaraz  po  10  listopada 

I  b.  r.,  przekonać  się  przez  przejrzenie  dziennika  po= 
mocniczego,  prowadzonego  przez  miejscowy  Urząd 

j  Podatkowy,  czy  wszyscy  handlujący  papierami  war» 
itościowemi  miejscowi,  uiścili  podatek  za  paździer= 

"nik.  Urzędy  Wymiaru  Należytości  w  Krakowie  i  we 
Lwowie  mają  przekonać  się  w  ten  sam  sposób 
w  pierwszych  dniach  grudnia,    czy    uiścili  podatek 

I  wszyscy  maklerzy.  ̂   Nadto  należy  w  listopadzie 
i  w  grudniu  dokonać  rewizji  (art.  19)  u  wszystkich 
podatników.   Chodzi  bowiem  o  to,  aby  zreformowa= 

,  ny  podatek  giełdowy  (który  w  razie  ożywienia  się 
obrotów  akcjami,  może  przynieść  duże  dochody) 
wprowadzić  w  praktyce  odrazu  na  właściwe  tory, 
aby  czynność  obliczania  i  płacenia  tego  podatku  ule 
gła  jaknajrychlej  zmechanizowaniu,  a.  ewentualna 
zła  wola,  bierność  lub  nieświadomość  zostały  wyko= 
rzenione  w  zarodku. 

Na  przyszłość  zaś  stałe  czuwanie  nad  ścisłem 
przestrzeganiem  nowych  przepisów  nie  powinno  na= 
potykać  na  trudności,  wobec  tego,  że  podatników 
jest  niewielu. 
,  7)  Ewidencję  wypadków,  w  których  ma  być 

uiszczony  podatek  giełdowy   emisyjny,  należy  pro= 
( wadzić  w  ten  sam  sposób,  jaki  przewidują  przepisy 
dotychczasowe  w  zakresie  należytości,  uiszczanych 
jrzez  spółki  akcyjne  bezpośrednio  i  bez  urzędowego 
wymiaru. 

Należy  więc: 
a)  każdy  wypadek,    uzasadniający  obowiązek 

liszczenia  podatku  giełdowego  emisyjnego  (założę^ 
I  lie  spółki,  powiększenie  kapitału  zakładowego  lub 
L  jrzewalutowanie;  §§  31  i  36  rozp.  wykon.)  zapisać  do 

j  catastru  (wzór  XXIX  instr.  hal.),  a  mianowicie  uwi= 
iocznić  go  na  tej  karcie  katastru,  która  jest  przezna' 
;zona  dla  odnośnej  spółki,  w  kolumnie  drugiej; 

I      b)  w  księdze  konfowej  (A,  B  lub  C  —  stosownie 
lo  zakresu  działania  spółki)  otworzyć  nową  kolum= 

:  lę  z  napisem  „Podatek  giełdowy  emisyjny"  (o  ile 
vięc  chodzi  o  spółkę  akcyjną,  zajmującą  się  sprze» 
łażą  i  kupnem  papierów  wartościowych,  będą  na 
ej  karcie  w  księdze  kontowej  A  dwie  nowe  kolum= 

ny:  „Podatek  giełdowy  ogólny"  —  stosownie  do  7.n= 
rządzenia  wyżej  pod  5  —  i  „Podatek  giełdowy  emi= 
syjny");  , 

c)  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o  uiszczeniu 

podatku  (§'  33  część  przedostatnia,  35  część  przed= ostatnia  i  §  37  część  ostatnia)  i  po  sprawdzeniu  za 

pomocą  dziennika  pomocniczego,  że  uiszczenie  rze= 
czywiście  nastąpiło,  —  uwidocznić  spłatę  w  księdze kontowej ; 

d)  przekonywać  się,  czy  podatek  uiszczono  w 

pełnej  należnej  kwocie  i  w  przepisanym  terminie;  — 
do  tego  celu  służą:  perjodyczne  przeglądanie  kata= 
stru  i  porównywanie  go  z  księgą  kontową;  spraw 
dzanie  poszczególnych  pozycji  odpisu  rejestru  (§  33 
część  przedostatnia  i  §  35  część  przedostatnia), 
względnie  danych  o  sposobie  obliczenia  w  wypadku 
przewalutowania  (§  37  część  ostatnia);  przeglądanie 

rejestru  handlowego  (Oddziału  B);  w  razie  potrze= 
by:  żądanie  wyjaśnień  od  założycieli  spółki  lub  od 
spółki  samej  (art.  19  część  druga  ustawy);  stwier= 
dzenie,  czy  ilość  akcji,  obliczona  przez  zesumowanie 
liczb,  wymienionych  w  kolumnie  5  wszystkich  reje= 
strów  podatkowych,  sporządzonych  do  czasu  za= 
wiadomienia  o  ukończeniu  emisji  (§  33  część  ostat= 
nia  rozp.  wyk.)  zgadza  się  z  ilością,  ustanowio' 
ną  w  statucie  spółki,  względnie  w  postanowieniu 
Ministrów  Przemysłu  i  Handlu  oraz  Skarbu  w  przed= 
miocie  powiększenia  kapitału  zak5adov/ego  (p.  niżej 
ustęp  8);  analogiczne  badanie  danycli  o  sposobie 
obliczenia  —  w  wypadku  przevvalutowania  (§  37  rozp. 
wykon.). 

8)  Ponieważ  podatek*gieldowy  emisyjny  jest  dla 
b.  dzielnicy  austrjackiej  nowością,  przeto  prawdo- 

podobnie przez  czas  pewien  założyciele  spółek 
akcyjnych,  względnie  spółki  akcyjne  same  nie  będą 
świadomi  obov/iązku  uiszczenia  •  tego  podatku  lub 
nie  od  razu  zrozumieją,  że  obowiązek  ten  powstaje 
jeszcze  przed  ukonstytuowaniem  się  spółki  i  przed 
wypuszczeniem  akcyj  lub  świadectw  tymczasowych 
(§  31  część  druga  rozp.  wyk.),  że  zatem  należy  go 
płacić  już  w  czasie  subskrypcji. 

Władze  wymiarowe  mają  więc  zwrócić  baczną 
uwagę  na  ten  dział  służby.  Należy  nie  tylko  przez 
staranne  przeglądanie  działu  Monitora  Polskiego, 

zatytułowanego:  „Publikacje  urzędowe.  Postanowie- 
nia Ministrów  Przemysłu  i  Handlu  oraz  Skarbu  w 

przedmiocie  zmiam  oraz  zatwierdzenia  statutów  spó= 
łek  akcyjnych"  czuwać  nad  tem,  by  każdy  wypadek 
założenia  spółki  akcyjnej,  mającej  siedzibę  w  okrę- 
gu  danej  władzy  wymiarowej  albo  powiększenia 
lub  przewalutowania  kapitału  takiej  spółki  był  za= 
pisany  do  katastru.  Należy  nadto,  w  razie  stwier= 
dzenia,  że  nie  uszczono  podatku  mimo  upływu  dłuż= 
szego  czasu  od  ogłoszenia  statutu  spółki  lub  posta= 
nowienia  o  powiększeniu  kapitału,  zbadać  czy  rze= 
czywiście  subskrypcja  jeszcze  się  nie  rozpoczęła, 
a  wrazie  stwierdzenia  przeciwnego  stanu  rzeczy  wy= 
mierzyć  podatek  wraz  z  grzywną  (art.  22  ustawy). 

W  wypadku  przewalutowania  wystarczy  stwierdzić 
bezskuteczny  upływ  terminu  jednomiesięcznego, 
przewidzianego  w  §  37  rozp.  wyk. 

W  wypadku  założenia  spółki  akcyjnej  dowo= 

dem  niewątpliv/ym,  że  subskrypcja  nie  tylko  się  roz= 

poczęła,  ale  nawet  nie  ukończyła,  jest  zapisanie  spół= 
ki  do  rejestru  handlowego. 

9)  Jeśli  w  wypadku  założenia  spółki  władza  skar= 
bowa  stwierdziła  jeszcze  przed  odbyciem  zgroma= 
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dzenia  konstytuującego,  że  podatku  nieuiszczono 
mimo,  że  nastąpiło  już  przydzielenie  akcyj  (wszyst= 

^  kfch  lub  niektórych)  lub  przejęcie  ich  przez  zaJoży= 
cielą  (zalożycieH),  to  należy  wymierzyć  podatek  oraz 
grzywnę  (art.  22)  założycielowi  (założycielom).  Jeś= 
li  założycieli  jest  dwu  lub  więcej,  to  do  uiszczenia 
podatku  i  grzywny  obowiązani  są  solidarnie  (art.  13 
ustęp  2  c)  oruz  ustęp  ostatni;  art.  16  ustęp  pierwszy; 
art.  22  ustęp  trzeci). 

Jeśli  założyciele  nie  uiścili  podatku,  a  uiściła  go 
spółka  w  terminie,  przewidzanym  w  §  35  rozp.  wyk., 
to  mimo  to  należy  założycielom  wymierzyć  grzywnę 

(art.  22).  
*   -  - 

Jeśli  zaś  podatku  nie  uiścili  ani  założyciele  ani 
spółka,  mimo  uply-wu  terminu  przedawnienia  w  §  35, 
to  założyciele  i  spółka  obowiązani  są  do  uiszczenia 

podatku  solidarnie;  '  nadto  zaś  należy  wymierzyć 
dwie  grzywny  w  myśl  art.  22;  jedną  założycielom, 
drugą  spółce  (verba  legis:  „każda  z  osób,  obowią' 

zanych,  ulega  grzywnie"). 

10)  Podatek  giełdowy  emisyjny  wj-padnie  uiścić 
w  niektórych  wypadkach,  jakkolwiek  statut  spółki 
lub  postanowienie  ministerjalne  w  przedmiocie  po-^ 
większenia  kapitału  ogłoszone  zostało  w  Monitorze 
Polskim  przed  3  października  1921  r.,  a  mianowicie: 

a)  jeśli  subskrypcja  rozpocznie  się  dopiero 
3  października  1921  r.,  lub  później, 

b)  jeśli  rozpoczęła  się  przed  tym  dniem,  ale  do 

dnia  2  października  1921  r.  włączmic  nie  będzie  za- 
kończona. 

W  wypadku  ad  b)  przydzielenie  lub  przejęcie 
akcyj  dokonane  do  dnia  2  października  włącznie 
nie  podlega  .podatkowi,  dokonane  od  dnia  3  paź= 
dziernika  podlega. 

W  wypadku  założenia  spółki  fakt  odbycia  zgro- 
madzenia konstytuującego    przed    3  października 

1921  r.  wyklucza  obowiązek  uiszczenia  podatku  giel= 
dowego.  Natomiast,  jeśli  zgromadzenie  to  odbę= 
dzie  się  później,  to  możliwe  jest,  że  także  subskryp^ 
ej  a  rozpoczęła  się  lub  zakończyła  już  w  czasie  obo^ 
wiązywania  nowej  ustawy. 

Dyrekcje  Okręgów  Skarbowych  i  Ltzędy  Wy- 
miaru Należytości  mają  w  pierwszej  połowie  marca 

1922  r.  donieść  przełożonej  Izbie  Skarbowej  (Dy- 
rekcji  Skarbu)  o  spostrzeżeniach,  poczynionych  przy 
stosowaniu  nowych  przepisów.  Izby  Skarbowe  zaś 

i  Dyrekcja  Skarbu  w  Cieszynie  mają  odnośne  spra' 
wozdania  wraz  ze  swemi  uwagami  ogólnemi  pr:ied= 
łożyć  Ministerstwu  Skarbu  do  końca  marca  1922  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  B.  Markowski. 

448--449.  37. 

Opłaty  stemplowe. 

448. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

/  dnia  21  września  1921  r. 

w  przedmiocie  przedłużenia  terminu  zgłoszenia  i  zlo:: 
ienia  kart  do  gry  celem  dodatkowego  opodatkowa= 
nśa  na  obszarze  województw:  nowogródzkiego,  po^ 
leskiego  i  wołyńskiego  oraz  powiatów:  grodzieńskie* 
go,  białowieskiego  i  wołkowy^skiego  województwa białostockiego. 

Na  podstawie  §  4  rozporządzenia  Rady  Miiii^ 
strów  z  dnia  2  czerwca  1921  r.  w  przedmiocie  ro'z 
ciągnięcia  mocy  obowiązującej  ustaw  z  dnia  d  lipca 
1920  r.  i  z  dnia  18  marca  1921  r.  o  opłacie  stemplo- 

wej od  kart  do  gry  na  województwa:  nowogródzkie^ 
poleskie  i  wołyńskie  oraz  powiaty:  grodzieński,  bia; 
łowieski  i  wołkowyski,  województwa  białostockiego 
(Dz.  Ust.  R.  P.  1921  r.  Nr.  55,  poz.  342),  zarzącham, 
co  następuje:  , 

§  1.   Terminy,  wyznaczone  w  §  3  rozporządzenia 
Ministra  Skarbu  z  dnia  6  lipca  1921  r.  (Dz.  Ust.  R.  P. 
1921  r.  Nr.  67,  poz.  437)  do  zgłoszenia  i  złożenia  po= 
siadanych  talji  kart  do  gry  celem  dodatkowego 
ostemplowania,  przedłuża  się  do  dnia  31  października 1921  r. 

§  2.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Kierownik  Ministerstwa  Skarbu: 

(—)  B.  Markowski. 
(Dz.  Ust.  Nr.  80  z  d.  30/IX  —  1921  r.,  po2.  552). 

449.  ̂ INSTRUKCJA 

dla  I-go  Urzędu  Skarbowego  Podaików  i  Oplal  Skarbo- 
wych (Oddział  opłat  stemplowych)  w  Warszawie  i  dla 

Kasy  pomocniczej  tegoż  Urzędu  w  przedmiocie  pobie- 
rania opłat  stemplowych,  wpłacanych  gotówk?. 

Na  podstawie  §  18  Tymczasowych  przepisów 
0  sposobie  pobierania  przychodów  i  dokonywania 
wydatków  przez  Władze  i  Urzędy  Państwowe  i  §  52 
Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych,  w  brzmieniu  ustalo» 
nem  rozporządzeniami  Ministra  Skarbu  z  dnia  3  maj 
ja  1921  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  32  z  r.  1921,  poz.  408 
1  409)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  I=szy  Urząd  Skarbowy  (Oddział  opłat 
stemplowych)  zaprowadzi  —  dla  kontroli  i  ewidencji 
wymierzanych  opłat  stemplowych,  uiszczanych  go= 
tówką,  —  dziennik,  tak  zwany  „Spis  dzienny". 

Dziennik  teii  ma  zawierać  cztery  rubryki:  do 
pierwszej  należy  wpisywać  liczby  bieżące  pozycji 
rozpoczynając  numerację  każdego  dnia  na  nowo,  do 
drugiej  —  krótkie  określenie  rodzajów  dokumentów, 
przedkładanych  przez  płatników  (np.  kupno,  dzier 

żawa,  dostawa,  weksel,  rachunek  i  t.  p.),  —  przy 
czem  należy  się  posługiwać  nazwami,  przyjętemi  w 

obowiązującej  taryfie  stemplowej,  —  do  trzeciej, 
kwoty  wymierzonych  opłat  stemplowych,  wreszcie 
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do  czwartej,  pozycję  dziennika  przychodowego  (zo^ 
bacz  §  3). 

§  2.  Postępowanie  przy  wymiarze  i  poborze 
opiat  stemplowych  odb^^wać  się  będzie  w  następu= 
jacy  sposób: 

Urzędnik  wymierzający  wygotuje  —  na  podsta= 
wic  dokumemtu  przedłożonego  przez  płatnika  —  na= 
kaz  płatniczy,  który  będzie  stanowił  dla  Kasy  do= 
kument  przychodowy,  następnie  wypełni  trzy  picrw= 
sze  rubryki  ,, Spisu  dziennego"  i   u\.idocznT  na  do= 
kumencie  wymiarowym  i  na  nakazie  płatnicz^TO  licz= 

Ibę  bieżącą  „spisu  dziennego",  a  nadto  na  dokumen= 
cie    wysokość    opłaty    stemplowej    i    swój  f»ad= 

1  pis.    Po  uskutecznieniu  tych  czynności  doręczy  do= 
i  kument  z  nakazem  platnicz\'Tn    bezpośrednio,  t.  j. 
'bez  udziału  strony,  Kasie. 

Kasa  wpisze  w  dzienniku  przychodu  obok  wlas= 
nej  pozycji  bieżącej,  pozycję  bieżącą  ,, Spisu  dzien= 

nego''  (uwidocznioną  na  dokumencie  i  na  nakazie 
i  płatniczym",  potwieydzi  (pokwituje)  odbiór  wpłaco= 
nej  opłaty  stemplowej  na  dokumencie  samym  w  3po= 
łsób  przepisany,  zaopatrzy  to  pokwitowanie  po<lpisa= 
imi  rachmistrza,  kasjera  i  pieczęcią  urzędową,  po= 
ozem  wyda  dokument  płatnikowi. 

\       §  3.    ,,Spis  dzienny"  należy  codziennie  po  za- 
/.mknięciu  Kasy  uzgadniać  z  dziennikiem  przychodu. 

(Uzgadnianie  to  polegać  będzie  na  porównaniu  po= 

szycji  „Spisu  dziennego"    z.   odnośnemi  pozycjami 
dziennika  przychodowego,  przyczem  pozycje,  tego 

.(dziennika  należy  uwidocznić    w    rubryce  czwartej 

„Spisu  dziennego".    Uzgodnienie  powyższe  ma  być 
i  potM'ierdzone  podpisami  kasjera  i  urzędnika,  wymie= 
rzającego  opłaty  stemplowe. 

Tak  uzgodniony  „Spisy'  dzienne"  z  całego  ubieg= 
łego  miesiąca  przedkłada    I=szy  Urząd  Skarbowy 
.'W  ciągu  dni  trzech  następnego  miesiąca  Izbie  Skar= 
I  bo  we  j,  która  je  przesyła  Izbie  Kontroli. 

§  4.  Ponieważ  Urząd  Wymidrowy  przez  porów- 
nanie „Spisu  dziennego"  z  dziennikiem  przychodu 

może  codziennie  stwierdzić,  które  z  opłat  stemplo= 

•wych,  objęte  „Spisem  dziennym",  uiszczono,  przeto, 
co  do  tych  opłat  Kasa  Skarbowa  (pomocnicza)  nic 
będzie  już  wygotowywała  zawiadomień  według 
Wzoru  Nr.  6  a)  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych. 

§  5.  W  wypadkach,  w  których  płatnicy  nie  zgło^ 
sili  się  do  Kasy  z  zapłatą  w  dniu  wymierzenia  opłaty 

stemplowej,  dokumenty  i  nakazy  płatnicze,  dorę^ 
czone  Kasie,  należy  przy  sposobności  uzgodnienia 

dziennika  przychodowego    ze    „Spisem  dziennym" 
Fzwrócić  Urzędowi,  a  w  rubryce    czwartej  „Spisu 

i  dziennego"  uwidocznić  fakt  niezgłoszenia  się  płatni- 
^ka.    Dokumenty  zwrócone  zatrzymuje  Urząd  Skar* 
I  bowy  do  chwili  zgłoszenia  się  płatnika. 
\       W  razie  zgłoszenia  się  płatnika  przed  upływem 
f  terminu,  w  którym  w  myśl  ustawy  opłata  stemplo* 
'  wa  jest  płatną,  Urząd  ̂ karbowy  wciąga  dokument 
I  ponownie  do  „Spisu  dziennego'V  skreślając  dawną 
■pozycję  „Spisu  dziennego"  zarówno  na  dokumencie, 
i  jak  i  na  nakazie  płatniczym,  a  uwidoczniając  nową. 
'  .    W  razie  niezgłoszenia  się  płatnika  w  powyższ>Tn 
^terminie.  Urząd  Skarbowy  wygotuje  na  podstawie 

'dokumentu  wymiarowego  decyzję,  t.  j.  nakaz  płatni- 
I  czy,  tak  na  zalegającą  opłatę  stemplową,  jako  też 
i  na  karę  i  zarządzi  przymusowe  vściągnięcie. 

'  Kierownik  Ministerstwa  Skarbu: 
(-  )  fi.  Markowski. 

Podathi  honsumcyjne. 

450. 

O  K  Ó  L  N  I  K  L.  7581/21. 

z  dnia  24  września  1921  r., 

do, wszystkich  Izb  skarbowych  b.    zaboru  rosyjskiego 
!  austriackiego,  do  Dyrekcji  Skarbu  w  Cieszynie,  oraz 

Urzfdów  celnych  koleiowych  —  w  sprawie  banderolo- 
wania zapałek,  sprowadzanych  z  zagranicy. 

Wedle  §  5  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dn. 
30/5  1921  r.,  Dz.  Ust.  Nr.  50,  poz.  304  (Dz.  Urz.  Min. 
Sk.  Nr.  22—23,  poz.  262),  banderolowanie  zapałek, 
sprowadzanych  z  zagranicy,  odbywać  się  ma  po  na= 
dejściu  zapałek  do  miejsca  przeznaczenia  w  loka- 
laclli  składowych  sprowadzającego. 

Przepis  ten  tłómaczony  być  musi  w  tym  sensie, 
że  tylko  późniejsze,  nie  zaś  także  wcześniejsze,  ban= 
derolowanie  zapałek  nie  jest  dozwolone. 

O  ile  zatem  osoba,  sprowadzająca  zapałki  z  za= 
granicy,  ma  chęć  wcześniejszego  wykupienia  bande= 
roi  celem  przesłania  tychże  za  granicę  i  naklejenia 
ich  na  pudelka,  czy  to  w  zagranicznej  fabryce,  czy 
też  wogóle  przed  wprowadzeniem  zapałek  do  tutej= 
szego  Kraju,  —  to  nie  ma  powodu  czynić  w  tym 
względzie  przeszkód.  To  samo  odnosi  się  także  do 
wypadków  sprowadzania  zapałek  z  b.  zaboru  pru= skiego. 

•  Polecając  Izbom  Skarbowym  oraz  Dyrekcji 
Skarbu  wydanie  w  tym  względzie  potrzebnych  za= 
rządzeń,  uzależnia  się  stosownie  rzeczonych  ułatwień 
od  dopełnienia  następujących  ostrożności: 

1)  Urzędy  celne  mają,  w  razie  odprawy  celnej 
zapałek,  opatrzonych  już  banderolami,  wysyłać  mi= 
m<i  to  „zawiadomienia",  przepisane  w  punkcie  3-cim §  2  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  31/5  1921. 
Dz.  Ust.  Nr.  53,  poz.  338,  (Dz.  Urz.  Min,  Skarbu 
Nr-  25 — 26,  poz.  302).  W  wypadkach  tych  nie  ciąży 
na  Urzędach  celnych  obowiązek  badania,  czy  oban= 
derolowanie  zapałek  jest  dostateczne  i  przepisowe. 

2)  Zbada  to  natomiast,  po  nadejściu  przesyłki 
do  miejsca  przeznaczenia.  Kontrola  Skarbowa  (wy= 
rywkowo),  przyczem  ściągnie  od  strony  kwit  kaso= 
wy,  otrzymany  przy  wykupie  baradcroi  i  dołączy 
ten  kwit  do  sprawozdania,  przedłożj-ć  się  mającego 
przełożonej  władzy  o  wyniku  tego  sprawdzenia. 

3)  Przed  dokonaniem  tego  sprawdzenia,  nie  wol= 
no  sprowadzającemu  wypuścić  Zapałek  w  obieg. 
Także  w  wypadku  niewrócenia  rzeczonego  kwitu, 
nie  dopuści  Kontrola  Skarbowa  do  wy  puszczenia  7a= 

*  pałek  ze  składu,  a  w  razie  zagubienia  tego  kwitu,  na= 
stąpić  będzie  mogło  wypuszczenie  ze  składu  dopiero 
za  pozwoleniem  Izby  Skarbowej,  względnie  Dyrekcji 
Skarbu  w  Cieszynie. 

4)  Poza  tem  obowiązują  w  całej  pełni  wszelkie 
irmc  ostrożności,  przepisane  w  §  2  wymienionego 
rozporządzenia  Ministra  Skarbu,  przyczem  jednak 
postanowienie  ustępu  drugiego  §  2  punktu  3,  tegoż 

rozporządzenia,  zmienia  się  w  ten  sposób,  że  rzeczo= 

ne  „zawiadomienia '  wysyłać  będą  Urzędy  celne, 
w  b.  zaborze  rosyjskim  do  Izb  skarbowych,  w  b.  Ga= 
Heji  do  Dyrekcji  Okręgów  skarbowych,  a  na  Śląsku 
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Cieszyńskim  do  Dyrekcji    Skarbu    w  Cieszynie. 
Zmiana  ta  dotyczy  także  wypadków  sprowadzania 

:iagranicy  zapałek  nieobanderolowanych. 
Warszawa,  dnia  24  września  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  Weinfeld. 

Przepisy  celne. 

451. 

OKÓLNIK  L.  15613/DC/II/2I 

w  sprawie  nadania  Polskiemu  Bankowi  Haudlowetiin 
w  Poznaniu  praw  banku  dewizowego. 

Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Bank  Han= 

dlowy  w  Poznaniu,  wymieniony  pod  pozycją  26  wy= 
kazu  banków  dewizowych,  dołączonego  do  instrukcji 
dla  urzędów  celnych  z  dn.  9  III  1921  r.,  w  sprawie 
wykonania  rozporządzenia  o  ograniczeniu  obrotów 
dewizami  i  walutami  zagranicznemi  (Dz.  Urz.  Min. 

Sk.  Nr.  10/11,  poz.  136),  zmienił  swoją  firmę  na  „Pol= 

ski  Bank  Handlowy''. Polski  Bank  Handlowy,  Centrala  w  Poznaniu 
i  wszystkie  jego  oddziały  wewnątrz  kraju  posiadają 
prawa  banków  dev/izowych,  w  myśl  art.  2  rozporzą= 

dzenia  z  dn.  31  grudnia  1920  r.'(Dz.  Ust.  Nr.  18, poz.  104  z  r.  1921). 

Warszawa,  dnia  20  wrześnik  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu 

Dyrektor  Depaftamentu  Ceł: 

w  z.  ( — )  Chułkowsk.L 

Sprawy  walutowe.  * 
^  452. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  nabywa  złoto 
i  srebro  na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu  po  ce 
nach   poniżej   podanych,  które   obowiązują   aż  flo 
odwołani'!:  ^ 

Z  ri  7  I O  t  O  Za  srebro 
Za 1 rubla Mk. 

1000.- 
450.— 

1 markę  niemiecką 

465.-— 12f>,— 

1 
koronę  w.  a.' 

39^.— 104.— 
« 1 monetę  państw  naler:. 

do  i.nji  Łacińsk. 

375.— 104.- 
1 florena  holend. 

781.— 

236.- 

» 1 florena  austrjack. 

«r 

938.  - 

278.— 

n 1 szylinga 

131.— 

>» 1 
dolara  ' 

n 
19^3.- 

602.— 

f* 1 s funt  angielski 

Ił 

9457.— w 1 dukcta  austrjack. » 4444. 
» 1 koronę  skandynawską 521 

130.- 

1 gram  czystego  kruszcu )> 

1 292.— 

25.— 

,  (Monitor  Polski  Nr. 219 
—  1921  r.) 

Pożyczka  przymusowa 

453. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ze  względów  natuty  tećhnicznej  pobór  pożycz 
ki  przymusowej  zostaje  przez  Ministerstwo  Skarbu 
narazie  wstrzymany. 

(Monitor  Polski  Nr  224  —  1921  r.). 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

454. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  3  września  1921  roku 

w  przedmiocie  wyboru  rady  nadzorczej  Polskiej  Dyt 

rekcji  ubezpieczeń  wzajemnych  na  terenie  b.  zaboru 
rosyjskiego. 

Na  mocy  art.  42  ustawy  z  dnia  23  czerwca  1921  r. 

o  przymusie  ubezpieczenia  od  ognia  i  o  Polskiej  Dy^ 
rekcji  ubezpieczeń  wzajemnych  (Dzień.  Ust.  Nr.  64, 
poz.  395)  zarządzam  co  następuje: 

§  1.  Przemdzianc  w  art.  25  powołanej  ustawy 
wybory  radców  ubezpieczeniowych  w  sejmikach  i  ra« 
dach  miejskich  miast,  wydzielonych  z  powiatów,  na 
terenie  b.  zaboru  rosyjskiego,  należy  odbyć  w  ciągu 

czterech  tygodni  od  wejścia  w  życie  niniejszego  roz= 
porządzenia.  V/  ciądu  następnych  czterech  tygodni, 
po  dokonaniu  tych  wyborów,  radcowie  ubezpieczes 
niov,i,  upełnomocnieni  przez  sejmiki,  względnie  rady 

powiatowe,  odbędą  zjazd  w  miejscu  siedziby  woje= 
wództwa,  gdzie  drogą  tajnego  głosowania  wybiorą 

w  myśl  art.  27  członków  rady  nadzorczej  i  ich  za*' 

stępców. §  2.  Wyznaczenie  i  kontrolę  wyborów,  w  myśl 
powołanej  ustawy  i  niniejszego  rozporządzenia,  zleca 
się  izbom  skarbowym.  Delegata  Ministerstwa  Skarbu 
w  obrębie  każuego  województwa,  zamianuje  prezes 
właściwej  izby  skarbowej,  który  prześle  urzędowy 
protokół  z  wyniku  wyborów,  w  ciągu  24  godzin  po  ich 
odbyciu.  Ministerstwo  Skarbu  (Urząd  nadzoru  nad 
ź^akładami  ubezpieczeń). 

§  3.  Aż  do  ukonstytuowania  się  rady  nadzór' 
czej,  w  myśl  niniejszego  rozporządzenia,  zleca  się  kie' 
rownictwo  spraM'ami  Polskiej  Dyrekcji  ubezpieczeń 
w  zakresie  spraw  bieżących  radzie  nadzorczej  b.  ubcz* 

pieczeń  wzajemnych  budowli  od  ognia  w  b.  Króle* 
stwie  Polskiem  w  porozumieniu  ze  stałym  delegatem 
Ministerstwa  Skarbu.  ̂ 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  dn.  28/IX  1921  r.  Nr.  79,  poz.  548). 
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Przepisy  o  służbie  państwowej. 

455. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  5  sierpnia  1921  r. 

o  podwyższeniu  dodatku  drożyźnianego  do  płacy  za* 
sadniczej  funkcjonarjuszów  państwowych. 

Na  podstawie  art.  5  (ustęp  ostatni)  ustwa  z  dnia 
13  lipca  1920  r.:  a)  o  uposażeniu  urzędników  i  niż= 
szych  funkcjonarjuszów  państwowych,  b)  pracowni- 
ków  kolei  państwowych  oraz  c)  wyższych  i  niższych 
funkcjonarjuszów  policji  państwowej  (Dz.  Ust.  R.  P. 
z  1920  r.  Nr.  65,  poz.  429,  430,  i  431)  tudzież  art.  10 
(ustęp  przedostatni  i  ostatni)  ustawy  z  dnia  13  lipca 

1920  r.  o  uposażeniu  sędziów  i  prokuratorów  Rzeczyc 
pospolitej  Polskiej  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  436), 
Rada  Ministrów  zarządza  co  następuje: 

§  1.  Począwszy  od  dnia  1  sierpnia  1921  r/.  mno= 
żnik  dodatku  drożyźniane^  dla  wszystkich  funkcjo' 
narjuszów  państwowych  podwyższa  się: 

w  miejscowościach     I  klasy  z  580  na  700 II  „ „  525  ; 
;  630 III 470  ; 

;  570 IV  „ 

„  400 ;  500 V  „ „  330  ; 
;  430 

§  2.  Wyniki,  otrzymane  z  pomnożenia  procen= 
tów  płacy  zasadniczej,  czyli  mnożnych,  ustalonych 
w  odnośnych  ustawach  o  uposażeniu,  przez  mnożni' 
ki,  ustalone  w  §  1,  rozporządzenia  niniejszego,  a  wy= 
kazujące  dodatki  drożyźniane  w  markach  polskich, 
przedstawione  są  w  załączoitej  tabeli. 

§  3.  Moc  obowiązującą  rozporządzenia  Rady 
Ministrów,  ogłoszonego  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczy 

pospolitej  Polskiej  z  dnia  3  sierpnia  1921  r.  o  pod= 
wyższeniu  dodatku  drożyźnianego  do  płacy  zasadni- 
czej  funkcjonarjyszów  państwowych  (Nr.  66,  poz. 
421)  —  uchyla  się. 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  listo" 
pada  1920  r.  w  prżedmiocie  obliczania  dodatków  dro= 
żyźnianych  do  uposażenia    osób    wojskowychf  (Dz. 
Ust.  Rz.  P.  Nr.  110,  poz.  730)  pozostaje  w  raocV. 

Prezydent  Ministrów: 
(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Steczkowski. 
Minister  h.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  Dv.  J,  Trzciński. 
(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  dn.  14/IX  1921  r.  Nr.  76,  poz.  521). 

ZAŁĄCZNIK 
do  §  2  rozporządzenia  Rady  M^T*'' 
strów  z  dnia  5  sierpnia  1921  róitu. 

TABELA 

dodatków  drożyźnianych  dla  klas  miejscowości  od  I 
do  V  z  uwzględnieniem  grup  rodzinnych. 

A.  URZĘDNICY  I  NIŻSI  FUNKCJONARIUSZE 
PAŃSTWOWI. 

Profesorowie  zwyczajni  .i  nadzwyczajni  szkól 
akademickich  otrzymują  dodatek  drożyźniany  taki, 
jak  urzędnicy  IV,  względnie  V  stopnia  służbowego- 
Nauczyciele  i  dyrektorowie  szkól  średnich,  nauczy 
ciele  przedmiotów  ogólnokształcących    w  średnich 

sokołach  zawodowych  i  dyrektorowie  wszystkich 
szkół  zawodowych,  inspektorowie  szkolni  i  ich  za= 
stępcy,  w  końcu,  pomocnicy  naukowi  w  szkołach 
akademickich,  otrzymują  dodatek  taki,  jak  urzędni= 
cy  VI,  VII,  względnie  VIII  stopnia,  nauczyciele  szkól 
powszechnych  i  nauczyciele  przedmiotów  ogólno= 
kształcących  i  pomocniczych  w  niższych  szkołach 
zawodowych  —  taki,  jak  urzędnicy  VII,  VIII,  IX, 
X,  względnie  XI  stopnia  służbowego. 

Instruktorowie  w  szkołach  zawodowych  pobie= 
rają  dodatek  drożyźniany  tąki,  jak  urzędnicy  VIII, 
względnie  IX  stopnia  służbowego. 

Dodatek  drożyźniany  wynosi  dla  samotnych 
miesięcznie  w  markach  polskich: 

1.  Urzędnicy: 

Stopień 
służbowy 

K  I asa     nł  i  e  j  s c  o  w  o 
ś  c  i 

I 

11  - 

III 

IV, 

V 

I 35.000 31.500 28.500 25,000 21.500 
II 

31.500 28.350 25.650 22.500 19.350 
III 26.600 23.940 21.660 19.000 16.340 IV 

22.400 20.160 18.240 16.000 13.760 

V' 

20.020 18.018 16.302 14.300 12.298 
VI 

17.640 
15.876 14.364 12  600 

10.836 

VII 

14.560 13.104 11.856 10374 8  944 

VIII 
12.740 11.466 10.400 

9.100 7.826 

rx 

11.025 9.923 8.977 7.875 6.772 X 8.960 8.064 7.296 6.400 5  504 

XI 

7.140 6.426 
5.814 

5.100 

,  4386 

XII 
6.300 

5.670 
5.130 4.500 3.870 

Uwaga:    Dla  urzędników  dawnej  kategorji  V-b  wyno- 
si  dodatek  drożyźniany  w  klasach  miejsco- 

wości: I  —  18.918,  II  —  17.026,  III  —  15.405, 
IV  —  13.513,  V  —  11.621  marek  polskich. 

2.    Funkcjonariusze  niżsi: 

Stopień 

płacy 

K  1 
asa     m  i  e  i  s c  o  w  0 

ś  c  i 

I II 

III 

IV 

1  V 

1 4.900 4.410 3.990 

3.5Qp 

3.010 2 5.600 
5.040 4.560 4.000 

3.440 3 5.985 5.386 4.873 4.275 
3.676 4 6.650 

5.985 5.415 
4  750 

4.085 
5 6.930 

6.237 5.643 

4.950 
4.257 

6 7.140 6.426 5.814 5.100 4.386 
7 7.735 6  961 

6.298 

5.525 
4.751 

8 
7.840 

7.056 6.384 

5.600 

4.816 
9 

8.960 
8.064 7.296 

6.400 5.504 

3.  Zależnie  od  stosunków  rodzinnych 
i  miejscowości,  w  której  urzędnik  stale 
pełni  służbę,  dodatek  ten  iRodwyższa  się 
we  wszystkich  stopniach  służbowych  i  we 
wszystkich  stopniach  płacy  miesięcznej, 

jednakowo    o    marek  polskich: 

Grupa 

K  1 
asa    m  i  e  j  s c  0  w  o  ś  c  i 

rodzinna I 

II 

III IV V 

Mała  rodzina  . 2.800 
2.520 

2.280 2.000 
1.720 

Średnia  rodzina 4^900 
4.410 

3.990 3.500 3.010 

Duża  rodzina  . 
7.000 

6.300 5.700 5.000 4.300 
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ROZPORZĄDZENIE 

Prezydenta  Ministrów  i  Ministra  Skarbu 

z  daia  20  Hpca  1921  r., 

w  sprawie  przyznania  szoferom  uposażenia  siopni  plac 
niższych  funkcionaijuszóW'  paustwowyrh. 

Na  mocy  art.  20  pujfflctu  1  b.  i  punktu  2  e,  ustawy 
z  dnia  13  lipca  1920  r.  o  uposażeniu  urzędników  i  niż- 

szych funkcjonarjuszów  państwówych  (Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  65,  poz.  429),  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Przyznaje  się  aż  do  czasu  zaliczenia  posad 
urzędowycłi  niższych  funkcjonarjuszów  państwowycli 

do  poszczególnych' stopni  płacy,  przewidzianych  w  art. 

,14  ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  o"  uposażeniu  urzędni- ków i  niższych  funkcjcnarj uszów  państwowych  (Dz.  U. 
R.  P.  Nr.  65,  poz,  429) : 

a)  egzaminowanjTn  szoferom  z  praktykę  szofersk^, 

nie  przekraczający  trzecli  lat,  uposażenie  siódmego  słop- 
liia  płacy  niższych  funkcjonarjuszów  państwowych; 

b)  egzaminowanym  szoferom,  posiadającym  dłuższą 
praktykę,  niż  trzy  lata,  uposażenie  ósmego  stopnia  płacy 
niższycli  funkcjonarjuszów  państwowych; 

c)  szoferom-mechanikom  automobilowym  —  uposa- 
żenie dziewiątego  stopnia  płacy  niższych  funkcjonarju- 
szów państwowych. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ż^cie 
z  dniem  ogłoszenia,  a  z  mccą  obowiązującą  od  1  wrze- 

śnia 1921  roku. 

^  Prezydent  Ministrów: 

(— )  Witos. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Sieczkowski, 

(Dz.  Ust.  Nr.  76  z  d.  1  4/IX— 1921  r.,  poz.  523). 

4 

457. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  zav/iadamia,  że  na  czas  zimo- 
wy od  dnia  1  października  r.  b.  do  30  kwietnia  1922  r. 

wprowadzone  zostały  w  Centrali  Ministerstwa  Skarbu 

godziny  urzędowania  od  9-ej  rano  do  4  po  południu. 

Kontrola  .skarbowa. 

458. 

O  K  Ó  L  N  1  K  L.  2119/21. 

Do  Izb  skarbo%7ch  w  Białymstoku,  Kielcach,  Lublinie. 
Łodzi,  ̂ ar-szawie,  Lwowie,  Krakowie,  Łucku,  Brześciu 

nad  Bugiem,  oraz  do  Dyrekcji  skarbu  w  Cieszynie. 

Ustawą  tymczasową  z  dnia  19  grudnia  1919  Dz. 
Ust.  Rzp.  P.  Nr.  2/9/920,  poz.  9  zostały  ustanowione 

za  pomoc  w  zwalczaniujprzemytnictwa  dla  osób  cy= 

wilnych  i  wojslcowych"  nagrody  pieniężrte  w  wymia= rze  procentowym  od  10  do_75%  od  sumy  osiągniętej 
ze  sprzedaży  przytrzymanych  towarów;  zaś  rozpo 
rządzeniem  z  dnia  17  marca  1920  i  okólnikami  Min. 
Sk.  z  23  marca  1920  L.  24361,  Dz.  Urz.  Min.  Sk. 
Nr.  15,  poz.  208  i  209.  oraz  z  dnia  13  lutego  1921, 
Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  8,  poz.  88,  przyznano  osobom 

przyczyniającym  się  do  wykrycia  tajnego  gorzelń ic= 
twa,  nagrody  pieniężne  w  wysokości  od  1000  do 
6000  mk.  z  funduszów  państwowych. 

Za  wykrycie  przekroczeń  skarbowych  przeciw 
ustawom  o  akcyzie  od  wyrobu  trunków,  tudzież  od 

skarbowej  sprzedaży  trunków,  cukru,  drożdży  pra= 
sowanych,  olejów  do  oświetlania  (nafty),  tytoniu, 
zapałek,  gilz  papierosowych  i  bibułek  cygaretowych, 
sztucznych  substancji  słodkich  (sacharjTiy),  kart  do 
gry,  przedmiotów  zbytku,  stempli  i  t.  p.,  podatków 
pośrednich  nie  ustanowiono  dotąd  w  Państwie  Pol= 
skiem  żadnych  nagród. 

Ponieważ  ilość  ujawnionych  przez  urzędników 
i  funkcjonarjuszów  Kont^li  skarbowej  przekroczeń 
skarbowych  jest  bardzo  wielka,  przeto,  aby  zachęt 
cić  organa  tejże  Kontroli,  jak  również  inne  osoby  do 
skutecizniejszego  i  intensywniejszego  wykrywarua 

przestępstw  i  ukróceń  skarbowych,  będą  im  przyzna' 
wane  nagrody  za  przyczynianie  się  do  wykrycia 

tych  przestępstw. 
Rozporządzenie  Ministra  Skarbu,  dotyczące 

tych  nagród  będzie  ogłoszone  niebawern  w  Dzienni= 
ku  Urzcdpwym  Ministerstwa  Skarbu,  oraz  w  .Moni^ 
torze  Polskim. 

Wedle  tego  rozporządzenia,  wysokość  nagrody 
wynosić  będzie  50%  od  prawomocnie  orzeczonej 
i  ściągniętej  kary  pieniężnej. 

Jeżeli  przestępstwo  skarbowe  zostało  ujawnio" 
ne  na  podstawie  tajnego,  bądźto  pisemnego,  lub  też 

ustnego  doniesienia  lub  też  jeżeli  osoby  stojące  po= 
za  Kontrolą  skarbową  współdziałały  fizycznie  w  uję= 
ciu  przestępcy  lub  przedmiotu  i  środków  pomocni= 
czych  przestępstwa  w  takim  razie  przy  rozdziale  na= 
gród  należy  także  i  donosicielowi,  względnie  tym 
innym  osobom  przyznać  nagrodę  chyba,  żę  te  osoby 
zrzekną  się  wyraźnie  przyznania  nagrody. 

Do  przyznawania  nągród  od  prawomocnie  orze= 
czonej  i  od  qbwinionego  ściągniętej  kary  pieniężnej 

są  powohme  Izby  Skarbowe. 
Nagrody  przyznawane  i  wypłacane  być  mają 

zaraz  po  wpłaceniu  do  Kasy  skarbowej  całkowitej 

prawomocnie  orzeczonej  kary  pieniężnej  za  ostemp= 
lowanemi  pokwitowaniami. 

Na  przyznane  i  wypłacone  nagrody  ma  być 

prowadzony  zapisek  ewidencyjny  według  żałącz>o= 
ncgo  wzoru. 

^Cełem  informowania  .Ministerstwa  Skarbu  o  sta= 
ai^i  wyniku  tej  akcji,  mają  Izby  Skarbowe  przed= 
kładać  tutaj  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 

ostatniego  każdego  miesiąca  odpisy  (kopje)  z  za= 
pisku  ewidencyjnego  przyznanych  i  wypłaconych 
nagród  w  miesiącu  bezpośrednio  «ibi,egłym,  albo  też 
donosić  w  tym  terminie,  że  w  okresie  tym  nie  przy= 
znano  nagród. 

Ponieważ  Dyrekcje. okręgów  skarbowych  w  Ma= 
łopolsce  zaś  Urzędy  Skarbowe  akcyz  i  monopolów 

państwowych  na  obszarach  b.  Królestwa  Kongreso= 
wego  i  na  Kresach  wschodnich  są  kompetentne  dó 

wymierzania  kar  za  przestępstwa  i  ukrócenia  docho= 
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dów  skarbowych  w  myśl  obowiązujących  przepisów, 
rzetu  wymienione  Dyrekcje,  jakoteż  Urzędy  akcy= 

/owe  mają  obowiązek  donosić  Izb5m  Skarbowym 
o  wszystkich  w>T>adkach  pałożenia  obwinionemu  >ve 
wfasnym  zakresie  działania  kary  pieniężnej,  jakoteż 

o  datach  ściągnięcia  tejże  po  prawomocności  wyro= 
ku  lub  orzeczenia  karnego  za  pomocą  miesięcznych 
wykazów.  Na  podstawie  otrzymanych  wykazów 
od  władz  i  urzędów  skarbowych  I  instancji,  przy 

znaje  Izba  Skarbowa  uprawnionym  osobom  nagro" 

dy,  oraz  wydaje  zarządzenia  względem  wypłaty  tych 

nagród. 
Nagrody  powyższe  należy  zarachować  na  §  7, 

działu  V,  budżetu  Ministerstwa  Skarbu. 
Minister  Skarbu: 

.     •  w  z.  (— )  Weinfeld. 
Warszawa,  d.  21  września  1921  r. 

Do  L.  2119/21. 
Wzór 

ZAPISEK  EWlDE.NCyJNy 

przyznanych  nagród  za  przyczynienie  się  do  wykrycia  przestępstw  i  ukróceń  dochodów  skarbowych 
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ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

zadnia  21  września  1921  r.,  ̂  

o  przyznawaniu  urzędnikom  i    funkcjonariuszom  Kon- 
troli skarbowej,  oraz  innym  osobom  nagród  za  pvzy- 

TTynianie  się  do  wykrycia  przestępstw  i  ukróceń  skar- 
bowych.. 

Art.  1. 

Urzędnikom  i  funkcjonarjuszom  Kontroli  5Kar= 
bowej,  którzy  przyczynili  się  do  wykrycia  prze= 
stępstw  i  ukróceń  przeciw  ustav/om  o  akcyzie  od 
wyrobu  trunków,  tudzież  od  skarbowej  sprzedaży 
trunków,  cukru,  drożdży  prasowanych,  olejów  do 
oświetlania  (nafty),  tytoniu,  zapałek,  tutek  (gilz)  i  bi= 

bułek  papierosowych,*  sztucznych  substancji  słodkich 
(sacharyna),  kart  do  gry,  przedmiotów  zbytku,  stem= 
pli  i  t.  p.,  podatków  pośrednich,  przyznawać  się  bę' 
dzie  z  funduszów. państwowych  nagrody.  ~ 

Art.  2. 

Do  nagrody  dopuszcza  się  także  osoby,  które 

współdziałały  fizycznie  v*'  ujęciu  przestępcy,  luh 
przedmiotu  i  środków  pomocniczych  przestępstwa, 

jak  również  osoby,  które  w  inny  sposób  do  wykry= 
cia  przestępstwa  się  przyczyniły.  W-  szczególności 
obdzielać  się  będzie  nagrodami  osoby,  które  o  prze= 
stępstwie  lub  ukróceniu  dochodów  skarbowych  wła= 
dzy  doniosły,  udzielając  jej  takich  wskazówek,  że 
wykrycie  przestępstwa  albo  ukrócenia  niewątpliwie 
ich  doniesieniu  przypisane  być  musi. 

Art.  3.
  *' Od  nagrody  wyłącza  się  osoby,  które  obwinio= 

nego  do  popełnienia  przestępstwa  namówiły,  albo 
też  zapewniły  mu  pomoc  lub  bierne  zachowanie  się 

przy  wykryciu  przestępstw^,  lub 'też  w  inny  sposób 
do  popełnienia  przestępstwa  go  zachęciły.' 

Art.  4. 

,  Wysokość  nagrody  wynosić  będzie  .50%  od  pra= 
womocDie  orzeczonej  i  ściągniętej  kar^^  pieniężnej 
bez  wliczenia  cio  tejże  pojedynczej  ukróconej  opła= 
ty  akcyzowej  lub  patentowej,  które  w  całości  przy= 
padają  na  rzecz  Skarbu  Państwa. 

Jeżeli  w  jednym  i  tym  samym  wypadku  wykry=- 
cia  przestępstwa  przyznaje  się  nagrody  więcej,  niż 
jednej  osobie,  natenczas  nagroda  ma  być  podzielona 
w  równych  częściach  dla  wszystkich  osób. 

Art.  5. 

Do  przyznawania  nagród  powołane  są  Izby  Skar= 
bo\ve. 

Art.  6.  ° 
*  Przeciw  orzeczeniu  władz  skarbowych,  co  do  na' 

leżności  i  wysokości  nagrody  nie  przysługuje  żaden 
środek  prawny. 

Art.  7. 
Niniejsze  rozporządzenie  obowiązuje  z  dniem 

ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa 
Skarbu. 

t>'m  dniem  tracą  moc  olDOwiązującą  wą^elkie 
inne  przepisy  o  nagrodach  za  wykrywanie  prze= 
stępstw,  ókreślonych  w  art.  1. 

Przepisy,  stosowane  do  przyznawania  nagród 

za  przyczynianie  się  do  wykrycia  wypadków  tajne= 
go  gorzeltiictwa  w  myśl  rozporządzeń  z  17  marca 

1920  Pz.  Urz.  Min.  Sk."'  Nr.  15.  poz.  208.  i  z  dn.  13  lu= tego  1921  r.  Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  8,  poz.  88,  pozo= 
stają  nadal  w  mocy. 

Warszawa,  dnia  21  września  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Weinfeld. 



Ogłoszenia. 

OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

ObwieszcJi^nie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  11  lipca  1921  r.  wciągnięto: 
Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  „Samopo- 
moc* w  Warszawie.  Spółdzielnia  z  odpowiedzialności!} 

udziałami.  Siedziba  spółdzielni  Warszawa  Marszałkowska  68. 
Członkowie  odpowiadają  za  zobowiązania  Spółdzielni  do 
wysokości  zadeklarowanych  udziałów.  Spółdzielnia  ma  na 
celu  dostarczanie  członkom  swoim  po  najniższej  cenie 
artykułów  spożywczych  i  pierwseej  potrzeby.  Wysokość 
udziału  500^marek.  Udziały  mogą  być  wpłacane  ratami, 
pierwsza  rata  wynosi  100  marek.  Całkowicie  winny  być 
pokryte  w  ciągu  6  miesięcy  od  daty  przystąpienia.  Do  Za- 

rządu wybrani  zostali:  Piotr  Bielajew  jako  prezes,  Ignacy 
Mackiewicz,  jako  członek  Zarządu,  Michał  Rżanikow,  jako 
skarbnik,  wszyscy  w  Warszawie.  Zastępca  Aleksander  Elkan 
w  Warszawie.  Czas  trwania  Spółdzielni  nieograniczony. 
Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  „Kurjer  Poranny".  Zarząd 
składa  się  z  3  członków.  Oświadczenia  woli  Zarządu 
w  imieniu  Spółdzielni  winny  być  podpisywane  przez  pre- 

zesa i  jednego  z  członków  Zarządu.  Akty  hipoteczne  i  no- 
tarjalne  są  ważne  za  .  podpisem  2  członków  Zarządu. 
W  skład  Zarządu  wchodzi  jeden  zastępca. 

Warszawa,  dnia  2  sie/pnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  13  lipca  1921  r.  wciągnięto; 
Pierwsza  Grójecka  Urzędnicza  Spółdzielnia  Mieszka- 

niowa z  odpowiedzialnością  udziałami  w  Grójcu.  Siedziba 
Spółdzielni  w  Grójcu.  Członkowie  odpowiadają  wobec 
Spółdzielni  za  jej  zobowiązania  każdy  do  wysokości  zader 
klarowanych  przez  się  udziałów.  Spółdzielnia  ma  na  celu 
budowę  domów  dla  zapewnienia  swym  członkom  używal- 

ności mieszkań  dogodnych  i  stałych,  jak  również  dostar- 
czanie na  własność  lub  współwłasność  domów  i  mieszkań. 

Wysokość  udziału  10.000  mk.  Udziały  mogą  być  wpłacane 
ratami,  pierwsza  rata  winna  wynosić  i/IO  część  sumy  za- 

deklarowanych udziałów,  pozostała  część  winna  być  wpła- 
cona w  równych  rocznych  ratach  w  ciągu  40  lat.  Do  Za- 
rządu wybrani  zostali;  Jariusz  Kirchmayer  w  Warszawie, 

dr.  Stanisław  Gołąb,  Jan  Karyory,  obaj  w  Grójcu.  Czas 
trwania  Spółdzielni  nieograniczony.,  Pismo  przeznaczane 
do  ogłoszeń  „Gazeta  e  Poranna  2  Grosze".  Zarząd  składa 
się  z  3  członków.  Korespondencją  zwykłą,  w  sprawach 
Spółdzielni,  jak  również  weksle,  pełnomocnictwa,  umowy 
oraz  żądania  wypłacenia  pieniędzy  należących  do  Spół- 

dzielni z  instytucji  kredytowych,  wymagają  podpisu  przy- 
najmniej 2  członków  Zarz,ądu.  Dla  otrzymania  pieniędzy, 

przesyłek  i  dokumentów  z  poczty  wystarczy,  podpis  jedne- 
go z  członków.  Dla  zastępowania  w  razie  potrzeby  człon- 

ków Zarządu  zebranie  członków  wybiera  2  zastępców. 
Wpis  powyższy  w  dniu  27  lipca  1921  r.  uzupełniony  został 
dopełnieniem:  Uchwalę  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  26 
czerwca  1921  r.  Zarząd  został  zmieniony  Członek  Zarzą- 

du Jan  Karyory  ustąpił,  na  jego  miejsce  wybrany  został 
dr.  Zygmunt  Dziewanowski  w  Warszawie,  jako  zastępca 
inż.  Czesław  Filipowicz  w  Grójcu. 

warszawa,  dnia  27  lipca  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  15  lipca  1921  r.  wciągnięto: 
Związek  Spółdzielni  Mleczarskich  i  Jajczarskich  w  War- 

szawie, Spółdzielnia  z  odpowiedzialnością  ograniczoną, 
fJawniej  Warszawskie  Ziemiańskie  Towarzystwo  Mleczar- 

skie. Siedziba  Spółdzielni  w  Warszawie  Hoża  il.  Człon- 
kowie odpowiadają  za  zobowiązania  Spółdzielni  zadeklaro- 

wanemi  udziałami,  a  ponadto  dalszą  kwotą,  równającą  się 
lO-krotnej  wysokości  każdego  żadeklarowanego  udziału. 
Przedmiot  przedsiębiorstwa  stanowi  sprzedaż  i  przeróffka 
wytworzonego  w  gospodarstwach  ęjpłonków  a  w  miarę  po- 

trzeby zakupionego  od  nieczłonkpw  nabiału,  jaj,  i  innych  pro- 
duktów rolniczych  oraz  dostarczanie  gospodarstwom  rolnym 

i  przemysłowo-rolnym  narzędzi  i  maszyn  mleczarskich  i  innych 
artykułów  potrzebnych  do  produkcji.  Wysokość  udziału 
2,500  mk.  Udział  winien  być  wpłacony  jednorazowo  przy 
przystąpieniu.  Wpłata  dalszych  zadeklarowanych  udziałów 
winna  nastąpić  w  ciągu  pierwszego  kwartału  każdego  roku. 
Do  Dyrekcji  wybrani  zastali:  Feliks  Przeradzki  jako  dyrektor 
naczelny,  Donat  Wieman  jako  dyrektor,  obaj  w  Warszawie. 
Zastępca  Adam  Kuligowski  w  Warszawie.  Czas  trwania 
Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo  przeznaczone  do  ogło- 

szeń „Czasopismo  Spółdziq]nl  Rolniczych*  w  Warszawie. 
Dyrekcja  składa  się  z  2  dyrektorów.  Dyrekcja  podpisuje 
za  Spółdzielnię  w  ten  sposób,  że  pod  firmą  Spółdzielni 
umieszczają  swoje  podpisy  obaj  dyrektorzy  lub  jeden  z  dy- 

rektorów i  zastępca.  Korespondencję  zwyczajną  podpisuje 
jeden  z  dyrektorów  lub  zastępca.  W  skład  dyrekcji  wchodzi 
seden  zastępca. 

Warszawa  dnia  2  sierpnia  1921  r.  «^ 
Sąd  Okręgowy  Wydział,  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  22  lipca  1921  r.  wciągnięto: 
Spożywcza  Spółdzielnia  Akademicka  w  Warszawie  z  od- 

powiedzialnością udziałami.  SiAlziba  Spółdzielni  w  War- 
szawie Polna  50.  Członkowie  odpowiadają  za  zobowiąza- 

nia Spółdzielni  całkowitą  sumą  zadeklarowanych  udziałów. 
Przedmiot  przedsiębiorstwa  stanowi  organizowanie  i  pro- 

wadzenie wszelkiego  rodzaju  zakładów  rozdzielczych  i  wy- 
twórczych w  szczególności  zaś,  nabywanie,  przerabianie 

i  wytwarzanie  artykułów  spożycia  i  przedmiotów  użytk^  do- 
mowego i  gospodarczego  i  podział  ich  między  swych  człon- 

ków. Wysokość  udziału  500  mk.  Udziały  mogą  być  wpłacane 
ratami,  całkowita  suma  zadeklarowanych  udziałów  winna  być 
•pokryta  w  ciągu  6  miesięcy  po  wstąpieniu  w  trzech  równych 
ratach.  Do  zarządu  wybrani  zostali:  Eugenjusz  Wiszniewski 
jako  przewodniczący,  Irma  Urbańska  panna  pełnoletnia  jako 
zastępca  przewodniczącego,  Czesław  Budzyna,  jako  zastępca 
przewodniczącego,  Eugenja  Czarnocka  panna  pełnoletnia, 
jako  sekretarz,  Jadwiga  Mrozowska  panna  pełnoletnia  jako 
skarbnik,  wszyscy  w  Warszawie.  Zastępcy:  Anna  Laddy, 
panna  pełnoletnia  -Aleksandra  Egiersdorfówna  panna  pełno- 

letnia, obie  w  Warszawie.  Czas  trwania  Spółdzielni  nieo- 
graniczony. Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  .Społem". Zarząd  składa  się  z  5  członków.  Korespondencję  bieżącą, 

oraz  pokwitowania,  podpisuje  jeden  z  członków  zarządu, 
natomiast  do  ważności  wszelkiego  rodzaju  weksli,  pełno- 

mocnictw, umów  i  innych  zobowiązań  niezbędne  są  pod- 
pisy 2  członków.  W  skład  zarządu  wchodzi  2 — 4  zastępców. 
Warszawa  dnia  22  lipca  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  Wydział  IV, 

Obwieszczenie. 

Do"  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- wie w  dniu  25  lipca  1921  r.  wcią^ięto: 
Spółdzielnia  Rolna  Kresowego  Związku  Ziemian  w  War- 

szawie z  odpowiedzialnością  ograniczoną.  Siedziba '  Spół- 
dzielni w  Warszawie  Kopernika  30.  Członkowie  odpowia- 

dają za  zobowiązania  Spółdzielni  zadeklarowanemi  udzia- 
łami a  ponadto  dalszą  kwotą  •  równającą  się  10 -krotnej 

wysokości  zadeklarowanych  udziałów.  Przedmiot  przedsię- 
biorstwa stanowi:  udzielanie  potyczek  członkom,  likwidacja 

i  parcelacja  majątków  ziemskich,  pośredniczenie  w  zakresie 
kupna  i  sprzedaży  majątków  oraz  inwentarza  i  produktów 
rolnych.  Wysokość  udziału  540  mk.  Udział  winien  być 
wpłacony  jednorazowo  przy  przystąpieniu.  Do  Zarządu 
wybrani  zostali:  Antoni  Jundziłł  jako  preześ,  Michał  Kra- 

siński jako  wiceprezes,  Stefan  Chodakowski,  Józef  Eysymontt, 
wszyscy  w  Warszawie.  Zastępcy:  Ludwik  Czetwertyński, 
Wojciech  Pusłowski,  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  .Ga- 

zeta Rolnicza*.  Zarząd  składa  «ię  z  5  członków.  Całą 
korespondencję  Spółdzielni  oraz  wszelkiego  rodzaju  doku- 

menty i  zobowiązania  w  imieniu  Zarządu  podpisuje  prezes 
lub  jego  zastępca  oraz  jeden  z  członków  zarządu.  W  skład 
zarządu  wchodzi  3  zastępców. 

Warszawa  dnia  2  sierpnia  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  Wydział  JV. 
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Stan  Rachunków  Polskiej 
na  dzień  20 

A  K  T  y  W  A: 
J.    Zapas  kruszcu:  a)  Złoto 

b)  Srebro 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne    .       ,  . 
3.  Rachunki  Zagr.  ,Nostro" Banki  Niemieckie 
4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki:  term.,  tow.,  Otw.  Kr.  i  ulgowe 
o.    Dług  Skarbu  Państwa 
7.  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
8.  Papiery  własne 

^9.    Inne  Aktywa 

PASY  W  A. 
1.  Fundusz  rezerwowy  . 
2.  Obieg  banknotów  ..... 
3.  Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobowiązania! 

a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne  Kasy  Pań- 
stwowe i  Wojskowe 

b)  Pocztowa  Kasa  Osiczędnoici 
c)  Inne  ....... 

•j.    Inne  Pasywa  .  . 

owej  Kasy 

lipca  1921  roku. 

e  k 

Pożyczkowej 

i  M  ar 
19.020.192.11 
39.964.421.82 
1.256.514.41 

541.70'9.153.27 
?03.61 1.288.61  *) 

pol. 

60.241- 
42.583. 

945.520 
2.135.132, 
5.779.887. 

138.625.000 
796.503 

4.270 
10.287.188. 

Zmiany  od  ostatniego  wykaxu: 

.128.34*)  + 

396.30  *)  — ,421.83  + 

.421.60  -f 

.140.75  -j- .000.—  -f 

.962.93  -i- 352.69 419.69 

Razem  Mk.  158.676.127.244.18 

68.912.361.57 

110.975.954.059.— 

15  765.658  362.77 
6  268.440  494.26 

12.816  366.181.65 
  34.850.465.033.69 ■  12.780.795.784.93 

Razem  Mk.  158.676  127.244.18 

211.729.86 ■  3.799.694.93 

359.019.97 
268.014.998.50 
92.697.145.43 

2.000.000  000.— 796.503.952.93 
396.654  45 

990.109.278,51 

bez  zmiany 

3.359.728.688.- 

—  1.370.914.224.41 

-f  138666.765,21 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk,  114.661.212.41. 

Naczelny  Dyrektor:  ( — )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  ( — )  Rybiński, 

Stopa  procentowa:  6%  od  .lyskonta  weksli  i  lombar'du  pożyczek  premjowych 
n  „  'i%  I)    lombardu  papierów  wartościowych 
»  »         5^%  ,        „         pożyczek  państwowych. 

*)    w/g  parytetu. 

Mhi  Kasy  Pożyczkoi^iej  frzemysłoiiijców  LubekkiGh  w  d.  31  grudnia  1S2I1  r. 
Stan  Czyn^ 

Gotowizna  . 
Kapitały  do  dyspozycji  Kasy 
Pożyczki 
Papiery  ̂ -we  własne 
Ruchomości  biura  . 
Koszty  sądowe 
Rrck  zbiorowy  depozytów 
Instytucje  Kredytowe  (r-ki  depozytowe) 
Sumy  przechodnie 
Nieruchomość 
Ruchomości  domu 
R-ek  walut  obcych 
Procenty  do  uregulowania 

Procenty  od  kapitałów 
Wydatki. 

Koszty  administracji  biura 
Koszty  handlowe 
Odpisy  na  amortyzacje 
Straty  z  pożyczek  na  weksle 
Różne  wydatki 
Zysk  za  1920  rok  . 

Marki Stan  Bierny Marki 
850297.85 

Kapitał  zakładowy  .          .       '  . 

•  1598,40 

.  3682285.— „      re/erwowy  .... .  2943442.18 

.  32277346.55 -           ,      zasobowy  .... 

64800.— 

.  1152135.69 Amortyzacja  ruchom,  biura 20755.02 
21979.60 

,              „  domu 681.53 8153.93 „  nieruchomości 467125.06 

1949352.— 
Wpisowe  ..... 

632,88 

o'
 

.     1259132.  - Udziały  uczestników         .  . .  2520427.65 

.  .  288507.80 Dywidenda  ..... 139.;39.30 

.  2409624.40 Kapitały  na  lokacji. .  27103256.04 
681.52 Różni  za  swoje  depozyta  . 

3208484.— 
17562.16 Procenty  do  uregulowania 1151915.51 

687944.76 
Instytucje  kredytowe  (r-ki  bieżące)  ^ .    503121 9.05 
Zysk  za  1920  rok  . .651325.65 

44605003.26 

~4450.5003.2i5 

Rach unek  Strat  i 
Zysków  sa  rok  1ł*20. Wpływy. 

850427,2ł Procenty  od  pożyczek .    2744216  24 

h  - 

79021.38 
Procenty  z  rachunków  przekaz,  w  bankach 10325.37 

1195431.86 !2'2O30.03 ,        oJ  papierów  proc.  własnych  . 43748.49 
'.  118126.31 Dochód  z  domu  i  elektrowni. 64021.38 

36080.20 Różne  wpływy  .... 542312.96 
152080.80 \ 
851326.65 

3404524.44 3404524.44 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „OÓJSZtllfiKA"  w  Oo]: Stan  Czynny  Murki 
Kasa  .......  65015.45 
Towary   40860.75 
Udział  w  Hurtowni  Rypińskiej     .  1100. — 
Ruchomości  ......  1977.25 

~~l08953.45 

za  czas  ód  dnia  1  stpnia  1920  r.  do  dnia  I  stycznia.  1921  r. 
Ston  Bierny  Marki 

Kapitał  udziałów  y  .  .  .  .  25968.60 
„  zapasowy  .....  1^84.75 
„      specjalny     .                   ...  84.20 

Wierzyciele  .  .  .  69C00.— 
Zysk  ......  1i315.90 

108953  45 
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37. 

STAN  CZYNNy. 

Stan  Rachunkdu  BonKu  uschodnleso  u  miejscu 

na  dzień  30  kwietnia  1921  roku.  , 
STAN  BIERNY. 

M  a  rk  i   i   f  e  n  i  g  i 

16008577.91 
18Q74S9fi  41 

566547  89 
318447.80 

1115714.- 
7964386.13 
751521.85 

13958479.19 22674387.17 
28012287.50 

72869881.61 
14818851.42 
14472214.33 102160947.36 

533500.55 
155047.50 688548.05 

9387293.25 

32007980.98 
2467031.01 34475011.99 

1619300.— 8109759.45 
3829576.30 

17037046.74 
25637509.95 

290615551.77 

Gotowizna  w  kasie  
Pozostałość  w  P.  K.K.  P. .  .  .  , 
Pozostałość  w  P.  K.  O.     .    .    .  . 
Pieniądze  zagraniczne  
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  państwowe  .    .    .  . 
b)  papiery  liipoteczne  i  komun. 
c)  akcje  

Weksle  zdyskontowane  .  .  .  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezp.  papierami  publiczn.  . 
b)  zabezp.  wekslami  
c)  zabezp.  innemi  wartościami  . 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezp.  papierami  publiczn.  . 
b)  zabezp.  innemi  wartościami  . 

Rachunki  korespondentów  (Loro): 
a)  korespondenci  krajowi .    .  . 
b)  „  zagraniczni  . 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych  .    .  . 
b)  w  bankach  zagranicznych 
Nieruchomości  
Koszty  handlowe  
Inkaso  weksli  
Rachunki  z  oddziałam.!  .  .  .  . 
Różne  rachunki  

Kapitał  zakładowy  
Kapitał  zapasowy  ustawowy.  . 
Inne  rezerwy   Wkłady: 

a)  terminowe  
b)  rachunKi  czekowe  .  .  . 

Redyskonto  weksH  .  ,  .  .  . 
Rachunki  korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi.  . 
aj  korespondenci  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych  .  . 
a)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje.  .... 
Różni  za  inkaso   
Rachunki  z  oddziałami  .  .  . 
Różne  rachunki   .    .  .  . 

Marki  i  fenigi 

158827. 
160539177.86 

2119640.99 
3980452.23 

8638253.65 
4046849.56 

24000000. 
4372296.10 
3200000. 

160698004.86 
16225301  50 

6100093.22 

12685103.21 

8452363.19 
4598909.82 

13822754.41 
36460725.46 

290615551.77 

SprawoziiaDie  za  rok  1920  Luiiorzyckiiigo  Stow.  po2y[z![.-G!lzjal.  w  Mmmil  w  p.  LuIiorzyEkiej.  w  starostwie  rieciiowsklem. 
Obroty  i  pozostałości  raphunków.  0 

Obroty  w  roku  spra- 
 wozdawczym Pozosta- łość w  koń- cu roku sprawozd. 

■  m  — 
Przychód 

Rozchód 

11924.— 
50872.— 
14444.53 160.— 

203824.- 

13483.5? 

103020,- 
224264.— 

7042.40 

77240.53 217467.5J 334326.40 

23018.14 279303.78 274161.7; 
357344.54 

STAN  BIERNY 

(Stowarzyszenie 
winno) 

Udziały  i  fundusze: 
zakładowy,  zasobo- 

wy i  specjalne    .  . 
Wkłady  oszczędno- 
ściowe   

Długi  zaciągnięte  przez 
Stowarzyszenie  .  . 

Inne    (sun  y  przecho- 
dnie)   
Zyski  

Razem . 

Pozosta- łość z  roku 
poprzedn. 

13282.12 

,198648.01 
45.36 

211975.49 

Obroty  w  roku  spra- wozdawczym  

Przychód  h  Rozchód 

21.60 

183595.52 

18446.13 

21.60 

42182.71 
45  36 

14444.53 

20j065.25j^  56694.20 

Pozosta- łość w  koń- 
cu roku 

sprawozd. 

13282.12 

340060.82 

4001.60 

357344  54 

STAN  CZYNNY 
(Stowarzyszenie  ma) 
Lokaty  w  instytucjach 

pieniężnych  i  papie- 
ry procentowe .    .  . 

Pożyczki   
Ruchomości  \  nieru- chomości   .    .    .  . 
Inne  
Wydatki  i  Straty   ._ 

Razem.    .  . 
Gotówka  w  kasie  w  dn. 

31  grudnia  i  obroty 

ogólne    .    .   •    . . 
BILANS  

Pozosta- 
łość z  roku 

poprze  n 

114784.- 

71312.- 7042.40 

961.- 

194099.40 

17876.09 

211975.49 

Sprawozdanie  Stoworzyszenla  Snożywców  „Kooperatywa  Wieśniaków"  w  Borysławiu,  gm.  Głuchów. Bilans  na  dz.  1  stycznia  1920  roku. 
StanCzynny.  StanBierny. 

Gotowizna  w  kasie  Mk.    7525.15  Udziały      ........    Mk.  9740.— 
Ruchomości   ,       550.35          Fundusz  społeczny  ,       270. — 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu  w  skle-  Czysta  nadwyżka    1628.49 

pach  i  magazynach .  .       .     ,  3562.99   
Ogółem  Mk.  11638.49  Ogółem  Mk.  11638  49 

Stowarz.  Spoż.  (nauczycielstwa)  „Pomoc"  w  Grójcu. 
Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r.:  koszty  han- 

dlowe Mk.  37528.55,  Amortyzacja  ruchomości  965,50,  Czysta 
ndwyżkaa  38768,23.  Ogółem  76768.23,  Nadwyżka  brutto  na 
towarach  76768.23.  B  ił  a  n  s  na  d.  1  stycznia  1921  r.  Stan 

czynny:  Gotowizna  w  kasie  37281.03,  Ruchfi^mośCj 8689.50,  Remanent  towarów  130449.65,  Inne  należność 
5138.45,  ogółem  181558.63.  Stan  bierny:  Udziały  61490' 
kap.  społeczny  2.210.--,  Pożyczki  79584.45,  Czysto  nad- 

wyżka 38274.18,  Ogółem  181558.68. 
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4  Bilans  Banku  Związków  Ziemian,  Spółka  Akcyjna 
na  dzień  31-go  grudnia  1920  roku.    Bank  rozpoczął  swe  czynności  w  dniu  I  lipca  1920  roku. 

STAN  CZYNNy. STAN  BIERNY. 
Mk. 14,335,502.81 Kapitał  akcyjny  .             ...  . 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  . 2,804,151.85 Rachunki  czekowe 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  . 95,772.82 Lokaty  ..... 
Waluty  1,264,301.76 

Korespondenci  nLoro** 
5%  pożyczka'  państwowa  1920  rpku  . 

5,000  00".— 
Korespondenci  „Nostro"  . Papiery  procentowe  własne  . 3,913,948.98 '  Redyskonto 

Udziały  w  przedsiębior.  przemysłowych 
2,562,750.— 

Zapisy  na  akcje  lll-ej  emisji  . 
Weksle  zdyskontowane  .... 40,42t,626.48 Zapisy  na  5^  długo  i  krótko  termin 
Korespondenci  ,Loro"  .... 11,319,857.44 państw.  .... 
Korespondenci  .Nostro* 2,019,200.45 Rezerwa  na  podatki  . 
Otwarte  kredyty  ° 35,633,613.52 Sumy  przechodnie  C-f Rachunki  bieżące  44,996,260.18 Należności  skarbowe 
Zastawy  terminowe  14,655,118.36 Rachunek  Oddziałów  z  Centralą 
Sumy  przechodnie  D-t  .... 9,097,001.22 Przekazy  ..... 
Komisowe  kupno  i  sprzedaż 4,544,936.72 Różni  za  inkaso        .  . 
Nieruchomości  

2,530,000.— 
Straty  i  zyski  . 

Ruchomości  biurowe  .... 863,034.78 
Koszty  organizacji  

304,679.- Rachunek  Centrali  z  Oddziałami 17,399,683.98 
1,598,491.54 Inkaso  ....... 

Inkaso  u  różnych   179,160.26 
Mk.  215,539,092.15 

poź 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

'^oszty  handlowe 
^oszty  organizacji 
"trata  Oddziału  w  Częstochowie 
Strata  Oddziału  we  Włoszczowej 
Kurtaże  
Rezerwa  na  podatki 
Czysty  zysk  .... 

Mk.    4,066,950  37 

„  3,267,111.90 
257,434.64 
87,175.79 
19,065.85 

600,000.— .  1,868,257.12 
Mk.  10,183,995.67 

Procenty  i  prowizje  . 
Różnice  kursowe 
Zysk  na  papierach  procentowych 
Zysk  Oddziałów  . 

Mk.  15,000,000.— 
„  127,422,942.51 

5,560.267.54 
„  14,751,102.30 

5,818,380.97 -  ,.  9,965,522.86 

1,305,800.— 
523*881.64 

600,000.— 
12,556,044.41 

196,489.— 
„  17,753-,791.46 330,572.41 

1,886,039.93 
1,868,257.12 

Mk.  215,539,092.15 

Mk.  3,977,200.29 

248,527.45 
„  3,925,158.41 

„  2,033,109.52 

Mk.  10,183,995.57 

Na  kapitał  zapasowy  . 
Na  dywidendę 
50^  na  dywidendę  dodatkową 
Z  przewyżki  na  dywidendę 
lOł'  dla  Członków  Rady 10^  dla  Członków  Dyrekcji 
10^  dla  Urzędników  . 
15%  do  uznania  Walnego  Zgromadzenia 
5%  na  specjalny  kapitał  rezerwowy 
Dodatkowo  na  specjalny  kapitał  rezerwowy 

Mk. 

Podział 

98,257.12 

450,000.— 
150,000.  - 
300,000.— 
30,000.— 
30,000.— 
30,000  — 
45,000.— 
15,000.— 

720,000.— Mk.  1.868,25?.12 

zysków. 
Czysty  zysk Mk.  1,868,257.12 

Mk.  1,868,257.12 

Towarzystwo  Poźyczkowo-Oszczędnościowe  „Oszczędność"  w  Kamienicy -Polskiej. 
Bilans  za  1920  rok. 

STAN  CZYNNY. STAN  BIERNY. 

Pożyczki 
Inwentarz  . 
Procenta  zaległe 
Kasa  31-XłI  1920 

Mk. 101980.21 
1913.40 
6107.25 
4426.92 

Udziały  . 
Udziały  zwrotne 
Wkłady  . 
Sumy  Przechodnie 
Kapitał  Zapasowy 
„  Rezerwowy 
p       Budowy  Domu 

Zysk  za  1920  rok 

Rachunek    Zysków    i  Strat 
ZYSKI. STRATY 

Zysk  z  Procentów  i  kar.  . 
Procenta  zaległe  za  1920  r. 
Zysk  z  Różnych 

Mk.  18730.34 
1483.95 

30.20 

Mk.  20244.49 

Zwrócono  Procentów 
Spłacone  Procenta  Zaległe 
Wydatki  Administr.  . 
Amortyzacja  Majątku 
Zysk  za  1920  rok 

Mk. 

14305.22 
6578.50 

74861.65 
8635.37 

837.31 981.51 4661.28 

3566.94 
Mk.  114427  78 

Mk. 
76.60 

7209.33 

6340.30 
17843 

3566.94 
Mk.  20244.49 
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Stan  Rachunków  Banku  dla  Handlu  i  Przemysłu  w  Warszawie 
na  dzień  1  czerwca  1921.  f. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.  Oddziały  jMiejskie  w  War- 
szawie: 1-szy  Marszałkowska  83,  2-gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  Ś-to-Jerska  10.  4-ty  Wolska  52. 

Oddziały  zerńiejscowe  w  Polsce:  Biała  Podlaska  (Ag.),  .Białystok  (dom*własny),  Brześć  n/B.  (dom 
własny),  Drohobycz,  Grajewo  (dom  własny),  Lwów,  fcomża  (dom  własny).  Łuków  (dom  własny.  Ag.) 
Mińsk  Lit.  (cz.  w  Łomży),  Międzyrzec  (Ag.),  Pińsk  (dom  własny),  Siedlce  (dom  własny),  Stanisławów 
(dom  własny).  Oddziały  zagraniczne:  Peryż  (36,rue     Chateauóun),.  Antwerpja  (dom  własny:  13rue  Ouellin). 

STAN  czyNNy. 
Gotowizna  kasie    ...       .       .  . 
Pozostałość  w  Pol.  Kr.  Kasie  Poź. 
»  w  Pocztów.  Kasie  Oszcz.  , 
„  w  Banque  de  France  Frs.  498.159.67 

a  50 
Pieniądze  zagraniczne  .    "  . 
Przekazy  i  waluty  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne 
Weksle  zdyskontowane 
Rach.  otwartego  kredyiu 
Pożyczki  terminowe 
Korespondenci  „Loro"  . 

.  ,Nosfro" Nieruchomości 
Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli 
Rachunki  z  Oddziałan.i 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

73.733694 88 
71 

7  139.280 

08 24.907.983 50 

10  098.866 79 
14.341.296 

76 

189.242.757 54 
322.999  207 50 
120  485.575 

66 51.310.987 09 
473.506.469 32 
147.956.940 69 
11.406.918 94 
50  045.494 

65 

146,344.207 
85 

19.058.635 

56 199.225.622 

63 1.923.646.309 
15 

STAN  BlERNy 
Kapitał  zakładowy 

»        zapasowy  . Inne  rezerwy  , 
Wkłady  . 

Redyskonto 

Korespondenci  „Loro" 

,  ,Nostro' 
Procf  nty  i  prowizje 
Różni-  za  inkaso 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

86.400. 

20.182. 256, 
726.6.4. 

80.086 
332.759. 
187.742. 
60.464. 

139  518, 
21  741, 

267.880, 

000 
299 
649 735 108 

804 311 055 

41 

84 

49 

10 

60 
09 
75 858  13 

115'  25 
371  49 

1,923,646.309  15 

Towarzystwo  Akcyjne  Ubezpieczeń  „POLONIA"  w  Warszawie. 
Bilans  w  dniu  31 'go  grudnia  1920  roku. 

STAN  czyNNy. 
1.  Kasa       .      .      .  . 
2.  Instytucje  Kredytowe  . 
3.  Papiery  procentowe 
4.  łśupony  do  zrealizowania 
5.  Nieruchomości 
6.  Ruchomości   .       .       .  . 
7.  Rezerwa  premji  należna  od 

Towarzystw  Ubezpeieczeń 
8.  Towarzystwa  Reasekuracyj- 

ne za  udział  w  rezerwie 
szkód  niauregulowanych  . 

9.  Dłużnicy: 
Oddziały  Reprez.  i  Ajenci 
Towarzystwo  Ubezpieczeń 
Różni  

10.  Koszty  roku  następnego 
11.  Akcje  stanowiące  kaucje  Dy- 

rektorów .... 
12.  Depozyty  Towarzystwo 
13.  Depozyty  różnych 
14.  Rachunki  przechodnie  . 

Marki  polskie  i  fenigi 

14.712.075 
1.701.638 
2.430  266 

202.752 
16.330.681 
2.691.722 

20.630 
2.661.925 
918.466 

115.860 

4.055.982 

18.843,980 
52.100 

161.250 
583.632 
140  300 

1.954.586 

98 

73 

18 

l48.733.871  63 

STAN  BIERNy. 

1.  Kapitał  Zakładowy:  *) 
Mkp.  5.000.000  — .  na  poczet 
których  wpłacono  w  myśl 
§  13  Statutu  2500,  czyli  po 
Mkp.  250.—  na  5000  akcji  . 2.  Kapitał  Zapasowy 

3.  Kapitał  Rezerwowy  . 
4.  Fundusz  na  umorzenie  ruch. 
5.  Premje  rezer.  na  udział  T-wa 
6.  Rezerwa   na  nieuregulowanie 
7.  Długi  hipoteczne  . 
8.  Dywidenda  niepodniesiona: •  z  1918  roku  . 

z  1919   

9.  Podatki  od  ubezpieczeń  . 
10.  Akcepty  gwarancyjne 
11.  Wierzyciele: 

Towarzystwa  Ubezpieczeń 
Różni  .... 

12.  Papiery  procentowe  w  depozyt 
13.  Kaucje  Dyrektorów  . 
14.  Różni  za  depozyty  . 
15.  Rachunki  przechodnie 
16.  Straty  i  Zyski  . 

Marki  polskie  i  fenigi 

5.437  50 42.637 

50 
27.887.378  32 
1.768.362  55 

1.250.000;  — 54.223  05 
493.510  24 

7.424  85 
4.998.309  68 
4.861.23l!49 
367.969  22 

48.075  — 

885.167  98 

750.000  — 29.655.740;87 

583.632!— 161.250  — 

140.300  — 2.999.574' 10 
1  477.463  15 

48733.871 63 

Rachunek    Strat,    i  Zysków 

WINIEN. 

Koszty  Administracji  . 
Różnice  kursu  obcych  walut 
Zysk  czysty  .... 

Marki  polskie  i  fenigi 

13.213.81449 
307.245  25 13.521.05974 

1.477.463  15 

14.998.522 89 

MA. 
Pozostałość  z  reku  1919 
Zysk  brutto  z  r/ku  Ub?  zp.  od  ognia 

,       „           „    Ubezpiezeń  tran- sportów   
Zysk  brutto  z  r/ku  Ubezpiecz,  szyb 

•>        .         »  «  przy- 
jętych pośrednio Dochód  z  majątku  Towarzystwa  . 

Marki  polskie  i  /enigi 

12.30S.463 

30 

4.467j34 

1.974.036 142.825 

22 

01 

247.191 25 14.666.51578 327.539,77 

14.ę98.522l89 
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Stan  rachunków  Banku  Związków  Ziemian,  Spółka  Akcyjna 

na  dzień  l^go  lipca  1921  roku. 

Instytucja  Centralna  —  Warszawa,  Kopernika  30  —  Oddziały:  Bielsk  (Podlaski),  .Częstochowa,  Jędrzejów, 
Konin,  Lublin,  Płock,  Radom,  Włoszczowa,  Zamość  i  agentura  w  Opatowie. 

"  •  •  STAN  czyNNy 
Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K. 
Pozostałość  w  P.  K.  O. 
Waluty 

Papiery  %  %-wc  siłasne: 
a)  papiery  państ.   Ml<.  4,590,548.95 
b)  pap.  hypotecz- 

ne,  komunalne 
i  akcje    .       .     ,  5,010,720.97 

•  Udziały  w  przc-dsiębiorst.  przemysłowych 
Weksle  zdyskontowane  .... 
Rachunki  otw.  kredytuj 

a)  zabezp.  papier. 
pub!.       .       .  Mk.  3,268,498.50 

b)  zabezp.  weksl. 
j  innemi  wart.     „    180  017,734.03 

Pożyczki  terminowe  . 
Rachunki  korespondentów  ,Loro" 
,  '  „  .Nostro Nieruchomości  . 

Ruchomości  biurowe 
Koszty  handlowe 
Koszty  organizacji 
Inkaso  weksli 
Inkaso  u  różnych 
Rachunek  Centrali  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Mk.  45,63«,216.89 
„  1.1,134,131.51 

36,504.31 
1 ,207,434  95 

9.601,270.92 

19.771,650.- 176.751,697.13 

183,286,232.53 
10,571,975  03 
29,398,873.61 
18,725,400.01 

2,530,000.— 
1,994,1 5'^. 48 16,946,696.09 
2,379.590.57 
8,461,644.77 
3,245,435.41 

41.983,613.85 
24,159,374.55 

Depozyty Mkj611^^3£01£l' „  203,419,333751 

i^.  36,517.Q91.23 

„    297,661,593  87 

STAN  BlER.Wy. 
Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy      .  . 
Kapitał  rezerwowy  .... Wkłady: 

a)  termin  owe 
b)  rach.  czekowe 

Redyskonto  weksli  . 
Rachunki  korespondentów  „Loro" 

„  „Nostro Kasa  Przezorności  i  Pomocy  . 
Przekazy     .       .       .  . 
Procenty  i  prowizje  . 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  Oddziałów  z  Ccnfrairi 
Różne  rachunki .... 

Mk. 
50,000,000-  , 
5,098,257.12  ' 

735,000.- 

334,179 
35,968 
57,084 
33,524 811 

6,145 24,421 
11,260 

45,020 27,533 

,185.10 

,846.'.'6 

,175.81 
,871.64 

.060  — 
,735.01 
,771.12 ,739.96 

,299.12 
950.47 

Rójini  za  depozyty 
Mk.  611,803,901.61 
r~203;419;333751 

Bilans  Kooperatywy  Robotniczej  „SAMOPOMOC"  w  Henrykowie  gminy  Jabłonna 
na  1  stycznia  1921  roku. 

STAN  CZyNNy. '  STAN  BlF.RNy: 
Gotowizna  w  kasie                            .       .    Mk.  8,562.07  Udziały     .                    .       .                    .    Mk.  55,494.45 
Ruchomości  „  3,599.41  Kapitał  społeczny    .......  14,238.15 
Towary  ,  67,000.—  Pożyczki   ....%..„  15,520.— 
Udziałów  w  Związku  R.  S.  5.       .             .     „  7,112.~  Kaucje  „  9,000  — 
Dłużnicy    .       .       .     '  '    .  16,000.—  Nadwyżka   8,020.88 

Mk.  102.275.48  ,  Mk  102,273.48 

Sprawozdanie 'za  rok  1920  Praszkowskieno  Stowarzyszenia  polyczjiowogo-iidzlałoweio  w  Praszte  w  gminie  Praszli^  w  powiecie  WleiDAskim. 
Obroty  i  pozostałości  rachunków  (w  walucie  markowej). 

STAN  BIERNy 
(Stowarzyszenie 

winno:) 

Kapitały :  zakładowy, 
(udziałowy,  własny 
i  wypożyczony)  za- 
pasewy  i  specjalne 

Wkłady  oszczędność. . 
Inne  (sumy  przechod.) 
Zapasowy  i  specjalny 
Zyski  
Rezerwowy  i  amorty- 

zacyjny  .    .   . 
Razem 

Pozosta- łość z  roKu 

poprzed- 
niego 

12849.87 
90225.13 

961.68 
683.77 

4603.18 

180  86 

109504.49 

Obroty  w  roku  spra- woidawczym 

Przychód 

3562.08 
160427  07 

171746 
579.83 

11581.02 

116.80 

177984.26 

Rozchód 

3864.26 
131846.29 

846.90 

15292.06 

151849.51 

12547  69 
118805  91 1832  24 

1263.60 
892  14 

297.66 
135639.24 

S7AN  czyNNy. 
(Stowarzyszenie 

ma:) 

Lokaty  w  insfytucj.ich 
pieniężnych    .    .  . 

Pożyczki   
Ruchomości  i  nieru- 

chomości   .    .    .  . 
Wydatki  i  straty     .  . 

i  — — 

Razem  .    .  . 
Gotowizna  w  kasie  w  d. 

31  grudnia  i  obroty 

ogólne    ,    .    .    . . 
Bilans.    .  . 

Pozosta 

!ość  z  loKu 

poprzed  • 

niego 

1296.— 

91674.31 

463.84 

93434.15 

16070.34 
109504.49 

Obroty  w  roku  spra- wozdawczym 

Przychód  |  Rozchód 

97700. 

10798; 108498.89 

56639.19 

10798.89 

67438  08 

Pozoslaloić 

w  końcu  ro- 
ku sp  a'VOz- 

dawczego 

1296.— 

132735.12 

463.84 

134494.96 

1144.28 

135639.24 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  PRZEMySŁOWCÓW  POLSKICH 

STAN  CZyNNY: 
-       •  .  • Gotowizna  w  kasie 
PozostaJość  w  P.  K.  K.  P.  . 
PozostaJość  w  P.  K.  O. 
Pieniądze  zagraniczne  . 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  państwowe 
b)  papiery  hypot.  i  komunalne 
c)  akcje  .... 

Weksle  zdyskontowane  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezp.  papierami  public  t. 
b)  „       wekslami  . 
c)  „  fnnemi  wartościami 

Pożyczki  terminowe: 
zabezp.  papierami  publicz. 

b)  zabezp.  innemi  wartościami 
Racliunki  korespondentów  (loro); 

a)  korespondenci  krajow!  . 
b)  korespon-ienci  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  koresporsd.  (nostro): 
a)  w  bankach  krajowych      .  , 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości 
Koszty  handlowa 
Inkaso  weksl;  .... 
Różne  rachiinki 

na  dzień  30  czerwca  1921  roku. 

Marki 

20627558  63 
693761.40 
192700. 

995861.92 
103479615.36 
16099357.88 

;311212.51 
11 5423a27 

4521079.5: 

4  i  13430.97 
109104.03 

25983811  67 
4017650.35 
4:50732.56 
1097931.70 

21514020.03 
65265468.45 

120574835.16 

2465442.78 

521079.57 

4242535.-- 6546000. 
9019560.13 
379760.30 

25810408.04 

291859235.74 

STAN  BIERNY 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  ustawowy  . 
Wpłaty  na  akcje  Ii  emisji Wkłady: 

i)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe  . 

Redyskonto  weksli . 
Rachunki  korespondentów  (loro): 

a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  isorespond.  (nostro) : 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Różne  rachunki 

Mor  k  j 

30000000. 

33102000, 

14049774.02 
150365593,82 

17384.54. 

6569064.96 

59919665 
1910. 

164415.5Ó7.84 
23180955.39 

8307^18>96 

601106.65 
12953624.44 

384251.55 
18924400  91 

291869235.74 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „JUTRZENKA"  w  RaKowie 
za  czas  od  dnia  4  stycznia  1920  r.  do  dnia  31  grudnia  1920  r. 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 
STAN  czyN'Ny. 

Gotowizna  w  kasie  .  •  • 
Ruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skle* 

pach  i  magazynach  .       .  !^ik.  340695.70 

STAN  BIERNY. 
52410.67 
10889.42 

Remanent  w  dziale  wytwórczym 
Różni: 

a)  udział  w  Związku   .       .  Nk. 
b)  inne  należności  .  „ 

742.30 
889.74 

340695.70 

1632.04 

Udziały 

Fundusze: 
a)  zapasowy  . 
b)  społeczny. 

c)  specjalne  . Różni: 
a)  kaucje 
b)  inne  zobowiązania 

Czvsta  nadwyżka 

Mk.  5026.27 

„  2845.04 

Mk. 

1500,— 

76241.95 

Mk.  .6^973.57 

7871.31 

77741.95 

251041.— Ogółem 
Mk.  405627.83 

Ogółem 

Mk.  405627.83 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  spożywców  „JUTRZENKA"  w  Rakowie 
za  czas  od  dnia  30  grudnia  1918  r.  do  dnia  4  stycznia  1920  r. 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1920  r. 
STAN     CZYNNY.  STANBIERNY. 

Gotowizna  w  kasie  Mk.  29707.99 

Ruchomości            .     *.              .       .       .      „  807.72 
Remanent  towarów  po  cenie  ko.sztu:  w  skle- 

pach i  magazynach  .       .  Mk.  24243.71 
...  24243.71 

.     .  416.70 
Remanent  w  dziale  wytw|órczym  , 
Dłużnicy  (za  towarv) 

Różni: 

a)  udział  w  Związku   .*      .  Mk. 
b)  inne  należności  .  „ 

742.30 
860.74 1603.04 

STAN 
Udział;     .  . 

Fundusze: 
a)  zapasowy  .       .       .  . 
b)  społeczny .       .       .  . 
c)  specjalne  .       .       .  . 

Różni: 
a)  naleźn.  dostawć. 
b)  kaucje      .      .       .  . 
c)  inne  zobowiązania  . 

Czysta  nadwyżka 

Mk. 1324.27 
2649.04 

Mk.  27101.71 

3973.31 

Mk. 
222.95 

700.— 6270.— 
Ogółem 

Mk.  56779.16 

Ogółem 

7192.95 

18511.19 
Mk.  56779.16 

Bilans  Ostrowskiego  Stow.  Budowlanego  w  Ostrowiu  Łomż.  na  1/1  1921  roku. 

Stan  Czynny.  '  Stan  Bierny. Ciotówka    .                                                .  Mk.  14740.50  Udziały      .          .          .                             .  Mk.  13350. 
Papiery  <i  .                                                .  ,     2000. —  Kapitał  zapasowy .                                      .  ,  400.— 
Narzędzia  fabryczne       ....  .   22500.-  Zysk          ......  ,  25490.50 

Ogółem  Mk.  39240.50  ,                         Ogółem  Mk.  39240.50 
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Skład  Żelaza  Stowarzyszenia  „RZEMIEŚLNIK"  w  Częstochowie. 
Bilans  w  dniu  31  grudnia  1919  roku. STAN  czyNNy. STAN  BIERNy. 

Kasa 
Towary 
Ruchomości  . 

Papiery  procenfowc- Weksle  . 
DlUinicy 

Mk. 15606.49 
21337.35 

633.26 

900.— 
108  — 

8872.59 

Wierzyciele  ... 
Udziaiy  członkowskie 

Wpisowe Fundusz  amcrfysacyjny 
Kapita)  zapasowy 

„  rezerwowy 
Sumy  przechodnie Zvsk  z  roku  1919 

.  MI, 
9217.52 

17473  58 

362  82 
254.47 1445.02 

3200.— 
714  8'^ 

14789.4,6 

Mk.  47457  69 Mk.  47457.69 

PRZyCHÓD. Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1919  r 
Mk.  i  f., 

Zysk  brutto  że  sprzedaży  towarów   42086.66 
Zysk  na  różnicy  kursu,  przy  płatności  w  rublach  .  1308.72 
%  %  od  pożyczki  państwowej   13.75 

 \ 

43409.13 

Komorne  ...   
Światło  i  opał  
Patent  i  podatki  
Administr<5cja  i  pensja  pracowników     .  . 
Wynagrodzenie  Zarządu  
Wynagrodzenie  Komisji  Rewizyjnej  .    .  . 
Tantjema  subjekta  
Dodatki  drożyźninne  dia  pracowników  .  . 
Księgowanie,  bilans  i  kosziy  sporządzenia 
remanentu  

Nucny  dozór  i  porządkuwanie  sklepu  ,  . 
Druki  i  materjoły  piśmienne  
Prenumerata  pism  i  ogłoszenia     .    .    .  . 
Marki  stemplowe  i  ijocztowe  
Abonament  telefonu  
Koszta  podróży  w  celu  zakupu  fowar-Iw  . 
Opakowanie  ......   
Reparacja  i  malowanie  szyldu  .  .  .  .  . 
Strata  na  fałszywych  banknotach  .    .    .  . 
Ofiary  i  różne  wydatki  
Opłacone  wierzycielom  procenty  .  .  .  . 
Amortyzacja  ruchom.  10%  od  Mk,- 703.64  . 
Zwrot  członkom  &%  od  sumy  wybranych  . 

towarów"  za  Mk.  103246.—  ...... 

•  ROZCHÓD. 

Marki  i  fen. 

1750.— 573.10 173.93 

9320.— 
1200.— 

100.— 1000  — 
2500.— 

1125.— 

95.— 

412.— 

98.45 
200.55 

214.45 

430.— 

113.50 

475.— 

50  — 

226.—  20056.98 

232.65 
70.36 

8259.68 

Czysty  zysk 
28619.67 
14789.46 

43409.13 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Kasa  .... 
Udziały  członków  .  . 
Towary  
Dłużnicy 
Wierzyciele  .... 
Ruchomości  .... 
Wpisowe  
Papiery  procentov.'e  . 
Weksle  
Kapitai  zapasowy  . 

„      rezerwowy     .  . 
Fundusz  amortyzacyjny 
Sumy  przechodiue 
Zysk  za  1920  r  

stan 
Czynny 

Stan Bierny 

Marki 
1  fenigi 

35812 
51 132725 81 

154607 05 
2095 46 

14780 31 
1064 

94 

362 82 
900 108 

2923196 
7800 
254 47 

4309 
72 

31430 

87 

194587 
96 

194587 96 

Rachunek  Strat  i  Zysków  w  roku  1920. 
Koszty  Handlowe. 

Marki  i  fenigi 
Komorne   2000.— 
Opał  i  światło   2181.40 
Patent  i  podatki   10105.23 
Pensje  pracowników  i  wynagro- 

dzenie buchaltera    ....  56231. — 
Wynagrodzenia  Zarządu  .    .    .  9200. — 
Nocny  dozór  i  porządkowanie 
sklepu   47. — 

Materjały  piśmienne  i  druki  1324.50 
Prenumerata  pism  i  ogłoszenia  345.- 
Marki  stemplowe  i  pocztowe  .  1071.50 
Abonament  telefonu    ....  1602,50 
Koszty  podróży  w  celu  zakupu 
towaróv;   180. — 

Opakowania    .    .    ̂    .    .    .    .  964. — 
Ubezpieczenie  sklepu  ....  840.50 
Ofiary,  drobne  i  nieprzewidz.    .  1567.85  87660.48 
Procenty  od  pożyczek     .    .    .  519. — 
Amortyzacja  ruchomości .    .    .  118.32 
Procenty  od  dłużników   ...  79.50 
Zysk  osiągnięty  ze  sprzedaży 
towarów   119649.17 

Czysty  zysk  za  rok  1920.    .    .  31430.87 

\  119728.57  119728.67 
# 
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AKTyW.A 
Towarzystwo  Akcyjne  Ubezpieczeń  „VI TA"  w  Warszawie 

Bilans  w  dniu  31-ym  grudnia  1920  roku. PASYWA 

M  a r   k  i 
1.  Kasa: 

Gotowizna  w  kasie 
Waluty  obce  .... 

499189.38 
1644.65 500834.03 

2.  Instytucje  kredytowe: 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności  . 

..B&nk  Przemysł.  Warszawski 
'  Bank  Handlowy  w  War.szawie  . Bank,2iednocz.  Ziem  Polsk. 
tianK  nanal.  w  Lodzi 
Bank   Handlowy    w  Warstwie 

OHH7i;łł  \.v  1  iihlir\ip  • 

44564.(5 
1331006,84 

323769  — 
25018-}.— 

34223.  - 
3259182.05 

3.  Papiery  publiczne  własne: 
Warto.ść  nominalni! 
Kupon  bieżący  .... 

1500400. 
18755. -__ 1519155, 

4.  Dłużnicy:, 
Różni  ..... 
Tow.ubesp.N.W.  Ichr-k  32528.37 

Żyć.      „  1223947.26 

994964  54 

1256475.64 
Ajenci  
Urząd  Pożyczek  Państwowych  . 

2633644.42 
81395.70 4966480.29 

5.  Rezerwa  Premji: 
Od  ubezp.  na  iycie  zatrzymana 

przez  T-wa  Reasekuracyjne 
6.  Koszty  Organizacyjne  T-wa 7.  Ruchomości 
8.  Depozyty  
9.  bumy  przechodnie  . 

679882.49 
257240.93 

79783.— 
180899.18 
416801.13 

11860258.10 

1.  Kapituł  Zakładowy: 
5000  akcji  £  1000.  —  =5000000.—, 
na  poczet  których  w  my.41  §  10 
statutu  T-wa  wpłacono  30i 

2.  Fundusz  Organiz.  Obrót.: 
Wpłacono  w  my.śi  §  17  stat.  T-wa 

3.  Wierzyciele: 
Kasa  Przezorności  pracowników 
Zadatki         i  • 
Różni  

Opłata  skaruown. 
T-wa  ubezp,  N.W?.'  /r-k  201069.74 

Źycn  r-k  1193615.20 Różni  za  Depozyty 

4.  Rezerwa  Prem^ji: 
Od  ubezp.  życiow.  na 

ryzyku  T-wa  .  1922117.98 
Od  oddanych  reasek. 

zatrzym.  przez  T-wo  993527.75 
Od  ubezp  N.W.jednost.  51478.74 

,  kolejow.  2647054 
„   zbiorów.  934831.60 

Jednoraz.  premja  ryzyk  wojer.n. 
5.  Rezerwa  na  nieureg.  szkody: 

Od  uberp.  N.  W.  Zbiorowych  . 
„        „  Życiowych 

6.  Kaucje  Dyrektorów 
7.  Sumy  przechodnie 
8.  Straty  i  Zyskit 

Czysty  Zysk. 

WINIUN Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Marki 

115003.75 
23735.90 

2086085.43 
135486.13 

1394684.94 

15000.— 

2915645.73 

1012780.88 

15180.  - 666101.04 

87000.— 

iSOOOOO.n 

500000.- 

3767996.15 

3943606.61 

753101.04 

165000.— 
1131982.13 

98572.17 
11860258,10 

M  A 

M  a r    k  i • 

M'  a 

r    k  i 

Odpisano  na  straty: 
 — 

Odpisano  -na  zyski: 

Koszty  Administracji 
Różnica  kursu  .... 

2929087.79 
9.55 2929097.34 

Zysk  bruttu  od  ubezp  życiowych  . 
«       ,,      n      ff  N.W.jednost. 
„       „      „      .        .  kolejow. 

239513  86 
108216.72 
83401.28 

2827459.20 
Czysty  zysk  98572.17 „       „      „      „        ,  zbiorów. 2396327.34 

Prowizje  Bankowe  pobrane  . 
Procenty  pobrane  .... 
Różnice  kursu  .... 

33039.83 

167150.77 
19.71 

200210.31 
3027669.51 3027669.51 

Sorawozdanie  za  rok  1920  Sto^unrzyszsnia  Kredytowego  \y  Ksiq2u-Htił!iiii,  iini.Ksiqż-Wielki,  star.  Hłeciiowskie 
Obroty  i  pozostałości  rachunków  (w  walucie  markowej). 

STAN  BIERNY 

(Stowarzyszenie 
winno) 

Udziały  i  fundusze  za 
kładowe  .... 

Fundusze  własne:  za 
sobowy  i  specjalne 

Wkłady  oszczędno 
ścio\ve  .... 

Inne  (sumy  przecho 
dnie)  
Zyski  

Razem  . 

Pozosls- łość  z  roku 

poprzed- niej.) 

4934.08 

2544.22 

105833.20 

5565.37 
1270.45 

120147.32 

Obroty  w  roku 
sprawozdawczym 

Przychód  Rozchód 

1546^29'  - 1537.23 
! 

167143.42!  38275.- j 
—     I  5565.37 

13901.07i  12673.46 

184128.01]  56513.83 

POZOHd- 
łośćiA-  koń- cu roku 

sprawo- 

zdawczego 

6480.37 

4081.45 

234701.62 

2498.06 

247761.50 

i  PoZOSt'1- 
STAN  CZYNNY  jiośćzroKu 

I  poprzed- 

(Sfowarzyśzenie  me)  i  niego 
Lokaty  w  inst.  pieniążn.  | 

i  papiery  procent.    .  6696 
Pożyczki    .    .    .    .    .  I  103656.40 
Ruchomości   i  nieru- 

chomości   ....  114.80 
Na  administrację   .  . 
%%  od  wkładów  wypl, 

i  dopisane  .... 
Wydatki  i  straty     .  . 

Razem  ....  112467.20 Gotówka  w  kasie  w  dn. 

31/XII  i  obroty  ogólne  7680.12 
Bilans  ....  120147.32 

Obroty  w  roku 
sprawozdawczym 

Przychód  Rozchód 

6696  —  7000.- 
82610.—;  194692.- 

11403.01! 

2466.04 

8367  49 
569.48 

100709  01  213095.10 

284837.02;  269608.84 

ł^OZOSta- 

)ość W  Koń- 
cu roku 

sprawo- 

zdawczego 

7000.— 

217738.40 
114.80 

224853.20 

22961.50 

247761.50 
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Bllnns  Polskie]  Budoc^lane]  Spółki  Akcyjnej 

STAN  CZYNNy. 
Kasa  . 
Papiery  procentowe 
Nieruchomości 
Stolarnia  parowa 
Skład  materjałów  budowlanych 
Inwentarz 
Dłużnicy 
Budowy  i  instalacje 
Koszta  dotychczasowe,  urządzenie  bocznicy 

na  1  stycznia  1921  roku. 
STAN  BIERN 

Kapitał  zakładowy  10000  akcji  a  500 — 
Weksle  własne 

Wierzyciele  .... 
Budowy        .  .  . 
Premja  emisyjna,  pozostałość 
Czysty  zysk  za  rok  1919/20  do  podziału 

y. 

116624.49 
345585.29 

1601540.- 4910697.97 
3854869.10 
571835.04 

6571475.53 
1836675.53 

4137.— 
19813439.9* 

( 

5000000.— 

2200000.— 10643271.12 
50000  95 

373700.— 
1546467.88 

19813439.95 

Koszta  handlowe 
Koszta  organizacyjne 
Marki  stemplowe 
Procenty  i  prowizja 
Czysty  zysk  . 

Rachunek  Zysków  i  Strat  za  rok  operacyjny  1919/20. 

2287211.12 

244190.— 45351.90 
116S771.28 
1546467.88 
5289992.18 

Materjały  fcudowlane,  zysk 
Budowy,  zysk 
Stolarnia  parowar,  zysk 
Tereny  leśne  w  Sokolnikach,  zysk 

Wpływy  różne 

2064392.93 

2008639.01  ■ 
191521.99 

850000.— 

175438.25 

528«992.18 

Na  kapitał  zapasowy  ̂ 0% 
„  anortyzację  budynków  i  maszyn 
,   Podatek  procentowy  od  zysku  10.^ 
,  do'datkowe  wynagrodze- nie członków  Zarządu  5^  77323.5B 
,  dodatkowe  wynagrodze- 

nie członków  Rady  5Z  77323.50 
,   dodatkowe  wynagrodzenie  człon- 

ków Komisji  Rewizyjnej  . 
B  dywidendę: 
,  12?,  od  4000  akcji  1  em.  ś  85.— 
12^  od  6000  akcji  II  em.  d  30.— 

,  cele  społeczne  do  rozp.  Dyrekcji 
Pozostałość  niepodzielonych  zysków 

niesienia  na  rok  następny 

Podział  czystego  zysku  za  rok  1919/20. 
154646.78  Czysty  zysk  do  podziah 
493312.90 
154646.80 

154647.— 

17500.- 

340000.- 
180000.— 

50000.— do 

prze- 

1545753.48 

1714.40 
1546467.88 

1546467.88 

1546467.88 

WYCIĄG  ZE  SPRAWOZDANIA 

„Ellbor"  Spółki  Akcyjnej  Hondlowo-Przemysłowe]  „ł.  J.  Borkowski"  u;  Warszawie. 
Bilans  w  dniu  31 

Stan  czynny: 
1.  Majątek  Spółki: 
Nieruchomy  32470024.31 
Maszyny  ....  2618184.60 
Ruchomy .    -      .  .  4556107.17 

2.  Do  dyspozycji  i  zrealizowania: 
Gotowizna  w  kasach  3560177  58 
Weksle  .  .  195903.46 
Dłużnicy.          .    99031141.03  102796222  07 

39644316.08 

Zapasy  żelaza,  wyrobów  żela- 
znych, maszyn,  artyk.techniczn. 

i  Różnych  towarów 

Zabezpieczenia:  ~ 
Depozyty  i  zahezp.  wydane  i  otrzymane 

142996727.92  245792949.99 

1895252.— 287332518.07 

grudnia  1920  roku. 
Stan  bierny: 

1.  Niepodlegający  wypłacie: 
Kapitał  zakładowy 

zapasowy'  30128374.06 ,       rezerwowy  5449369.51 
amortyzac.  801^990.25 

2.  Do  zapłacenia^ 
Zabezpieczenia  pracowników 
Długi  hypoteczne 
Niepodniesione  dywidendy 
Wierzyciele 

3.  Zabezpieczenia: 

Depozyty  i  zabezpiecz.  otrzvmanf 
4  Zyski  za  rok  1920 

54000000. 

36379733.82  90379733.82 

502498.52 
1483872.07 
1987653.53 

158772062  01 

wyddne 

162746086.13 

1895252.— 
32311446.12 

287332518.07 

Kredyt 

Odzyskano  od  złych  dłużników  . 

Otrzymano  zysku  brutto  na  sprzedanych  to- 
warach ...... 

Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1920  rok. 

Debet 
Strata  :.a  złych  dłużnikach  90214.48 
Robocizna  ...  7774215.82 
Pensje  •  27892707.77 
Koszty  handlowe  .  6892858.41 
Dyskonto  i  procenty  3163204.26 

Czyst  zysk  za  1920  rok  .  • 

88571.35 

78036075.51 

78124646.86 

;  45813200.74 32511446.12 
78124646  86 
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Towarzystwo  Ikcyjflo  MM  Miałów  Uiołe[iiolcia|[li  „HcDSir  w  Waiszaiii. 

/|7S^ń    .'^'1  Ztr ^1  UUJiia    ł  2f  J  «f  FUKII*. 
STAN  CZy>5NV. Marki STAN  BlERNy Marki 

Kasa    .          .          .          .  . 1»004.06 
Kapitał  akcyjny        .          .          .          .  . 

2160000. 

Rachunki  bieżąco  w  bankach  i  safes 486630.53 Kapitał  ubezpieczeniowy     .          .          .  . 

65000.- 

Papiery  wartościowe           .          .          .  . 187227.54 Kapitał  amortyzacyjny         .          .          .  . 133559.22 
Kaucjfi  wypłacone 21581. P3 Różne  rezerwy         .          .          .          .  . 

540356.-- 

Procenty  od  papierów,  kaucji  i  weksli 13292.63 Depozyty  (akcje)      .          .          .          .  . 2068200. 
Weksle  do  mkasa     .          .          .          .  . 32121.22 Kaucje  otrzymane     .          .          .          .  . 

11480.— 

9068200   
Plac,  budowla,  urządzenie  warstntf^w,  biur  Dyrek- Zaliciki otrzymane    na  poc/.et  nieukończonych 

cji  i  Oddziałów  .          .          .          .  . 1035459.09 iiistalacji  ...... 5238(J3.87 
Towary  i  nieukończonc  montaże  . 2859491.32 ijl^iepodniesiona  dywidenda  .          .  . 

■  931.3<i 

Dłużnicy  ...... 4032148.79 Różnica  kursu  na  zakupionych  towarach 
168283.74 

Sumy  przechodnia    .          .          .          .  . 79434.27 Sumy  przechodnie    .          .          .          .  . 880400.92 
Strata  na  1.1.1920     .          .          .          .  . 240346.29 

11072437.67 11072437.67 

WINIEN 

Pozostałość  strat  z  lat  ubiegłych 
Koszty  handlowe 
Strata  na  nieruchomości 
Odpisy  i  różne  .straty 
Tantjemy 
Różnica  kursu 
Podatki 

Rachunek  Strat 
432191.64 

1768394.(-.6 91342.23 
222297.19 

125000.— 3375.17 
465183.14 

Zysków. 
Zysk  brutto    .  .      '  . Procenty  i  prowizje  . Różne  wpływy 

Pozostałość  strat  z  lat  ubiegłych 

Zysk  za  1919  rok 

MA 
.  2681070.94 

35996.22 
147870.58 

Mk.  432191.64 
„    191345.35  240846.29 

3105784.03 3105784.03 

Bilans  na  dzień  31-szy 
STAN  CZYNNY 

Kasa  ..... 
Rachunki  bieżące  w  bankach  i  Safc 
Papjery  wriościowe 
Kaucje 
Depozyty 
Weksle 
Nieruchomości 
Ruchomości  i  narzędzia 
Towary  i  montaże  . 
Dłużnicy 
Zaliczki  dostau ;  om 
Różne  zaliczki 
Koszty  organizacyjne  fabryki 
Sumy  przechodnie  . 

WINIEN 

Strata  z  lat  ubiegłych 
Koszty  handlowe 
Koszty  utrzymania  i  nieruchomości 
Różne  odpisy  i  straty 
Podatki  .... 
Różnice  kursowe 
Czysty  zysk  do  podziału  . 

Marki 
662328.18  . 

2760843.66 

53004.  - 8649.15 
1960200. 

116S1.35 

9549:_^3.08 
87513.13 

20229571.50 
12481154.33 
7817572.33 
171126.50 
192635.90 
5S.  683.09 

grudnia  1920  roku.  * STAN  BIERNY. 
Kapitał  akcyj:.y 

,      ubezpieczei\iowy  od  wypadków 
,      amortyzacyjny  nieruchomości 
„       renowacyjny  urządzeń 

Rćżjie  reji'.rwy 
Aiscje  w  depozycie  . Dostawcy  ^  , 

Różni  wierzyciele  . 
Zaliczki  otrzymane  . 
Kasa  przezorności  i  pomocy 
Niepodniesiona  dywidenda 

Sumy  przechodnie-. Czysty  zy?k  . 

47975896.30 

Rachunek  strat  i  zysków. 
240846.29 

12560759.37 
129672.12 

3516091.18 
1549625.18 

10120152.04 
592995.34 

Zysk  brutto  .... 
Zwolnione  odpisy  oraz  różne  wpływy Procenty 

28710141.52 

Marki 2160000. 

450000.  - 

150049.34 

750000.— 

3452187.83 

1960200.— 
16843966.75 
5586025.43 

13868763.35 
170506.96 

931.32 1990269.98 
592995.34 

47975896.50 

MA 
.  26498702.49 
.  1703805.45 

507633.58 

28710141.52 

Bilans  Chrzsiścijańskiego  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Nasz  Sklep"  w  Podzamczu 
na  dzień  31  grudnia  1920  roku. 

STAN  CZYNNY 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Papiery  wartościowe  własne 
Różni 
R»k  przechod/ii  . 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Strata  na  rublach  „sowieckich" 
Czysta  nadwyżka 

Marki 
1095.66 
1117  06 

36834.36 

2105.  - 
7120.- 
1475.- 

Udziały  . 
Fundusze: 

STAN  BIERNY 

a)  zapasowy  s 
b)  społeczny 

Różni 

Czysta  nadwyżka 
MU. 

1906.16 

5886.85 

Marek 17780.60 

7793.01 
9264.96 

14909.51 

Razem    .  49748.08 Razem    .  49748.08 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

.  11479.34    *     Pozostałość  czy.stej  nadwyżki  r.  z.  . 
124.12  Nadwyżka  brutto  na  towarach 
1134.-  Procent  od  udziału  i  zwroty  od  zakupów  w  Hur-_ 

towni  Garwołińskiej  za  1919  rok 
14909^51 

Razem  ~T  30646.97 
Razem 

76.11 

30016.51 

554.35 

30646.97 
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Bi!ans  Lubelskiego  Towarzystwa  Wzajemnego  Kredytu  za  1920  r. 

Rachunek  Strat  i  Zvskćw. 

WINIEN. 

1.  Procenty  i  prowizja  płacone 
2.  Koszty  handlowe 

3.  Kapitał'  zapasowy Przeniesiono  wartość 
od  papier.  %  kapitału 
z  §  17  ustawy  . 

4.  Amortyzacja  . 
5.  Odpisano  na  straty 
6.  Zysk  czysty  . 

kuponów  za  1920 
zapasowego,  zgodnie 

Mk. 

f. 494332 64 i; Procenty  pobrane 708287 

10 
2. 

Prowizja  pobrana 
3. Zwrot  odpisanych 

6012 

21 

3. Różne  wpływy  . 

45482  41 10621  64 
592385  38 

1857121  38 

M  A. Mk, f. 

937356i78 

42672098 

8959  18 484084  44 

1857121138 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

STAN  czyNNy. 

Kasa  
R-ki  bieżące  w  bankach  .  .  .  .  . 
Pap'ery  %%  kapitału  zapasowego  .  . 
R-ki  przekazowe  warunkowe: 

w  rosyjskim  Banku  Państwa  . 
w  Polskiej  Kraj.  Kasie  Pożyczko- 
wej   

Skup  weksli,  opatrzonych  2-;na  pod- 
pisami   

Specjalne  r-ki  bieżące,  (on  cali)  . 
Pożyczki  terminowe 

„        Magistratu  m.  Lubiina  . 
Korespondenci: 

a)  pozostałość  na  ich  r-ku  (loro) 
b)  pozostałość  na  r-Ku  Towarz. 
(nostro)   . 

Weksle  protestowane  . 
Weksle  zaległe,  specjalnie  zabezpie- 
czone   
Nieriichomośc  
Ruchomości  
Papiery  %?i  kapitału  obrotowego  .  . 
Procenty  zaległe  należne  Towarz.  . 
Zaliczenia  do  zwrotu  
Udziały  w  instytucjach  finansowych 
Dewizy  

 \ 

Mk. 

1080j— 

11660i  — 

86 

928749 

Mk. 

f.! 

1392130  56 

466710!— ,  335l79i97 

12740  — 
i 
1 

3230823  60 
11163703  20 

227495;60 
36634  81; 

928835 

80 
100256!40 

4935I6OI 

4548241  50j 
16480  50 

536885 
296802 41374 

55360 
442848 

36 

23837437178 

STAN  BlERNy. 

Kapitał    obrotowy,    00%  wnioski 
649  cz!o7\k.)  

Knpitał  zapasowy  
Fundusz  rezerwowy  
Specjalna  rezerwa  
Fundusz  amortyzacyjny     .    .    .  . 

a)  nieruchom.  .  Mk.  11681444 
b)  ruchomości  .  16480.50 

Kapitały  na  lokacji  
R-ki  pr2;ekazovve  warunkowe 
R-ki  przekazowe  (czekowe)      .  . 
Redyskonto   .  . 
Otwarte  kredyty  w  różnych  insty- 
tucjach  

Koresiiondenci: 
.a)  pozostałości    qa    ich  r-ku 
(loro)  

b)  pozostałości  na  ich  r-kii  To- 
warz. (nosti'o)  

Procenty   
a)  należne  od  kapitałów  do  d. 

31.  12.  20  r  

b)  pobrane  w   1920  r.   na  r-k 1921  r  ■    •  • 
c)  zaległe,  należne  od  Towarz. 

Fundusz  Kasy  Przezorności  .  .  . 
Wnioski  10^  do  zwrotu  .  . 
Dywidenda  nieodebrana  .... 
Podatki  skarbowe  
Sumy  hipoteczne  na  domu/Fowarz. 
Sumy  przechodnie   
Kaucja  kasjera  
Zy.ski  i  straty  1919  r.    .    .    .    .  . 

1920  r  

Inkaso  (weksle  w  portfelu)  .  .  . 
Weksle    depozytowe   na  zabezp.: 

otwart.  kredyt  
Weksle   depozyto'.^  t;    na  zabezp.: 

kaucji  ka.sjera    .  ̂   Depozyty; 

papiery  %  na  zastaw  .... 
„       „    „  przechowanie 

papiery  %  na  zabezp.  kaucji 
kasjera  

Papiery  %  własne  ...  ... 

Mk. 

553S79S  40 
250009  85 
151523  87; 
129&00 

133:'94  94 
404224  90 «65572  99 

686f/03S  17 

41546!l8 

I 250701;58 

I 
i 

58308' 

29150 

42S890 

2297002 2160 

8491084 
778232 

10000 

16 

Mk. 

6203227  06 

S298834  06 

904932  - 
5758219 

75 

292247  56 

516349 
42894 
44193 
1^9492 
19019 
18054 997478 
2000 

48109 

16 

53 

ÓO 

88 

35 

55 
54 

36 

592385138 
23837437178 

14336148 

2299162! 

9279316 
384840 

16 

96 

Bilans  stow.  pożycz,  w  Zbuczynie  za  1920  r. 

Pasywa:  fund.  udział,  i  ł.Q5ob.  mk.  1526.07,  wkłady 
?''>165.53,  długi  10000—,  Inne  798.83,  Aktywa:  gotówka 3230.41,  lokaty  i  pap.  %  1258,  (  oży-  zki  .iS030,  ruchom.  120,—  . 
Bilans  42618  41.  R-k  zysków  i  strat:  .lochccfy  6724,33,  wy- 

datki 6596.35,  zysk  127.98,  przelano  do.  fund.  zasobowego. 

Bilan.ę  Tow.  Poż.  Osxczędn.  w  Miedźnie  za  1920  r. 

Pasywa:  udziały  mk.  11641.80,  fund.  zasób,  i  specjalny 
12558.91,  ivkłady  333295.54.  Inne  633\10.  Aktywa:  gotówks 
14764.53,  pożyczki  348530.~ruchpm.  336.50.  Inne  1077,80. 
Bila.ns  364708.83.  R-k  zysków  i  .-^trat.-  dochody  42273.22, 
wydatki  4,1397.74,  zysk  875.48  przelano  do  fund.  zasobowego. 
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Ke  37. 

SPRAWOZDANIE  za  rok  1919 

Stiwarzysztoia  Pożyczkowo -OsztzcdDo^ciowego  w  DzierażRi, 
gm.  Orożejowice,  p.  Pioczowskiego. 

Stan  Bierny. 
Udziały  ;     Rb.  2400.28 
Fundusze  własne  ,  1745.85 
Wkłady  ,  81723.06 
Zyski   914  40 

Razem    Rb.  86783.59 

Stan^  Czynny. 
Lokaty  i  papiery  proccnłowe       .       ,            Rb.  3400.28 
Pożyczki                                                            ,  76795. 
Ruchomości    .      -  ,  130.- 

Razem    Rb.  80325.— 
Gotówka  w  d.^1  Xii  1919  roku  .             .  6458.59 

Rb.  86783.59 

SPRAWOZDANIE  za  rok  1920 

Stowarzifszenia  Pożyczkowo  •  Oszczędnościowego  w  Dzierażni, 
gin.  Orożejowice,  p.  Piiiczowskiego. 

Stan  Bierny. 
Udziały  . 
Fundusze  własne  ..... 
Wkłady  
Zvski       .  .   

Razem 

Stan  Czynny. 
Lokaty  i  papiery  procentowe 
Pożyczki   
Ruchomości  

Gotówka 

.Mk. 7772.39 

5989.-- 

529941.68 
6252.85 

» 549955.92 

Mk. 

7664.  - 541681.60 

252.— 
Mk. 549597.60 

n 358.32 

Mk. 549955.92 

BILANS  na  31  grudnia  1920  r. 

Polsko -Fińskiej  Spółki  Akcyjnej 
dla  eksportu  i  importu 

w  Warszawie. 

STAN  CZYNNY 
1.  Kasa: 

gotówka w  bankach 
2.  Waluty  obce  . 
3.  Towary 
4.  5%  Pożycz.  Państw. 
5.  Nieruchomości 
6.  Dłużnicy 
7.  Sumv  Przechodnie 

Mk. 714861.53 

18215.  - 
Mk. 

Długoterm. 

733076.83 
1252430.92 
3886587.50 
700000.50 

2063272.— 395631.64 

65250.  ■ 

STAN  BIERNY 
1.  Kapitał  Zakla^Iowy  .       .       .       .  . 
2.  Wierzyciele  
3.  Sumy  Przechodnie  ..... 
4.  Czysty  Zysk  od  7  X  1919  r.  do  31/XU  1920  r 

Podział  Zysku 

1.  Dywidenda  po  mk.  250.—  od  akcji 
2.  Fundusz  rezerwowy 
3.  Tantjemy  dla  Rady  i  Zarządu 
4.  Przeniesiono  na  okres  następny  . 

Mk. 
9096248.89 

Mk. 4000000.  - 3185202  03 
9127.10 

1901919.76 
Mk. 

9096248.89 

Mk. 
1000000.— 190191.92 
399402.44 
312325,40 

Mk. 1901919.76 

Bilans  Włocławskiego  TowarijstwaWiaiemfleoo  Kredytu 
za  1920  rok. 

A  K  T  y  V/  A 
Kasa 
Rachunek    przekazowy    w    Polskiej  Krajowej 

Kasie  Pożyczkowej 
Rachunek    przekazowy    w    Pocztowej  Kasie 
Oszczędności   

Papiery  Publiczne  Kapitału  Zapasowego 
„  „  ,        Specjalnej  Rezerw 
„  „  „  A.Ti^rłyzacyjnego 

Skup  Weksli  
Rachunki  Bicżoce  Zabezpieczone  Pap.  PubK 
Pożyczki  na  Znsta  >.  Papierów  Publicznych 
Realizacja  Papierów  Publicznych 
Sumy  Przechodnie 
Korespondenci 
Inkaso  .... 
Ruchomości  . 
Nieruchomości 
Długi  hipoteczne  zabezp. 
Rachimek  Wekslowy  Kredytu  Ulgowego 

PASYWA 
Knpitał  Zakładowy  

„      Zasobowy  ...... 
„      Specjalnej  Rezerwy 
„  Amortyzacyjny  

Redyskonto  w  Banku  Państwa  Rosyjskim 
Rachunki  Bieżące  Czekowe  i  wkłady  oszczędn 
Kapitily  na  Lokacji  
Korespondenci  
Sumy  Przechodnie  .... 
Procenty  Zwrotne  na  korzyść  1921  roku 

Podatek  Skarbowy  7.12%  i' O.Z96%. Dywidenda  nieodebrana 
Kasa  przezorności  i  pomocy  Urzędn.  T-wa 
Zysk  z  roku  1920   

Marki  i  fen. 
5166372.48 

2376558.31 

1646.72 
209139.11 

118226.- 
.  83289.84 

11427682.G4 
13264478.75 

19590.15 

1914519.10 154350.31 
962975.58 
254149.99 

1200000.- 
3800000.- 
120000.- 

„  90380— 

"41163358.98 

Marki  i  fen 
57807,54.57 228451.89 
371221.58 
85642.32 

'  437871,40 

23745913.07 
7739978.42 
1299511.48 
540484.18 
434533.35 

71604.51 140567.55 37525.85 

249288.71 
41163358.98 

Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1920  r. 

-WINIEN  • 
Koszty  Handlowe  . 

„  Zwrotne 
Procenty 

Rachunek  Nieruchomości 
Prowizja        .       .  . 
Wekzle  Protestowane  . 

Zysk  .... 

MA Procenty 

Rachunek  Nieruchomości 
Prowizja 

Koszty  Zwrotne 
Nieprzewidziane  Dochody 

Dywidenda 

Marki  i  fen. 
1261649.46 

6661.90 

789684.22 53593.98 32082.60 

.  171338.72 
249288.71 
2564299.59 

Marki  i  fen. 

'1965391.47 

9365.40 307153.41 

6911.58 
270563.2.3 

4914.50 
2564299.59 

Sprawozdanie  Towarzystwa  Drobnego  Kredytu  w  Przasnyszu 
za  1920  r. 

Na  1  stycznia  J920  r.  pozostawało  wkładów  mk.  157165  34 
w  roku  sprawozdawczym  wniesiono  mk.  13979.30.  W  ciągu 
roku  wypłacono  mk.  50504.—  pozostało  na  1921  r.mk.  120640.64. 
Pożyczek  na  1  stycznia  1920  r.  pozostawało  niezapłaconych 
mk.  136068.14.  W  ciągu  roku  wydawano  mk.  80004.— 
W  ciągu  roku  wpłynęło  mk.  103755.30.  Pozostało  na  1  stycznia 
1921  r.  mk.  112316.84.  W  ciągu  roku  spłacono  do  Kasy 

Towarzystw  Rolniczych  zaciągniętą  pożyczkę  mk.  15000.—  . 
Z  procentów  od  pożyczek  i  papierów  procentowych  wpły- 

nęło 39663.21.  Wypłacono  %  od  wkładów  43671.44,  Straty 
w  roku  sprawozdawczym  mk.  4008.23. 

Tłoczono  w  DroVami  Pań-stwowej,  Miodowa  M  20,  Hi  15245.  7  X  1921. 
4 



m.  38. Warszawa,  dnio  20  października  1921  p. 
ttok  III. 

ENNIK  URZĘDOWY 

NISTERSTWA  SKARBU. 

;«  /^l.^l"'^'"'''^*'  "*^^'""  J      P"?^^'*^^  pocztową  *2  mh.).    P^^^^^^^iTt^^^ir^m  mC  C^^ua  oa  osS m  tefestem  wynos,  od  wiersza  ,ednos/.paltowcso  pcHitem,  150  mk.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia  hSre  ll  ml^ orzep,s6wobow,ą.a,ących  podlegają  opnblihowaniu  w  .Dzienniku  Ur^^dowyn.  MiSsterstwa  sCw"   ̂ alSy  hierowS do  Redakcji,  Leszno  5,  te!,  rfld.  .)S&  512.fi4,  tel.  admin.       512-71.  Kierować 
.  ̂SC:   PBSlaflflWiBHia  OgńlilE:  SSa.- Ustąpienie  iMinistra  Skarbu 

Ministrem  Skarbu  p.  d-ra  Jerzego  Michalsjfiego 
Jana  Kantego  Steczkowskiego.  Ml.  Nominacja 

M;,.;oł  .  Ci"  u  ''rv  ~  T  Ar""!"^!", '. '"""""i^'- "omunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  snrawie  Dowitania 
Mmisfra  Skerbu  p  Dra  I.  Michalskiego.    463.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  o  godzinach  przy  eć  70  Mi' 

o  zamianowaniu  nowego  podsekretarza  stanu  w  Min.  Skarbu  "  ̂         sprosiowania  wiaaomości 

''""'T^tSs^s;^;i:sr^i^Jtt^^      ^°"'«»^'^      o,.....,.,,,  p... 

Opł£!y  SleniplaaiZ!  ̂ §8  Rozporządzenie   Rady   Ministrów  z  d    30'Vin  1Q91  r    «,  t      •  • 

'  3o:Śtt"r°lir°4'"'^'^  o  poborJe  opłat  s^mplowyc^ Tkrlfu^^^a^^^d^^^^^^^  TzS 
^«f2  o'  J{  f~K  f  °  podwyższeniu  i  zrównaniu  stadek  przy  niektórych  opłatach  st^owych  oraz ustaw  o  opłatach   stemplowych   od   ubezpieczeń,   od   weksli  i  od  sprzedaży  przedmiotL  Xtku  Srwoie 

Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  poboru  podatku  od  węgla. 
neMOpB  tyloniO|/:  m  Rozpo^^^  Skarbu  o  utrzymaniu  ̂   moc'y  i  częściowej  l^mianie  rozporządzę- 

Pr.ep.T^ńner.teir:  %rie°^naXt^B:^^^^^^^^  ,  3  oLlniW 
w  sprawie  nadania  Polsko-Amerykańskiemu  Bankowi  Ludflwemu  prL  baSk^  dewl^we/o  474  OkóS w  sprawie  nadania  Bankowi  Kujawskiemu  praw  banku  dewizowego  S75  SnilfT,  =n  •'  ""O'"'" 
rytusu  i  wyrobów  wóriryanvrli     fl7B    ni,xi.,ii,  aewizowego.    sia.  Ukólnik  w  sprawie  opłat  od  spi- 
nvch- za^^ra-^frp    m  .  Okólnik   w   sprawie  nieprzekazywania  do  Gdańska  towarów,  wywożo- 
Zbruczem  ^^^^^^^^^   Ministra   Skarbu   o-  uruchomieniu    urzędu   celnego  w   Tarno^dzi^  nad 

^m.^  g^J„^Roz^^^  ^  ̂^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^ 

'^'^"^tS?S;r^f  -  «P-Ł^'Ł'i^r^b^!^^rXi":JJ^Mini. 

PsBpisy  o  Służlsie  panslWSWSj:  583.    Rozporządzenie  Ministra  Sk«rh.,  «,  nr,«^™i^.--  »  •  • S  fifi  n  9  ;  K  no  1  "t^uiA.cjuiciiic  j  unisira  oKarou  w  przedmiocie   uzupełnienia  oostanowień 

^  ;obt;ri;  ;^jll^L;t::S;;lrrS^^  '''^^  '-^no^L.  ,.,sJ.yc:z 
fjumyjmm^_^^^^  f„,Hcion'aVus7órpańXowych  z  d.  28  lipca  1921  r. 

Posłanowienia  ogólne. 

460. 

.fDo  Pana 

i -a  JANA  KANTEGO  STECZKOWSKIEGO, 

i 
Ministra

  Skarbu w  W  a  r  s  '/.  ».\v  le. 

Przychylając  si<?  do  przcdsta^^^ioncj  mi  przez 
.'ałia  prośby,  zwalniam  Pana  a  mi^ądu  MiniMra mrhu. 

Równocześnie  poruczam  Panu  dalsze  pcłniwiie 
dotychczasowych  funkcji,  aż  do  chwili  powołania 
następcy.  r 

War?j»awa>B«Iw»d*r,  dnia  13  września  1921  rofau. 
Naczelnik  Państwa: 

(-)  J.  Piłstidskl. 

Prezydent  Ministrów: 
(-)  Wites. 

(„Monitor  ?&lsk?"  Nr.  213  z  daia  20/IX  1921  r,j. 

i 
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461. 

Do  Pana 

D.ra  JHKZKGO  MK JHALSKrEGO 

w  |W  a  r  s  z  a  w  i  e., 

Mianuję  Pana  Ministrem  Skarbu. 
Warszawa,  dniu  26  września  1921  r. 

Naczelnik  Państwa: 

(— )  J.  Piłsudski. 

Prezydent  Ministrów: 

( — )  Antoni  PonikoiosJd. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  219  z  d.  27/IX  1921  r.). 

462. 

KOMUNIKAT  MINISTERSIWA  SKARBU. 

W  sali  konferencyjnej  gmachu  Ministerstwa  Skar- 
bu przy  ulicy  Rymarskiej  odbyło  się  5-go  b.  m.  uroczy- 
ste przyjęcie  Dyrektorów  Departamentów  i  Naczelni- 
ków Wydziałów  przez  p.  Ministra  d-ra  Jerzego  Michal- 

skiego. 
W  imieniu  zebranych  powitał  p.  Ministra  Skarbu 

p.  Wiceminister  Markowski,  który  na  wstępie  zaznaczył, 
że  p.  dr.  Michalski  obejmuje  ster  finansów  państwo- 

wych w  chwili,  stanowiącej  o  całym  losie  naszego  ży- 
cia gospodarczego,  i  życzył  nowenni  Ministrowi  zdro- 
wia i  sil,  potrzcbnycli  do  podołania  tak  ciężkiemu  zada- 
niu. Że  p.  dr.  Miclialski,  tlzioki  swym  wiclkiyi  zaletom 

diiclia  i  charakteru,  jest  dzisiaj  może  jedynym  w  l'ołsce, 
który  temu  zadaniu  sprostać  potrafi,  o  tern  mówca 
miał  możność  pizckonać  się  w  czasie  wspólnej  pracy 
z  p.  Ministrem  na  początku  jego  działalności.  W  końcu 

p.  Markowski  zapewnił  p.  Ministra,  żc  znajdzie  ze  stro- 
ny zebranycli  najżywszy  współudział  w  swej  ciężkiej 

a  tak'  doniosłej  pracy  i  wyraził  nadzieję,  że  nie  okaże 
się  potrzeba  zastosowania  do  pracowników  Minister- 

stwa Skarbu  owej  żelaznej  miotły,  o  której  wspominał 
p.  Minister  w  swem  przemówieniu  scjmowem. 

Podziękowawszy  za  tak  serdeczne  powitanie,  p.  Mi- 
nister Skarbu  stwierdził  przedewszystkiem,  iż  nie  vvcho- 

dzi  w  koło  obcych,  lecz  do  grona  przyjaciół,  gdyż  z 
wielu  panami  łączą  go  węzły,  bądź  z  czasów  służby 
skarbowej,  bądź  z  czasów  uniwersyteckich,  wreszcie 
i. z  lat  1917  i  1918,  gdy  łdadł  pierwsze  kamienie  pod 
fundamenty  skarbowości  Państwa  Polskiego.  Praca,  ja- 

ka czeka  teraz  Ministej"stwo  Skarbu,  jest  tak  ciężka,  że 
■  bez  przesady  powiedzieć  można,  iż  cała  Polska  patrzeć 

będzie  na  to  Ministerstwo,  by  zobaczyć,  co  ono  zdzia- 
łać potrafi.  Wypowiedziane  wczoraj  w  Sejmie  słowo  o 

równi  pochyłej,  na  której  się  znajdujemy,  nie  było  by- 
najmniej przesadne,  dlatego  też  kraj  cały  dziś  w  dobie 

przesilenia  ekonomicznego  patrzy" na  Ministerstwo  Skar- 
bu tak,  jak  w  czasie  wojny  patrzył  na  Ministerstwo 

Spraw  Wojskowycli.  Tak  samo  przeto,  jak  w  ostatnio 
wymienionem  Ministerstwie  istnieje  Sztab  Generalny, 
siłą  rzeczy  wytworzyć  się  nutsi  w  Ministerstwie  Skarbu 
taki  Sztab,  do  którego  mogą  mieć  wstęp  wszyscy  pra- 
coAVTiicy,  bez  względu  na  stanowisko  służbowe,  o  ile 
posiadają  odpowiednie  kwalifikacje. 

Określając  warunki  pracy,  jakie  uważa  za  kooiecz-, 
ne,  p.  Minister  Słcarbti  zaznaczył  z  naci,skiem,  że  jest 
człowiekiem  prostym,  twardym  dla  siebie  i  dla  Innych, 
bo  wychowawszy  się  sam  od  10-go  roku  życia,  nauczył 
się  żądać  wiele  od  siebie  i  też  od  innycii.  Wszelka  nie- 
szczerość  i  wszelkie  intrygi  nie  mogą  mieć  nńejsca  przy 

w'Spólnej  pracy,  która  opierać  się  może  tylko  na  prosto- 
cie i  szczerości.  A  ponieważ  pracownicy  Ministerstwa 

Sł(arbu  w  opinji  publicznej  stoją  bardzo  wysoko,  dążyć 
powinni  tembardziej  do  najlepszego  wypełniania  swych 
zadań.  W  tym  oelu  zaś  muszą  się  przedewszystkicifi 
trzymać  zdała  od  wszelkiej  partyjnej  polityki  i  pamię- 

tać o  zachowaniu  tajemnicy  urzędowej.  Intensywność 
pracy  w  Ministerstwie  Słcarbu  musi  być  obecnie 
ogromnie  wzmożona,  gdyż  chodzi  o  okres  najcięższy 

dla  Państwa,  t.  j.  dążenie  do  stabilizacji  marki'  Wy- szedłszy sam  z  kół  urzędniczych  i  znając  przeto  do- 
kładnie życie  urzędnicze,  p.  Minister  wszystko  uczyń: 

Co  w  jego  mocy,  by  ulżyć  doli  pracowników  państwo- 
v/ych. 

W  końcu  prosił  zebranycli,  ażeby  oni  i  padwiadni 
im  urzędnicy  ministerjalni  odnosili  się  do  niego  zawsze 

z  jbezAYzglęclną  szczerością,  na  którym  to  tylko  yodlda- 
dzie  wyróść  może  stosunek  obustronnej  prawdziwej 

przyjaźni  —  warunek,  konieczny  do  spełnienia  citżkici 
wspólnych  zadań  .wobec  Państwa  i  spoleczc'ństwa. 

(„Monitor  Polski",  Nr.  228       1921  r.). 

463. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU 

Godziny  przyjęć  u  p.  Ministra  Skarbu. 

Od  dnia  17  października  począwszy  p.  Minister 
Skarbu    przyjmow-ać    będzie    posłów  sejmowych 

urzędników  innych  władz  i  urzędów       we  M'lorki 
i  sohoły,  od  godz.  9  — //  rano;  interesantów  pry 
watnych       u-  środy,  od  godz.  9  —  11  rano. 

Ograniczenia  ]K)wyższc  nie  dotyczą  reprczcn 
tantów  państw  obcycli. 

P.  Minister  Skarbu  uprasza,  aby  w  sprawie  w\ 

miaru  i  ściągania,  podatków  nie  zwracano  się  do  nit 
<lo  listownie,  lecz  kierowano  te  sprawy  na  wlaściw; droi^ę. 

464. 
KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

^  Niektóre  pisma  podały  wiadomość  o  ustąpienii 
z  Ministerstwa  Skarbu  p.  Wiceministra  Markowskie 
go  i  o  powrocie  .icgo  na  stanowisko  prezesa  Izb^ 
Skarbowe.j  w  Kielcach. 

Wiadomość  ta  jest  całkowicie  bezpodstawna. 

(„Monitor  Polski",  Nr.  227  -    1921  r.). 
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KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Podana  przez  dzienniki  wiadomość,  jakoby  na  miej- 
sce b.  podsekretarza  stanu,  D-ra  Weinfelda,  zamianowa- 
ny został  nowy  podsekretarz  stanu  w  Ministerstwie 

Skarbu,  jest  bezpodstawna.  W  Ministerstwie  Skarbu  jest 
bowiem  jeden  tylko  podsekretarz  stanu,  p.  Bolesław  Mar- kowski. 

(„Monitor  Polski",  Nr.  229    -  1921  r.). 

Organizacja  władz. 

466. 
KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Zgodnie  z  zapowiedzianym  w  przedłożeniu  rzą* 
iowym,  dotyczącym  preliminarza  budżetowego  nU 
•ok  1921  włączeniem  Pocztowycli  Zalcładów  Graficz-- .lycli  do  Pań^wowycli  Zakładów  Graficznycli,  Mi^ 
usterstwo  Skarbu  zawiadamia,  iż  Pocztowe  Zakłady graficzne  zostają  z  dniem  1  października  1921  r. 
vłączone  do  podległycli  Ministerstwu  Skarbu  Pań^ 
itwowycłi  Zakładów  Graficznycli. 

Warszawa,  dnia  5  października  1921  r. 

I      Podatek  spadkowy. 

*  467. 
OKÓLNIK  L.  1600/20.  S.  IV. 

V  przedmiocie  korespondencji  władz  skarbowycłi  z  po- 
łatnikami  w  postępowaniu  celem  wymierzenia  podatku spadkowego. 

Izb  Skarbowych  oraz  do  Urzędów  Skarbowych  Po- 
iatków  i  Opłat  Skarbowych   (Inspektoratów  Skaibo- 
vych),  majicych  siedzibę  na  obszarze  b.  dzielnicy  rosyj- 

skiej. 

Pisma  urzędowe,  przeznaczone  dla  osób  obo= 
^nązanych  do  uiszczenia  podatku  spadkowego  (pis= 
la  wystosowane  w  postępowaniu  przygotowawczem; 
,.akazy  płatnicze;  decyzje  na  skuteŁ:  środków  praw= 
iych  i  t.  p.),  należy  doręczać  pełnomocnikom  tycli 
'  sób,  jeżeli  złożono  pełnomocnictwo  bądź  ogólne  (co 
•o  wszystkich  interesów  mocodawcy)  bądź  szczegól= e,  upoważniające  do  działania  w  sprawie  wymiaru 
„odatku  spadkowego  po  danym  spadkodawcy. 
f.  Pismo  takie  ma  być  zaopatrzone  w  adres,  uło= 
ony  w  formie  następującej:  „Do  p.  NN.,  do  rąk 
«.  XY  pełnomocnika",  prżyczem  NN.  oznacza  imię -  nazwisko  osoby  obowiązanej  do  uiszczenia  podat= 
lu  spadkowego,  XY.  imię  i  nazwisko  pełnomocnika. 

Warszawa,  dnia  1  października  1921  roku. 
Minister  Skarbu: 

Ił  .  .  w  z,  (— )  Markowski. 

Opłaty  stemplowe. 

468. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  30  sierpnia  1921  roku. 

w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  roz* 
porządzenia  o  poborze  opłat  stemplowych,  dekretu 
o  opłacie  od  podań  i  świadectw  urzędowych,  art.  6  — 
10  ustawy  o  podwyższeniu  i  zrównaniu  stawek  przy 
niektórych  opłatach  stemplowych  oraz  ustaw  o  opla^ lach  stemplowych  od  ubezpieczeń,  od  weksli  i  od 
sprzedaży  przedmiotów  zbytku  na  województwa:  no^ 
wogródzkie,  poleskie  i  wołyńskie  oraz  na  powiaty: 
grodzieński,  wołkowyski  i  białowiesłd  województwa białostockiego. 

Na  zasadzie  art.  6  ustawy  z  dnia  4  lutego  1921  r, 

0  unormowaniu  stanu  prawno^politycznego  na  zie' miach  przyłączonych  do  obszaru  Rzeczypospolitej  na 
podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  "pokoju  i  r«= zejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  paźdzfernika 
1920  r.  (D?.  U.  Rz.  P.  Nr.  16,  poz.  93)  —  zarządza  siq co  następuje: 

§  1.^  Na  województwa:  nowogródzkie,  poleskie, 
wołyńskie  oraz  na  powiaty:  grodzieński,  wołkowyski. 
1  białowieski  województwa  białostockiego  rozciąga się  rtioc  obowiązującą: 

f 
1)  rozporządzenia  z  dnia  19  lipca  1916  r.  o  po= 

borze  opłat  stemplowych,  taryfy  stemplowej,  załą= 
czonej  do  tego  rozporządzenia  i  rozporządzenia  wv= 

konawczego  z  dnia  24  lipca  1916  r.  (Dz."  Rozp.  dla Gen.  Gub.  Warsz.  Nr.  40,  poz.  126,  127  i  128); 

2)  dekretu  z  dnia  17  lutego  1919  r.  w  przedmiot 
cic  opłat  od  podań  oraz  od  świadectw  urzędowych 

(Dz.  Pr.  Nr.  14,  poz.  145);  .  - 
3)  artykułów  6  —  10  ustawy  z  dnia«16  lipca 

1920  r.  o  podwyższeniu  i  zrównaniu  stawek  przy  nie= 
4ctórych  opłatach  stemplowych  (Dz.  U.  Rz  P  Nr  7'5 poz.  498); 

4)  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  opłatach 
stemplowych  od  ubezpieczeń  (Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  75, 
poz.  509); 

5)  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  opłatach 
stemplowych  od  we/csłi  (Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  83, 
poz..  553^; 

6)  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  opłacie 
stemplowej  od  sprzedaży  przedmiotów  zbytku  (Dz. 
U.  Rz.  P.  Nr.  79,  poz.  528). 

Jednocześnie  uchyla  się  rozporządzenia:  komi= 
sarza  generalnego  ziem  wschodnich  z  dnia  28  maja 
i  23  października  1919  r.  (Dz.  U.  Z.  C.  Z.  W.  Nr.  5, 
p-  34  i  Nr.  26,  p.273)  i  komisarza  naczelnego  ziem 
Wołynia  i  frontu  podolskiego  z  dnia  28  maja  1920  r. 
(Dz.  U.  Z.  C.  Z.  W.  i  Fr.  P.  Nr.  13,  p.  141)  w  przed, 
miocie  opłaty  stemplowej  od  podair  i  zaświadczeń 
urzędowych  oraz  rozporządzenie  komisarza  ge 
neralnego  ziem  wschodnich  z  dnia  25  lutego  1920  r. 
<Dz.   U.   Z.   C.    Z.   W.,   Nr.   62,   poz.   433),  do= 
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tyczące  opłat  skarbowych  od  umów  ubezpieczenio? 

wych. 

§  2.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po' 
wierzą  się  Ministrowi  Skarbu,  co  do  p.  5  §  1  —  w  poe 
rozumieniu  z  Ministrem  Przemysłu  i  Handlu. 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  uzyskuje  itioc 

obowiązującą  w  miesiąc  po  ogłoszeniu. 

Prezyclent  Ministrów; 

{-)  wm$. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Slccakoioski. 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

w  z.  {'-)  Henryk  Str&sburgfi: 

(D/..  Ust.  z  dnia  14/X  .1921  r.  Nr.  82,  poz.  567). 

•  Podatki  honsumcyjne. 

.469.  ^ 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Z  Komitetu  Ekonomicznej^o  Ministrów  otrzymus 

jemy  wyciąg  z  protokółu  123  posiedzenia  w  ćlniu 
28  września  1921  r.:  Punkt  6.  L.  691/21/KE. 

Wniosek  Min.  Skarbu  w  sprawie 'poboru  podatku 
od  węgla  w  dotychczasowej  wysokości,  t.  j.  20% 
wartości,  względnie  ceny  od  czasu  uchwalenia  przez 

Sejm  jednolitego  podatku  od  węgla  na  obszarze  Rze^ 
czypospolitej  Polskiej. 

Komitet  Ekonomiczny  Ministrów  postanowił: 

Upoważnić  Ministra  Skarbu  do  pobierania  w  dal= 

szym  ciągu  aż  do  czasu  uchwalenia  przez  Sejm  wnłe= 
słonego  już  przez  Rząd  projektu  ustawy  o  jednolitym 

podatku  od  węgla  na  całym  obszarze  Rzeczypospolis 
tej  Polskiej  zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  Ministra 
Przemysłu  i  Handlu  i  Ministra  Skarbu  z  dnia  13  lipca 

1931  r.  Dz.  Ustaw  Ńr.  66,  poz.  429  podatku  od  węgla 

w  dotychczasowej  wi'sokości,  a  mianowicie  20%  war* 
tośc',  względnie  ceny  sprzedażnej,  pobieranej  przez 

kopalnie  od  nabywców  węgla  i  to  od  całej  ilości  wę= 
^asprzedanego  z  kopalni  bez  względu  na  sposób 

tjfdstawy  węgla  czy  to  furmankanii,  czy  też-  koleją. 

(„Monitor  Polski",  Nr.  223  ■--  1921  r.). 

Monopol  Tytoniowy. 

470. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

0  utrzymaniu  w  mocy  i  częściowej  zmianie  rozporzą 
dzenia  z  dnia  12  kwietnia  1919  r.  („Monitor  Polski' 
Nr.  91  ex  1919)  w  przedmiocie  czasowego  zezwoleni; 

na  obrót  krajanym  tytoniem  i  papierosami: 

§  1. 

Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  12  kwiet 

nift  'l919  r.  („Monitor  Polski"  Nr.  91  ex  1919)  v brzmieniu  ustalonem  rozporządzeniem  z  dn.  24  czerv 
ca,  4  listopada,  19  grudnia  1919  r.,  8  czerwca  1920  r 
16  lutego  1921  r.,  13  sierpnia  1921  roku  (Dz.  Urz 

Nr.  30-  31,  poz.  381  ex  1921)  w  przedmiocie  opłat; li 
monopolowej    od    pozamonopolowycli  papierosóvf 
1  tytoniów  krajowych,  utrzymuje    się    w    mocy  z 
zmianami  wskazanemi  w  §§  2  do  3. 

Art.  3  powyższego  rozporządzenia  otrzymuj 
następujące  brzmienie:  Opłata  monopolowa  od  w) 
robów  tytoniowych  pozamonopolowych  wynosi: 

I)  od  papierosów  wszystkich  gatuoTfków  i  od  tj 
toniu  krajanego,  gatunku  najniższego  („średniego 
50 >o  detalicznej  ceny  sprzedażnej; 

,  2)  od  tytoniów  gatunków  wyższych  55%  dct; 
Hcznej  ceny  sprzedażnej. 

§3. 

Art.  6  powyższego  rozporządzenia  otrzymu, 

następujące  brzmienie:  Ceny  pozamonopolowyc 
papiero.sów  i  tytoniów  krajanych  podlegają  opłać 

monopolowej  według  niniejszego  rozporządzeń 

ustanawiać  będzie  perjodycznie  Generalna  Dyrekc. 
Monopolu  Tytoniowego. 

W  okresie  bieżącym,  aż  do  odwołania  obowi 

żują  następujące  ceny  maksymalne: 
I.  Papierosy: 

1. gatunku  średniego  A    .    .  . .    .    Mk.    600  za  s/fu 
2, 

.      .        n         8.00  , 

3. 

„        przedniego  A  .    .  . 
.    .     „     10.00  ,  . 

4. 

,        najprzedniej.  B  .  .' 

.    .     .     12.00  ,  . 

5. 
„       najprzedniej.  A  .  . 

.    .     ,     15.00  ,  „ 
6. „     18.00  „ 
7. „       luksusowe  A  .    .  . 

.    .     ,     20.00  ,  , 

11.    Ty  łonie: 

1. 

gatu!(ku  średniego  B    .    .  . .    ...    Mk.    3.000  za  .k 

2, 

.    .    .     „      6.000  „ 
3. ...     ,      9.000  „ 
4. 

„       najprzdeniej.  .    .  . 
,    .    .     ,     12.000  „ 

5. 

.    .    .     „     15.000  „ 

le 
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§4. Rozporządzenie    niniejsze    wchodzi    w  życie 

dniem  jego  ogłoszenia. 
Warszawa,  dnia  30  września  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (")  Wełnfeld. 

§4. 

Rozporządzenia  niniejsze  wchodź^i  w  żytIM 
Z  dniem  jego  ogłoszenia. 

Warszawa,  dnia  30  września  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

vf  z.  (-')  Weinfełd. 

f  471. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

y  przedraiocie  nowe^jo  unormowania  należytości  mos 
iopolowych  pobieranych  w  b.  zaborze  austrjackim 

I  od  wyrobów  tytoniowych  pozamonopolowych. 

I  
§  1 

Rozporządzenie  Ministra  Skarbó-  z  dnia  16  sicrp= 

Ilia  1921  r.  (Dz.  Urz.  Nr.  30—31,  poz.  380  ex  1921  r.), 

t>'  przedmiocie  należytości  monopolowych  (lieencyj= 
iych)  pobieranych  w  b.  zaborze  austriackim  od  wy= 
obów  tytoniowych  pozamonopolowych  utrzymuje 

w  mocy  ze  zmianami,  wskazanemi  w  §§  2  i  3. 

'     Art.  2  powyższego  rozporządzenia  otrzymuje 
j.astępujące  brzmienie:  » 
I     Począwszy  od  1  października  1921  r.  ustanawia 

,ią  powyższe  należytości  monopolowe  (licencyjne), 
ak  następuje: 

1)  od  papierosów  wszystkich  gatunków  i  tytoniu 

atunku  średniego  50%  detalicznej  ceny  sprzedażnej; 

2)  od  tytoniów  gatunku  przedniego,  najprzed= 

iejszego  i  luksusowego  55%  dftalicznej  ceny  sprze= 
ażnej;  • 

3)  od  cygar  i  cygaretek  2.000  marek  od  1  kg. 

,  §3. 
Ar-t.  3  powyższego  rozporządzenia  otrzymuje 

'.anstępujące  brzmienie: 
Ceny  sprzedaży  papierosów  i  tytoniów  pozamo= 

opolowych  oznaczać  będzie  periodycznie  Gencrab 
(a  Dyrekcja  Monopolu  Tytoniowego. 

W  okresie  bieżącym,  aż  do  odwołania  obowią= 
ają  następujące  ceny:- 

1.  .  Papierosy: 
gatunku  średniego  A  _ . 
,  przedniego  B  . 
„  przedniego  A  . 
„  najprzedn.  B  . 
,  najprzedn.  A  . 
,  luksusowego  B 
„  luksusowego  A 

Mk. 
6.00  za  sztukę 8.00  „ 

10.00  , 
12.00  , 
15.00  , 
18.00  . 
20.00  „ 

II.  Tytonie: 

gatunku  średniego  B  Mk.    3.000  kg. 
średniego  A   .     „      6.000  , 
przedniego   ,      9.000  , 
najprzedn   ,    12.000  „ 

H       luksusowego  ,    15.000  , 

Przepisy  celne* 

472. 

OKÓLNIK  Nr.  17195/DC/n/21. 

do  wszystkich  Urzędów  Celnych  w  spra-wie  nadania 
Bankowi  Budowlanemu  praw  banku  dewizowego. 

W  uzupełnieniu  instrukcji  dla  Urzędów  Celnych 

z  dnia  9  rńarca  1921  'r.  w  sprawie  wywozu  zagranic<; 
walut  i  papierów  wartościowych  (Dz.  Urz.  Min.  Sk. 

Nr.  10  —  11,  poz.  136),  Ministerstwo  Skarbu  zawia' 
damia,  że  Bank  Budowlany,  Spółka  Akcyjna,  w  War« 

sza^v^e,  jako  bank  akcyjny  z  siedzibą  zarządu  w  Pol* 
sce  posiada  prawa  banku  dewizowego,  w  myśl  art.  2 

rozporządzenia  Ministra  Skai-bu  z  dnia  31  grudnia 
1921  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  Pol.  Nr.  18  z  r.  1921.  poz.  104). 

Warszawa,  dnia  5  października  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

D3Tektor  Departamentu  Ceł:  • 

w  z.  ( — )  Chułkow^<i. 

473. 

OKÓLNIK  L.  18137/DC/II/21. 

Do  ws2f>'stkich  Urzędów  Celnych. 

W  spravide  nadania  Polsko  =  Amerykańskiemu  Ba«* 
kowi  Ludowemu  praw  banku  dewizowego, 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dnia  9  marca  1921  r. 

(iia  Urzędów  Celnych  w  sprawie  wykonania  rozpo^ 

rząd/cnia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  j  walut/ 

nii  zagraniczncmi  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  10  —  II, 

poz.  136).  Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Pol-^ 
sko  =  Amerykański  Bank  Ludowy,  Spółka  Akcyjna, 

posiada  prawa  banku  dewizowego  w  myśl  art.  2 
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porządzenia  Ainistra  Skarbu  z  dnia  31  grudnia  1920  r. 

(Dzień.  Ust.  z  r.  1921  Kr.  18,  poz.  104). 

M^iirszawa,  dnia  4  października  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu 

Dyrektor  Departamentu  Ce?! 

w  z.  (  -)  Chiiłkowski. 

,  474. 

,  Okólnik  L.  17231/DC/II/21. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych 

w  sprawie  nadania  Bankowi  Kujawskiemu  praw  bans 
ku  dewizowego, 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  d.  9  marca  1921  r. 

lila  Urzędów  Celnych  w  sprawie  wykonania  rozpo« 

rządzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walu^ 

tami  zagranicznemi  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  10  —  U, 
poz.  136).  Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Bank 

Kujawski,  Spółka  Akcyjna  we  Włocławku,  posiada 

prawa" banku  dewizowego  w  myśl  art.  2  rozporządzę^ 
nia  Ministra  Skarbu  z  31  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ust. 

Nr.  18,  poz.  104  z  r.  1921). 
Warszawa,  dnia  6  października  1921  roku. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

w  z.  ( — )  Chittkowski, 

475. 

Okólnik  L.  17.  923  DC/II  21. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych 

w  sprawie  opłat  od  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych. 

Departament  Cci  zwraca  uwagę  ua  ogłoszone  w 

Nr.  77  Dziennika  Ustaw  pod  poz.  535  rozporządzenie 

Ministra  Skarbu  z  dn.  16  września  1921  r.  w  przeds 

miocie  ustalenia  cen  sprzedażnych  spirytusu  i  wyi"o= 
bów  wódczanych,  oraz  opłat  od  nich  na  obszaraclb 

b.  zaboru  rosyjskiego  i  austriackiego. 

W  szczególności  obchodzą  urzędy  celne  §§  4;^.  5 
i  6  tego  rozporządzenia. 

Warszawa,  dnia  8  października  1921  roku. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

w  z.  (--)  Chutkowsku 

476. 

Okólnik  L.  18892/DC/ 11/21. 

Do  Urzędów  Celnych*  Kolejowych 

w  sprawie  nieprzekazywania  xIo    Gdańska  towarów, 

wywożonych  zagranicę. 

Departament  Ceł  zawiadamia,  że  towary  wywo= 
/one  zagranicę  przez  Gdań.sk  należy  przekazywać  do 

odprawy  wywozowej  Urzędowi  Celnemu  w  Tczewie, 

a  nic  Urzędom  Celnym  w  Gdańsku,  które  nie  są  obo= 

wiązane  do  wykonywania  nad  temi  towarami  mani- 
pulacyj  wywozowych  polskich  połączonych  z  pobiec 
ranicm  w^ywozowych  opłat  manipulacyjnych. 

Gdańskim  l^-zędom  Celnym  mogą  być  przeka 
zywane  przez  polskie  urzędy  celne  wejściowe  tylko 

towary  tranzytoM'ć  przeznaczone  dla  samego 
Gdańska. 

Warszawa,  dnia  9  października  1921  roku. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł: 

w  z.  (    )  Chiiłkowski. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  l'arnorudzic  nad  Zbruczcm  uruchomiony  zo« 
stał  z  dn.  24  sierpaia  b.  r.  Urząd  Celliy. 

Poźyczhi  państwowe. 

478. 
r 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  8  października  1921  r. 

o  przedłużeniu  zapisów  na  5%  długoterminowi  we- 

wnętrzną pożyczkę  państwową  z  roku  1920. 

Na  podstawie  art.  1  i  10  ustawy  z  dnia  27  lutego 

1920  roku  w  przedmiocie  wypuszczenia  5%  długotermi- 

nowej wewnętrznej  pożyczki  państwowej  z  roku  1920 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  r.  1920  Nr.  25  poz.  152),  zarządzam, co  następuje: 

§  1.  Zapisy  na  5%  długoterminową  wewnętrzny 

pożyczkę  państwową  z  roku  1920  przedłuża  się  aż  do 

odwołania,  za  wyjątkiem  zapisów  dokonywanych  na  ra- 
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j  ły,  kłórych  teimin  zaniknięcia  w  dniu  31  lipca  r.  b.,  usta- 

lony rozporządzeniem  z  dnia  25  lipca  r.  b.  (Dz.  Ust. 

'  z  r.  1921  Nr.  67  poz.  442),  pozostaje  w  mocy. 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

1;  z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(- )  Michohki. 

(Dz.,l'staw   R.  r.  Nr.  82  z   d.   14/X   1921  r., 
pi>z.  581  )< 

I  Przepisy  rachunkowe  i  kasowe. 

479. 

OKÓLNIK  Nr.  13130/GUK. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych. 

Na  zapytanie  Izby  Skarbowej  w  Kielcach,  Głó\v= 
11 V  Urząd  Kasowy  ozna.imia,  że  wobec  wstrzymania 

w  \  miaru  I=cj  raty  pożyczki  przymusowej  telegraficz' 

nem  rozporządzeniem  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia 

26  września  r.  b.  L.  3264,  oraz  wobec  przedłużenia, 

aż  do  odwołania  zapisów  na  wewnętrzną  pożyczkę 

długoterminową,  rozporządzeniem  Pana  Ministra 
Skarbu  z  dn.  8  października  r.  b.,  poclanem  w  treści 

Izbom  Skarbowym  rcskrj'ptem  Głównego  Urzędu  Kas 

sowego  z  dn.  8  października  r.  b.  L.  13326/21,  sprze= 
daż  obligacji  3%  renty  państwowej  z  r.  1921,  zarzą= 
dzona  poleceniem  Ministerstwa  Skarbu  z  dnia 

20  września  r.  b.  L.  10242/21  —  na  razie  jest  nic= 
aktualną  i  wobec  tego  winna  być  wstrzymaną. 

Nadesłane  przez  Urząd  Pożyczek  Państwowych 

obligacje  powyższej  renty  należy  zatrzymać  do  cza= 
su  otrzymania  dalszych  w  tej  sprawie  wskazówek. 

Warszawa,  dnia  10  października  1921  roku.  , 

Za  Ministra  Skarbu 

Dyrektor  Głównego  Urzędu  Kasowego: 

w  z.  (— )  5/.  Lipiński. 
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Poiycje  481  —584. Ml  8S. 

Sprawy  walutowe. 

481. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  nabywa  złoto 
I  srebro  na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu  po  ce- 

nach niżej  podanych,  które!  obowiązują  aż  do odwołania: 

Za  1  rubla 

markę  niemiecką 
1  koronę  w.  a. 
1  jedn.  monety  państw, 
należ,  do  Unji  Łacińsk 
1  florena  holend. 
1  florena  austrjack. 
1  funt  angielski 
1  szylinga 
1  dolara 
1  rublą  bilonem 
1  dukata  austrjack. 
1  koronę  skandynawską 

Za  złoto  Za  srebro 
Mk 1  1 1\  * 

1400  — 
700.— 

>> 

648.— 194.— 

»i 

551.— 162.— 

•  »> 

525.— 162.— 
>> 

1094,— 
367.- 

>> 

1312.— 
431.— 

»» 

13238.— 
>» 

20.— 
203!- 

>> 
2720.— 934.— 
nie  kupuje  się 

6221.— 

729.— 

233.'— 

1 808.50  f. 38.80 
1921  r.). 

Pożyczka  przymusowa. 
482. 

OKÓLNIK 

w  sprawie  wstrzymania  sprzedaży  obligacji  30/c renty  państwowej  z  1921  r. 

(Patrz  wyżej  poz.  479). 

Przepisy  6  służbie  państwowej. 
483. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 
z  dnia  5  października  1921  roku. 

w  przedmiocie  upuzelnienia  postanowień  §  66  p  2 
1  §  72  rozporządzenia  wykonawczego  do  ustawy' o  or- ganizacji Władz  i  Urzędów  skarbowych  na  Zzarze woJewod^tw:  Białostockiego,  Kieleckiego,  LubelskiJ! 
fkŁ^  Warszawskiego    oraz  postanowień §  3  rozporządzenia  z  dn.  3  lipca  1921  r.  w  przedmiocie 
utworzema  Urzędów  Skarbowych  akcyz  i  monopolów państwowych  na  obszarze  województw  Nowogródz= kiego,  Poleskiego  i  Wołyńskiego. 

Na  zasadzie  art.  13  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r 

L^rm^T'-*  ""T^^^^^y'  ̂ f^dz  i  urzędów  skarbek wych  (Dz.  Praw  P.  P.  z  r.  1919  Nr.  65,  poz.  391)  oraz rozporządzenia  Rady  Mini^rów  z  dn.  21  marca  1921 przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej 
ustawy  z  dn.  31  lipca  1919  r.  o  tymczasowej  organiza. 
cji  władz  1  urzędów  skarbowych  na  ziemie  przyłą= 
czone  do    Rzeczypospolitej         podstawie  umowy 
.1  . 

o  ̂reliminaryjnjaTi  pokoju  i  (rozejmie  rodpisanej 

Si,  XT  "-.l^  października  1920  r.  (Dz.  Ustaw  R.  P, -  r.  1921  Nr.  35,  poz.  205)  zarządzam  w  uzupdnierriu postanowień  §  66,  p.  2  i  §.  72  rozporządzenia  wyko^ ■lawczcgo  do  powyższej  ustawy  (Dz.  Ustaw  Rzp.  P. '  6- z  r.  19^)  1  §  3  co  następuje; 
W  nagłych  nie  cierpiących  zwłoki  wypadkach, 

o  Ile  to  jest  możliwe  bez  szkody  dla  służby  i  nie  wy- 
maga substytucji  połączonych  z  kosztami"  mogą  na. czelmcy  urzędów  skarbowych,  akcyz  i  mon.  pńastwo- wych  udzielać  urlopów  do  pobytu  w  kraju  podwład= 

nym  urzędnikom  najdłużej  na  czternaście,  zaś  funk= 
csonarjuszom  K.  sk.,  djetarjuszom  i  służbie  niższej na.Klłuzej  na  osiem  dni,  zaś  inspektorowie  akcvzowi 
podwładnym  urzędnikom  i  funkcjonariuszom  "  Kon troh  Skarbowej  takichże  urlopów  najdłuźe.i  na  ośm 
dni  w  ciągu  roku  kalendarzowego  obowiązani  są  jed= nak  donosić  o  tern  za  każdvnn  razem,  a  to  naczelnicy 
powyższych  Urzędów  Izbie  Skarbowej  zaś  inspekto= 
rowie  akcyzowi  Urzędowi  Skarbowemu  akcyz  i  mo= 
nopolów  państwowych.  ' 

Przcpiąanc  w  §  66  p.  2  rozporządzenia  wyko* 
•nawczego  (Dz.  Ustaw  Rz.  E*.  Nr.  15  z  r.  1920,  poz  81) składanie  Izbom  Skarbowym  próśb  urzędników 
o  udzielenie  urlopów  dotyczyć  będzie  tylko  takich 
^dan  ktorcmi  urzędnik  lub  funkcjonarjusz  prosić pędzie  o  udzielenie  urlopu  ponad  14  względnie  ponad 
8  dni  w  ciągu  roku  kalendarzowego. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu: 

(— )  Dr.  Mikulecki. 

Przepisy  emerytalne. 484, 

USTAWA  EMERYTALNA 

funkcjonarjuszów  państwowych 

z  dnia  28  lipca  1921  roku. 

ROZDZIAŁ  I. 

Art.  1.    Funkcjonarjusze  państwowi  na  starość 
lub  w  razie  niezdolności  do  służby,  tudzież  wdowy I  sieroty  po  nich  otrzymują  zaopatrzenie  emerytalne •  wedle  zasad  niniejszej  ustawy. 

Art.  2.    Funkcjonaa-juszami  państwowymi  w  ro= zuniieniu  ustawy  niniejszej  są:  urzędnicy'  i  niżsi tunkcjonarjusze  państwowi,  pracownicy  kolei  pań- 
stwowych, wyżsi    i    niżsi    funkcjonarjusze  policji państwowej,  profesorowie  i  inni  wykładający  i  pi mocnicy  naukowi  w  państwowych  szkołach  akade= mickich,  nauczyciele  i  dyrektorowie  państwowych szkol  srednicli  ogólnokształcących,  seminarjów  nau= czyoie  skich  i  preparand.  wizytatorowie  szkół  nau= czyciele  publicznych  szkół  powszechnych,  inspektom rowie  szkolni  i  zastępcy  inspektorów  szkolnych.  nau= czyciele,  dyrektorowie,  instruktorowie  państwowych szko   zawodowych  oraz  seminarjów  dla  nauczycieli szkol  zawodowych,  tudzież  sędziowie,  prokuratorom 



M  36. 1 Pozycja  484. 717 

wic  (wymiar  sprawiedliwości)  i  aplikanci  sądowi, 
z  wyłączeniem  niezawodowych  sędziów  pokoju 
w  byhm  zaborze  rosyjskim  i  pruskim,  pełniących 
swe  czynności  ubocznie. 

ROZDZIAŁ  IT. 

Zaopatr/.enie  funkcjonarjuszów  państwowych. 

^  Art.  3.  Funkcjonariusz  państwowy,  mianowa 
ny  na  stale,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  państwo= 
wej  służbie  cywilnej,  otrzymuje  dożywotnie  uposa= 
żenię  emerytalne  po  uplwie  conajmniej  dziesięciu 

lat  służby  państwowej,  o  ile,  z  powodu  trwałej  nie- 
zdolności do  dalszego  pełnienia  obowiązków  słu?bo= 

wych,  przechodzi  na  emeryturę. 

.Prawo  to  przysługuje  funkcjonarjuszowi  pań= 
stwowemu  już  po  pięciu  latach  służby  państwowej, 
o  ile  stal  się  trwale  niezdolny  do  pełnienia  obo= 
wiązków  służbowych  z  powodu  choroby  lub  ka= 
lectwa,  nabytych  bez  własnej  umyślnej  winy  ])o 
wstąpieniu  do  służby  państwowej. 

Prawo  to  przysługuje  funkcjonarjuszowi  pań= 
stwowemu  bez  względu  na  liczbę  lat  służby,  jeśli  stal 
się  do  niej  niezdolny  wskutek  nieszczęśliwego  wy 
padku,  doznanego  z  powodu  lub  w  czasie  pełnienia 
obowiązków  służbowych. 

Art.  4.  Funkcjonariuszowi  państwowemu,  który 

stał  się  niezdolny  do  służby  wskutek  paraliżu,  utra' 
ty  wzroku,  pomieszania  zmysłów  lub  gruźlicy,  dolis 
cza  się  przy  wymiarze  uposażenia  emerytalnego,  w 
granicach  art.  14  niniejszej  ustawy,  dziesięć  lat  do 
czasu  służby,  podlegającego  normalnemu  zaliczeniu 
do  wysługi  emerytalnej. 

Taki  sam  okres  czasu  dolicza  się  funkcjonarju^ 
szowi  państwowemu,  który  stał  się  niezdolny  do 
służby  wskutek  nieszczęśliwego  wypadku,  doznane 
go  z  powodu  lub  w  czasie  pełnienia  obowiązków 
służbowych. 

Funkcjonarjuszowi  państwowemu,  który  ,wsku= 
fok  nieszczęśliwego  wypadku, '  doznanego  z  powodu 

i  lub   w   czasie   pełnienia   obowiązków  służbowych. 

I  utracił  zdolność  do  pracy  żłobkowej,  może  właści= 
!  wa  władza  naczelna  w  poF^fezumieniu  z  Ministrem 
Skarbu  przyznać  uposażenie  emerytalne  w  wyższym 
od  normalnego  wymiarze,  aż  do  pełnej  M'ysokości 
uposażenia  w  służbie  czynnej  (art.  14),  będącego 
podstawą  do  obliczenia  uposażenia  emerytalnego. 

Praktykantów  w  takich  samych  wypadkach  trak= 
tuic  się  na  równi  z  funkcjonarjuszami  państw^owymi, 
mianowanymi  na  stałe. 

(1  Art.  5.  Funkcjonarjusz  państwowy,  który  przed 
uzyskaniem  prawa  do  emerytury  (art.  3  i  4)  opuszcza 

,  służbę  nie  z  po^iodu  wydalenia  lub  dobrowolnego 

wystąpienia  ze  służby,  otrzymuje  jednorazowe  wy= 
nagrodzenie,  które  wynosi  za  czas  służby  od  lat 

dwóch  do  pięciu  —  jednoroczne,  a  za  czas  .służby 
:  ponad  pięć  lat  —  dwuletnie  ostatnio  pobierane  upo= 
sażenie  w  służbie  czynnej  (płaca  zasadnicza  ze 

wszystkicfhi  dodatkami,  z  wyjątkiem  dodatków  re= 
prezentacyjnych  i  funkcyjnych). 

Art.  6.  Przeniesienie  na  emeryturę  następuje  na 
prośbę  funkcjonarjusza  państwowego: 

a)  bez  względu  na  wiek,  jeżeli  funkcjonarjusz 
'państwowy^  z  powodu  ułomności  cielesnej,  albo  z  po= 

j  wodu  upadku  sił  fizycznych  lub  umysłowych  stał  się 
I  trwale  niezdolny  do  służby; 

b)  bez  względu  na  niezdolność  do  służby,  gdy 
przekroczył  sześćdziesiąty  rok  życia. 

Art.  7.  Władza  może  funkcjonarjusza  państwo= 
wego  przenieść  na  emeryturę  bez  jego  prośby: 

a)  gdy  funkcjonarjusz  państwowy  z  powodu 
choroby  dłużej,  niż  rok  nieprzerwanie  nie  pełnił 
służby;  za  przerwę  w  powyższym  jednorocznym 
okresie  uważane  będą  tylko  te  ̂   czasokresy  czynnej 
służby,  które  wynoszą  conajmniej  połowę  czasu,  spę= 
dzonego  poprzednio  poza  służbą  wskutek  choroby 
lub  na  urlopie  dla  poratowania  zdrowia; 

b)  gdy  z  powodów,  podanych  w  art.  6  punkt  a), 
jest  trwale  niezdolny  do  prawidłowego  pełnienia 
służby; 

c)  gdy  przekroczył  sześćdziesiąty  rok  życia 
i  uzyskał  prawo  do  pełnego  uposażenia  emerytalne' 
go  (art.  14); 

d)  o  ile  funkcjonarjusz  państwowy  .w  ciągu  ro= 
ku  od  chwili  przeniesienia  go  w  stan  niecz>niny  nie 
został  powołany  do  służby  czynnej.  •> 

Do  sędziów  nie  stosuje  się  postanowienie,  za= 
warte  w  punkcie  c)  niniejszego  artykułu.  Przepisy 

0  przeniesieniu  sędziego  na  emeryturę  z  powodu  sta= 
rości,  zawarte  są  w  ustawie  o  służbie  sędziowskiej 
1  prokuratorskiej. 

Postanowienie  punktu  c)  nic  dotyczy  również 
profesorów  szkół  akademickich,  którzy  będą  mogli 

być  przeniesieni  na  emeryturę,  zgodnie  z  postano= 
wieniami  ustawy  o  szkołach  akademickich. 

Pracownika  kolejowego  można  przenieść  na  eme= 
ryturę  z  urzędu  także  bez  względu  na  wiek,  gdy  uzy» 
skał  prawo  do  pełnego  uposażenia  emerytalnego. 

Art.  8.  Przeniesienie  funkcjonarjuszów  państwo- 
wych na  emeryturę  zarządza  ta  władza,  która  powo- 

łana j.est  do  ich  mianowania. 

Art.  9.  Funkcjonarjusz'  państwowy,  ubiegający 
się  o  przeniesienie  na  emeryturę  z  powodów,  wymic 

nionych  w  art.  6  punkt  a),  poddany  będzie  zarządzę' 
niem  władzy  służbowej  badaniu  lekarza  rządowego, 

w  celu  stwierdzenia  przyczyny  i  stopnia  niezdolno^ 
ści  do  służby.  W  wypadkach  wątpliwych  właściwa 
wfadza  może  poddać  funkcjonarjusza  państwowego 
ponownym  badaniom  innego  lekarza  rządowego; 

również  funkcjonarjusz  państwowy  ma  prawo  pro^ 
sić  o  poddanie  go  podobnemu  ponownemu  badaniu, 
lekarskiemu  o  ile  wynik  pierwszego  badania  w\'padł 
dla  niego  niekorzystnie;  odnośną  prośbę  powinien 

funkcjonarjusz  państwowy  wnieść  w  ciągu  czterna= 
stu  dni  po  zawiadomieniu  go  o  wyniku  pierwszego 
badania  lekarskiego. 

Przeciwko  orzeczeniu,  odrzucającemu  prośbę  o 

przeniesienie  na  emeryturę,  służy  funkcjonarjuszo= 
wi  państwowemu  prawo  wniesienia  w  ciągu  trzydzie- 

stu dni  zażalenia  do  właściwej  władzy  naczelnej. 

Art.  10.  O  zamierzonem  przeniesieniu  funkcjo- 
narjusza  państwowego  na  emeryturę  bez  jego  prośby 

należy  w  wypadkach^  przewidzianych  w  art.  7  punkt 

a)  i  b),  zawiadomić  funkcjonarjusza  państwowego 

na  piśmie  z  podaniem  powodów  i  objaśnieniem,  że 

w  ciągu  czternastu  dni  wolno  mu  wnieść  zarzuty,  co 

do  których  należy  w  razie  potrzeby  zarządzić  docho= dzenie. 

Przeciwko  orzeczeniu  o  przeniesieniu  na  emerv= 

turę  przysługuiie  funkcjonarjuszowi  państwowemu 

prawo  wniesienia  w  ciągu  trzydziestu  dni  zażalenia 
do  właściwej  władzy  naczelnej. 



Art.  U.   Uposażenie  cmerytabc  przyznaje  i  wn- 
mierzą  w  porozumieniu  z  równorzędną  władza  skar=. 
bową  ta  władza,  Ictóra  była  powołana  ostatnio  do 
asygnowania  uposażenia  w  służbie  czynnej. 

Przeciwlco  odmowie,  jak  również  ustaleniu  pod=- 
stawy  wymiaru  uposażenia  emerytalnego  slużv  funk= 
cjonarjuszowi  państwowemu   prawo  wni(;sienia  w 
ciągu   sześćdziesięciu   dni  zażalenia  do  właściwej władzy  naczelnej. 

Art.  12.    Bieg  terminów,  przewidzianycłi  w  artv  = 
kulach  9,  10  i  11.  rozpoczyna  się  z  dniem,  następu .lącym  po  dniu  doręczenia  zawiadomienia  lub  orze=^ czenła.. 

Art.  13.  Artykuły  8  do  12  nie  stosują  się  do  sę= 
dziow,  prokuratorów  i  aplikantów  sadowych.  Koin  = 
peteneja  władz,  powołanych  do  rozstrzygania  o 
przeniesieniu  tych  funkcjonarjuszów  na  emeryturę 
i  zasady  postępowania  w  tym  względzie  określone 
są  w  ustawie  o  służbie  sędziowskiej  i  piokuratO'^-= 

^iej. Art.  14.  Podstawą  do  wymierzenia  uposaicnia 
emerytalnego  jest  płacir  zasadnicza  wraz  z  dodatka= 
mi  za  wysługę  lat  (starszeństwa,  za  trzechlecia),  za studja  wyższe  i  za  kierownictwo. 

Podstawą  do  wymierzenia  uposażenia  emerytal= 
nego  aplikantów  sądowych  jest  ich  uposażenie  w 
służbie  czynnej,  u  praktykantów  ich  wynagrodzenie 
—  w  obu  wypadkach  bez  dodatków. 

Uposażenie  emerytalne  wynosi  po  ukończeniu 
dziesięciu  lat  służby  czterdzieści  .  procent  (40%), 
wzrasta  za  każdy  następny  rok  służby  o  dwa  całe 
i  cztery  dziesiąte  procentb(2.4%),  w  żadnym  jednak 
razie  nie  może  przenosić  stu  procent  (100%)  uposa= 
żenią  służby  czynnej,  służącego  za  podstawę  do  wy= 
miaru  uposażenia  emerytalnego. 

Art.  15.  Czas  służby,  podlegający  normalnemu 
zaliczeniu  do  wysługi  emerytalnej,  liczy  się  od  dnia 
rozpoczęcia  służby  w  danym  dziale  zarządu  pań= stwowego. 

Do  tego  czasu  służby  dolicza  się  nadto: 
a)  czas  służby  sjłędzony  w  innym  dziale  zarzą= 

du  państwowego; 
b)  czas  przebyty  w  stanie  nieczynnym; 
c)  czas  czynnej  służby  w  wojsku  polskiem,  o 

ile  urzędnik  nie  spełniał  jej  równocześnie  z  państwo= 
wą  służbą  cywilną; 

d)  czas  spędzony  w  służbie  samorządowej. 
Za  zgodą  Ministra  Skarbu  może  być  zahczony 

do  wysługi  emerytalnej  także  czas  służby  spędzonej 
w  charakterze  państwowego  pracownika  kontrakto- 

wego. , 

Przy  ostatecznem  obliczeniu  lat  wysługi  emei>r 
talnej  nie  uwzględnia  się  części  roku  do  sześciu  mie= 
sięcy  włącznie,  natomiast  okres,  przekraczający  czas 
sześciu  miesięcy,  liczy  się  jako  pełny  rok. 

Art.  16.  Pracownikom  kolejowym  w  służbie  pii= 
rowozowej,  konduktorskiej,  ustawiaczom  i  spina= 
czom  każdy  rok  służby,  spędzonej  w  tym  chiiraktc= 
rze,  ponad  lat  dziesięć  fałctycznej  takiej  służby,  za= 

liczą  się,  jako  18  miesificy,  pełniącym' nocne  dyżury 
służbowe  za  16  miesięcy. 

Art.  17.    Czasu  służby,  spędzonego  przed  ukoń^ 
czeniem  osiemnastu  lat  życia,  nie  zalicza  sic  do  wy-  ̂ 
sługi  emerytalnej. 

Art.  18.  Prawo  do  pobierania  uposażenia  enic 
rytalnego  rozpoczyna  się  od  pierwszego  dnia  niiesią 

^  ca  następującego  po  zarządzeniu  wstrzymania  wy piaty  uposażenia  w  służbie  czynnej. 
Uposażenie  emerytalne  płatne  j(^t  w  równvch miesięcznych  ratach  z  góry. 
Art.  \9.  Pra^y6  do  pobierania  uposażenia  eme= 

rytnlnego  gaśnie  w  razie  śmierci  emeryta,  a  nadto: 
a)  gdy  emeryt,  przeniesiony  na  emeryturę  w mysi  art.  6  punkt  a)  i  art.  7  punkt  a),  b)  i  d).  odmó^ 

wi  w  ciągu  lat  sześciu  po  przeniesieniu  <jo  na  eme= 
ryturę,  przyjęcia  ofiarowanej  mu  ponownie  posady 
państwowej  równego  albo  wyższego  stopnia  skiżb<r 
wego  (stopnia  płacy)  grupy  uposażenia.  W  wypad- 

kach art.  6  punkt  a)  i  art.  7  punkt  a)  i  b)  należy 
poprzednio  urzędownie  stwierdzić,  czy  emeryt  iio- 
siada  względnie  czy  odzyskał  zdolność  do  pełnienia obowiązków  służbowych; 

b)  gdy  emeryt  został  prawomocnie  skazany  za 
czyn  karygodny,  a  skazanie  pociąga  za  soba  utratę 
zdolności  do  piastowania  urzędu  publicznego,  względ= 
nic  prawa  do  uposażenia  emerytalnego.  Władza  na= 
czelna  może,  w  razie  stwierdzenia  okoliczności  za= 
sługujących  •  na  poszczególne  uwzględnienie,  przy znać  żonie  i  dzieciom  skazanego  odpowiedni  zasiłek 
na  czas,  przez  który  rodzina  pozostawałaby  beż środków  utrzymania. 

Zasiłek  ten  nic  może  przekraczać  normalnego 

zaopatrzenia.  
' Art.  20.  Prawo  do  pobierania  uposażenia  eme= 

rytalnego  zawiesza  się  w  wypadkach: 
a)  przebywania  bez  zezwolenia  Ministra  Skar= 

I>u  dłużej,  niż  pół  roku  poza  granicami  Państwa  — 
na  czas  takiego  pobytu  za  granicą; 

b)  utraty  obywatelstwa  polskiego  —  do  chwili 
ponownego  odzyskania  tego  obywatelstwa; 

c)  na  czas  pobierania  zaopatrzenia  z  tytułu  nie= 
zdolności  do  służby  (pracy)  na  zasadzie  innych 
ustaw,  o  ile  świadczenia  te  płyną  ze  Skarbu  Państwa. 
W  tym  wypadku  służy  uprawnionemu  prawo  wybo= 
ru  między  powyższemi  zaopatrzeniami. 

Jeżeli  emeryt  obejmie  stanowisko  w  służbie  pań= 
stwowej  lub  samorządowej  za  wynagrodzeniem,  mo^ 

że  pobierać  tylko  taką  część  uposażenia 'emerytalne= 
go,  która  wraz  z  tem  ̂ ^^nagrodzeniem  nie  przewyż= 
sza  uposażenia,  przywią^^anego  do  stanowiska.  pia= 
stowanego  ostatnio  przez  emeryta  w  służbie  czynnej. 

Art.  21.  Do  emeryta,  powołanego  do  czynnej 
służby  wojskowej,  stosować  należy  analogicznie  po= 
stanowienie  art.  5,  6,  7  ustawy  z  dnia  ll.VII  1919  r. 
(Dz.  Pr.  P.  P.  z  1919  r.  Nr.  59,  poz.  357),  z  tą  różni= 
cą,  żc  emerytowi  nie  słu^y  prawo  do  specjalnych  do' 
datków  z  tytułu  stosunków  rodzinnych,  o  ile  został 
powołany  do  wojskowej  służby  czynnej  po  upływie 

czasokresu,  wymienionego  w  art.  19=a. 
Postanowienie  powyższe  nic  dotyczy  emeryto= 

wanych  pracowników  kolejowych,  powołanych  do 
wojskowej  służby  koleiowc.i-  na  podstawie  ustawy 
z  dnia  27  marca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  27, 

poz.  160). 

ROZDZIAŁ 'łłl. 
Zaopatrzenie  wdów  i  siero{. 

Art.  22.  Wdowy,  tudzież  pozostałe  po  funkcjo- 
narjuszach  państwowych  dzieci  ślubne  i  uprawnio- 

ne otrzymują  pensję  wdowie  i  sieroce  według  norm 

podanych  w  następnych  artykułach,  o  ile  funkejona- 



M  38. 
Pozycja  484, 

rjusz  państwowy  w  chwili  śmierci  pobicrat  uposaże- 
nie emcrytahie  lub  mial  prawo  do  niego. 
Art.  23.  Pensja  wdowia  po  funkcjonar.juszach 

państwowych  wynosi  pięćdziesiąt  procent  (50%) 
kwoty  tego  uposażenia  emerytalnego,  które  zmarły 
funkcjonariusz  pobierał,  lub  też  tego,  do  którego 
w  chwili  śmierci  miaihy  prawo  według  zasad  ustawy niniejszej. 

Ai-t.  24.  Prawo  dn  zaopatrzenia  sierocego  nabv» wa  się  po  ojcu. 
Zaopatrzenie  to  wynosi: 
a)  dla  każdego  dziecka,  którego  matka  żyje 

i  w  chwiJi  śmierci  funkcjonarjusza  państwowego  mia= 
la  prawo  do  pensji  wdowiej  —  jedną  czwartą  część pensji  wdowiej; 

b)  dla  każdego  dziecka,  którego  matka  już*nie 
żyje  lub  też  w  chwili  śmierci  męża  nie  miała  prawa 
do  pensji  wdowiej,  albo  też  później  to  prav/o  utra= 
cila  —  pcrłowę  pensji  wdowiej. 

O  ile  matka  nie  pobiera  pensji  wdowiej  z  powo= 
du  zajmowarlia  stanowiska  w  służbie  państwowej 
(art.  35  ustęp  przedostatni),  to  sierotom  służy  pra= 
wo  do  zaopatrzenia  według  postanowień  punktu  a) artykułu  niniejszego. 

Art.  25.  Prawo  do  zaopatrzenia  sierocego  może 
być  również  nabyte  po  matce,  jednak  tylko  w  na= 
stępujących  wypadkach: 

a)  gdy  zaopatrzenie,  nabyte  po  ojcu,  jest  niż= 
sze  od  zaopatrzenia,  jakieby  służyło  sierocie  po matce; 

b)  gdy  sieroty  nie  mają  po  ojcu 'żadnego  zao= patrzenia  z  funduszów  publiczpych; 
c)  gdy  ojciec  żyje,  •  lecz  niezdolny  do  pracy 

i  i-.ie  może  zapewnić  dzieciom  utrzymania. 
Zaopatrzenie  po  matce  wynosi  jedną  szóstą 

część  jej  uposażenia  emerytalnego. 
W  wypadkach,  przewidzianych  w  punkcie  a), 

prawo  do  zaopatrzenia  sierocego  po  ojcu  gaśnie. 
W  wypadkach,  przewidzianych  w  pupkeie  b),  o 

ile  zaopatrzenie  z  funduszów  publicznych  jest  niż= 
sze  od  zaopatrzenia,  pesysługującego  po  matce,  na= 
leży  się  sierotom  różnica  z  funduszów  państwowych. 

Art.  26.  Suma  zaopatrz,enia  sierocego,  bez  wzglę= 
du  na  ilość  dzieci,  nie  może  sama,  ani  łącznie  z  pen=  ̂  
sją  wdowią  przekraczać  wysokości  uposażenia  eme= 
rytalnego,  które  zmarły  funkcjonariusz  państwowy 
faktycznie  pobierał  lub  do  którego  miałby  prawo w  chwili  śmierci. 

Art.  27.  O  ile  funkcjonarjusz  państwowy  zmarł 
wskutek  nieszczęśliwego  wypadku,  któremu  uległ  z 
powodu  lub  -w  czasie  pełnienia  obowiązków  służbo= 
wych,  oblicza  się  wysokość  pensji  wdowiej  i  siero= 

1  cej  według  art.  23  i  24  przy  zastosowaniu  postano= 
t^rień  art.  4  ustęp  2,  a  w  razie  okoliczności,  zasługu= 
,jących  na  szczególniejsze  uwzględnienie,  przy  zasto= 
sowaniu  art.  4  ustęp  3. 

Art.  28.  Pensje  wdo\vie  i  sieroce  przyznaje 
i  wymierza  władza,  powołana  do  wymierzania  upo= 
sażenia  emerytalnego  (art.  11)  w  porozumieniu  z  rów= 
norzędną  władzą  skarbową,  która  zarządza  następ= 
nie  wypłatę  pensji  wdowiej  i  sierocej. 

Art.  29.  Postanowienia  artykułów  11  i  12  rnają 
analogiczne  zastosowanie  również  jdo  wdów  i  sierot 
po  funkcjonariuszach  państwowych. 

Art.  30.   Wdowa  nie  ma  prawa  do  pensji: 
a)  jeżeli  małżeństwo  zostało  zawarfe  przez  enie= 

rvta; 
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b)  jeżeli  wspólność  małżeńska  została  sądo%vnie 
rozdzielona  bez  obowiązku  męża  do  utrzymania 

żony.  ^ Dzieci,  pozostałe  z  małżeństwa  zawartego  przez 
emeryta,  nic  mają  prawa  do  zaopatrzenia  sierocego. Art.  31.  Prawo  do  otrzymywania  pensji  wdo= 
wiej  i  sierocej  rozpoczyna,  się  z  pierwszym  dniem 
miesiąca,  następującego  po'  tym  miesiącu,  za  którj- zmarły  funkcjonarjusfz  państwowy  (emeryt)  pobrał 
ostatnio  należne  mu  uposażenie  w  shiżbie  czynnej 
(uposażenie  emerytalne),  dla  sierot,  które  przysły  na 
świat  po  tym  terminie  -  ~  od  pierwszego  dnia  miesią- ca, w  którym  się  urodziły. 

O  ile  żądanie  przyznania  pensji  wdowiej  lub  sic= 
rocej  nie  zostało  zgłoszone  w  ciągu  jednego  roku 
od  dnia  śmierci  męża,  względnie  ojca  lub  matki,  na= 
leży  przyznać  pensję  wdowią  lub  sierocą  od  pierw 
szego  dnia  miesiąca,  następującego  po  dniu  zgłoszę^ 
nia  się  osób  uprawnionych. 

Właściwa  władza  naczelna  w  porozumieniu  z  Mi= 
nistręra  Skarbu  przyznaje  pensję  wdowią  i  sierocą 
od  terminu,  ustalonego  w  ustępie  pierwszym  niniej^' szego  artykułu,  jeżeli  osoby  uprawnione  wykażą,  iż 

zaszły  ważna  okoliczności,  które  uniemożliwiły  '  im wcześniejsze  zgłoszenie  żądania  o  zaopatrzenie.  » 
Art.  32.  Pensje  wdowie  i  zaopatrzenia  sieroce 

płatne  są  z  góry  w  równych  ratach  miesięcznych. 
Art.'  33.  W  razie  ponownego  zamążpójścia  wdo^ wa,  o  ile  nie  zastrzeże  sobie  prawa  do  przyznanej 

jej  pensji  na  wypadek  powtórnego  jej  owdowienia, 
otrzymuje  jednorazowy  zasiłek  w  wysokości  trzy= 
letniej  pensji  wdowiej. 

Gdy  wdowa  nabędzie  prawo  dó  pensji  z  ponow= 
nego  małżeństwa  —  otrzymuje  w  razie  powtórnego 
owdowienia,  o  ile  zgłosiła  za&trzeżenie,  przewidziane 

w  ustępie  pierws*zym  tego  artykułu,  tę  pensję  wdo= 
wią,  która  jest  wyższa,  a  (JtSIe  otrzymała  zasiłek  — 
pensję  wdowią,  przysługującą  z  tytułu  ponownego małżeństwa. 

Art.  34.  Prawo  do  pensji  wdowiej,  względnie 
'sierocej  gaśnie: 

a)  w  razie  śmierci  ■  wdowy  lub  sieroty  ~  po 
upływie  tego  miesiąca,  w  którym  śmierć  nastąpiła; 

b)  w  razie  ukończenia  przez  sierotę  osiemna= 
stego  roku  żyda  lub  też  wcześniejszego  zawarcia 

związku  małżeńskiego;  * 
c)  gdy  wdowa,  względnie  sierota  została  pra= 

womocnie  skazana  za  czyn  karygodny,  a  skazanie 
pociąga  za  sobą  utratę  prawa  do  ̂ zaopatrzenia  wdo- 

wiego, względnie  sierocego. 

W  razie  odbywania  studjów  w  zakładach  nauko= 
wych,  zaopatrzenie  sieroce  wypłaca  się  z  powyższe= 
mi  zastrzeżeniami  do  ukończenia  sfudjów,  najdłużej 
jednak  do  ukończenia  dwudziestu  czterech  lat  życia. 

W  wyjątkowych,  na  szczególne  uwzględnienie 
zasługujących  wypadkach,  tudzież  w  razie  trwałej 
niezdolności  do  zarobkowania,  właściwa  władza  na= 
czelna  może  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu 
zezwolić  na  dalsze  pobieranie  zaopatrzenia  sicroce= 
go  także  po  ukończeniu  osierhnastu  lat  życia. 

Art.  35.  Prawo  do  pobierania  pensji  wdowiej 
lub  sierocej  zawiesza  się  w  wypadkach: 

a)  przebywania  bez  zezwolenia  Ministra  Skarbu 
dłużej,  niż  pół  roku  poza  gralKcami  Państwa  -  na 
czas  takiego  pobytu  zajjranicą; 
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b  )  utraty  obywatelstwa  polskiego  —  do  chwili 
ponownego  odzyskania. 

Jeżeli  sierota  zajmuje  jakiekolwiek  stanowisko 
w  służbie  państwowej  lub  samorządowej,  do  którego 
przywiązane  jest  stałe  roczne  uposażenie,  wstrzymu' 
je  siQ  pensję  sierocą,  o  ile  uposażenie  to  jest  wyż= 
sze  od  przyznanego  zaopatrzenia  sieiocego; 

c)   na   czas   pobierania   zaopatrzenia   z  tytułu 
śmierci  męża  (ojca)  na  zasadzi*  innych  ustaw,  o  ile 
świadczenia  te  płyną  .ze  Skarbu  Państwa  i  przewyż 
szają  pensję  wdowią  lub  sierocą. 

Prawo  do  pobierania  pensji  sierocej  zawiesza  się 
również  na  czas  uwzględnienia  sieroty  przy  wymie= 
rzaniu  dodatku  drożyźnianego  do  płacy  zasadniczej 
łunkcjonarjusza  państwowego  (ojczyma,  macochy). 

Art.  36.  Wdowa  po  funkcjonarjuszu  państwo= 
wym,  która  z  tytułu  zajmowania  stanowiska  w  służ= 
bie  państwowej  nabyła  praw  emerytalnych,  ma  pra- 
u  o  wyboru  między  pobieraniem  '  albo  uposażenia 
emerytalnego,  albo  pensji  wdowiej. 

Art.  37.  Wdowa  po  funkcjonarjuszu  państwo= 
wym,  który  zmarł  w  czynnej  służbie  przed  uzyska- 
niem  prawa  do  emerytury,  otrzymuje,  o  ile  sama  nie 
jest  funkcjonarjuszem  państwowym,  VAZględnie  nie 
pqbiera  emerytury  jednorazowy  zasiłek  w  wyso= 
kości  połowy  kwoty  rocznej  uposażenia  w  służbie 
czynnej,  pobieranego  ostatnio  przez  zmarłego. 

Zupełne  sieroty  w  wieku  poniżej  osiemnastu  lat 
otrzymują  zasiłek^tej  samej  wysokości  po  ojcu  lub 
matce,  o  ile  ci  nie  nabyli  prawa  do  emerytury. 

Taki  sam  zasiłek  należy  przyznać  zupełnej  sie= 
rocie  w  wypadku,  określonym  w  art.  34  ustęp  przed" 
ostatni,  a  można  przyznać  w  wypadkach,  określo' 
nych  w  ustępie  ostatnim  cytowanego  artykułu. 

Jeżeli  pozostało  więcej  sierot  f^o  ojcu  i  matce, 

zasiłek,  o  którym  powyżej  mowa,  należy  się  im  łącz= 

nie  bez  względu  na  ich^Óść. 
Art.  38.  Wdowie  pjś  funkcjonarjuszu  państwa= 

wym,  zmarłym  w  czynnej  służbie,  albo  na  emerytu= 
rze,  należy  się  niezależnie  od  zaopatrzenia,  przewi= 
dzianego  w  artykułach  22,  23  i  31,  pośmiertne  w  wy= 
sokości  trzymiesięcznego  pełnego  uposażenia  w  sluż= 
bie  czynnej  lub  na  emeryturze,  pobieranego  ostats 
nio  przez  zmarłego. # 

Pośmiertne,  w  tej  samej  wysokości  należy  śię 
ślubnym  i  uprawnionym  dzieciom,  o  ile  matka 

w  chwili  śmierci  ojca  nic  żyła  z  nim  w  wspó^lności 
małżeńskiej  lub  wcześniej  zmarła. 

Pod  temi  samemi  warunkami  pizyznaje  się  po' 
śmiertne  wdowcowi,  względnie  ślubnym  i  uprawnio" 
nsTTi  dzieciom  po  funkcjonarjuszu  kobiecie. 

W  braku  wyż«j  wymienionych  członków  rodzi= 
ny  może  być  pośmiertne  w  tej  samej  wysokości 
przyznane  również  dalszym  krewnym  lub  też  innym 
osobom,  na  pokrycie  kosztów  leczenia  i  pogrzebu, 
0  ile  zmarły  nie  zostawił  dostatecznego  ruchomeŁjo 
lub  nieruchomego  majątku. 

Art^  39.  Uposażenie  emerytalne,  zaopatrzenie 

wdowie  i  sieroce  przyznaje  się  i  oblicza  na  podsta= 
wie  dat,  zawartych  w  wykazie  stanu  służby. 

O  ile  funkcjonariusz  państwowy,  względnie 

wdowa  po  nim  i  sieroty  roszczą  sobie  prawo  do  upo* 
sażcnia  emerytalnego  ^lub    zaopatrzenia  wdowiego 
1  sierocego  wyższego  aniżeli  wynika  to  z  dat,  zawarć 

tych  w  wykazie  stanu  służby  —  mają  udowodnić 
żądanie  stosownemi  dokumentami. 

Funkcjonarjusz  państwowy,  jak  wdowa  i  sieroty 
po  nim  otrzymują  wyższe  uposażenie  emerytalne, 
względnie  zaopatrzenie  wdowie  i  sieroce  —  z  chwilą 
zgłoszenia  i  wykazania  tego  prawa. 

Za  czas,  nieobjęty  obliczeniem  z  powodu  wadli- 
wego lub  nieprawdziwego  wpisu  do  wykazu  stanu 

służby,  wdowa  i  sieroty  otrzymują  różnicę  zaw.sze, 
łiinkcjonarjusz  zaś  państwowy  w  tym  wypadku,  gdy 
nie^  ponosi  winy  wadliwego  lub  nieprawdziwego 
wpisu. 

Art.  40.  Uposażenie  emerytalne,  pensja  wdo= 
wia  i  sieroca  oraz  pośmiertne  nie  ulega  zapowiedze 
niu^  zajęciu  sądowemu,  ani  też  zajęciu  administra= 

cyjnemu. 
Art.  41.  Wszelkie  zmiany  ustaw  o  uposażeniu 

funkcjonarjuszów  państwowych,  pociągające  za  so= 
bą  zmianę  wysokości  ich  uposażenia,  będą  automa= 
tycznie  w  sposób  odpowiedni  stosowane  przy  wy= 
niiarze  zaopatrzenia  emerytalnego. 

ROZDZIAŁ  IV. 

Przepisy  przechodnie. 

Art.  42.  Funkcjonariuszom,  któizy  przed  wstą= 
pieniem  do  służby  państwowej  polskiej  pozostawali 
w  służbie  jednego  z  byłych  państw  zaborczych 
i  przechodzą  na  emeryturę  ze  służby  państwowej 
polskiej,  zalicza  się  do  wysługi  emerytalnej  pełną 
ilość  lat  służby  w  byłem  państwie  zaborczem,  pod= 
legających  zaliczeniu  według  przepisów  emerytul 
nych  odnośnego  państwa,  tudzież  lata  służby  pań 

stwowej  polskiej.  Uposażenie  emerytalne  wymie^ 
rza  się  według  zasad  ustawy  niniejszej,  biorąc  za 
podstawę  ostatnio  pobierane  uposażenie  w  służbie 
czynnej  ̂ rt.  14). 

Art.  43.  Emerytowani  funkcjonariusze  byłych 

państw  zaborczych  otrzymują^  o  ile  posiadają  oby= 
watelstwo  polskie  uposażenie  emerytalne  za  Skar= 
bu  w  wysokości  siedemdziesięciu  pięciu  procent 

(75%)  tego  uposażenia  emerytalnego,  które  należa= 
łoby  się  im  według  zasad  ustawy  niniejszej  od  pła= 
cy  zasadniczej  w  służbie  czynnej,  przywiązanej  do 
tego  stopnia  służbowego,  względnie  stopnia  płacy, 

któremu  cyfrowo  odpowiada  dla  byłych  funkcjo- 
narj uszów  rosyjskich  i  niemieckich  klasa  płacy, 
względnie  stanowisko  zajmowane  ostatnio  przez 
funkcjomarjusza,  a  dla  byłych  funkcjonarjuszów 
austriackich  klasa  ostatnio  nadanej  rangi  (stopień 
płacy  lub  ilość  lat  służby). 

Tak  wymierzone  uposażenie  emerytalne  wraz 
z  dodatkiem  drożyźnianym  nie  może  być  miższe  od 
przyznanego  na  zasadzie  ustaw  właściwego  państwa 

zaborczego  pełnego  uposażenia  emerytalnego  łącz= 
nie  z  dodatkami,  przyznainemi  przez  Państwo  Pol= skie. 

Art.  44.  Funkcjonariuszom  państwowym,  któ= 
rym  na  zasadzie  postanowień  ustaw  o  uposażeniu 
z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  429 

do  435)  zaliczono  czas  służby  samorządowej  lub  pra= 

cy  zawodowej  do  wysługi  lat,  dodatku  starszeń= 
stwa,  dodatku  za  trzechlecia  —  zalicza  się  czas  tej 

służby  lub  pracy  do  wy.sługi  emerytalnej  w  tej  sa= 
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mej  ilości,  co  do  wysługi  lat  (dodatku  starszeństwa, 
dodatku  za  trzechlecia). 

O  ile  zaliczenie  służby  samorządowej  lub  pracy 
zawodowej  oiie  nastąpiło  w  pełnej  liczbie  lat,  \vyka= 
zanych  jedynie  z  powodu,  że  czas  tej  służby  lub 

I  pracy  przekraczał  lat  dwadzieścia,  względnie  dwa=  , 
dzfeścia  jeden,  szef  właściwej  władzy  naczelnej  bę= 
dzie  mógł  za  zgodą  Ministra  Skai-bu  zaliczyć  resztę 

wykazanych  lat  w  całości  lub  części,  w  ilości' jednak 
nic  przekraczającej  ogółem  lat  trzydziestu. 

Sędziom  i  prokuratorem  zalicza  Minister  Sprii= 
wiedliwości  w  porozumiemu    z    Ministrem  Skarbu 

j  czas  służby  samorządowej  lub  pracy  zawodowej  do 
wysługi  emerytalnej  na  rcJwni  z  innymi  funkcjonarju= 
szami  państwowymi. 

Wszyscy  ci  funk^jonarjusze  państwowi  uzysku= 
ją  prawo  do  emerytury  po  wysłużeniu  conajmnicj 
pięciu  lat  w  służbie  państwowej  polskiej. 

Art.  45.  Funkcjonarjusze  państwowi  i  emeryci 
(wdowy  i  sieroty),  którzy  byli  członkami  kas  emery 
talnych  lub  innych  kas  zaopatrzenia,  albo  opłacali 

wkładki  emerytalne  do  kas  byłych  państw  zabor= 
czych,  będą  mogli  korzystać  z  praw  emerytalnych 
na  mocy  niniejszej  ustawy  jedynie  pod  warunkiem 
poprzedniego  ustąpienia  na  rzecz  Skarbu  Państwa 

I,  praw,  służących  im  dotychczas;  o  ile  prawa  te  już 
I  w  całości  lub  w  części  zrealizowali  pod  warunkiem 

zobowiązania  się  ponadto  do  spłaty  kwot,  pobiera= 
nych  z  tych  źródeł. 

Art.  46.    Wdowy  i  sieroty  po  funkcjonarjuszach 
i  emerytach  byłych  państw  zaborczych,  którzy  zmarli 
przed  wejściem    lub  po  wejściu    w  życie  ustawy 

niniejszej,  otrzy^^ują,    o  ile  posiadają  obywatelstwo 
polskie,  pensję  wdowią  lub  sierocą  na  zasadzie  art.  22 
i  następnych  ustawy  niniejszej.   Za  podstawę  wy= 
miaru  pensji  wdowiej  i  sierocej  służy  ta  kwota,  któ= 

'rąby  otrzymał  mąż,  w:^lędnie  ojciec,  tytułem  upo= 
sażenia  emerytalnego  w  myśl  art.  43  ustawy  ninięj= 
szej.    Tak  wymierzona  pensja  wdowia,  względnie 

i  sieroca  wraz  z  dodatkiem'^  drożyźnianym  nie  może 
i  i  być  niższa  od  przyznanego  już  na  zasadzie  ustaw 
właściwego  państwa  zaborczego  pełnego  zaopatrze= 

i  ńia  wdowiego  lub  sierocego,  łącznje    z  dodatkami, 

tprzyznanemi  przez  Państwo  Polskie.  ^ 

Art.  47.  Wdowom  i  sierotom  po  funkcjonarju= 

I  szach,  którzy  ze  służby  w  byłych  państwach  zabór' 
czych  przeszli  do  służby  w  Państwie  Polskiem 
i  zmarli  przed  upływem  lat  pięciu,  wymierza  się 

I  pensję  wdowią,„  względnie  sierocą,  według  norm 

1^  art.  22  i  następnych  ustawy  niniejsze.i  od  tej  kwoty, 
;  któraby  się  zmarłemu  należała  ̂ tułem  uposażenia 
|,  emerytalnego  (art.  42). 

Art.  48.    Wdowy  i  sieroty  po  innych  funkcjo= 
narjuszach  i  emerytach    Państwa    Polskiego,  zmar* 
łych  przed  wejściem    w  życie    ustawy  niniejszej, 

i  otrtlymują  pensję    wdowią,    względnie    sierocą,  we* 
;  dług  norm  art.  22  i  następnych    niniejszej  ustawy 
i  od  uposażenia  emerytalnego,  które  należałoby  się 
zmarłemu,  gdyby  zmarł  po  wejściu  w  życie  ustawy 
niniejszej  (art.  43). 

Art.  49.    Na  czas  pobierania  przez  funkcjana= 
rjus2fów  państwowych  w  służbie    czynnej  dodatku 

drożyźnianego,  przyznaje  się,  dodatek  drożyźniany, 
i  również  emerytom,  tudzież  wdowom  i  sierotom  po 
!  funkcjonarjuszach  państwowych  i  emerytach. 

y 

Dodatek  drożyźniany  wymierza  się: 

a)  emerytom  według  norm  art.  14  ustęp  1  od 
każdoczesnego  przypadającego  na  dany  stopień  służ= 
by  dodatku  drożyźnianego,  jak  dla  funkcjonarju* 
szów  państwowych  w  służbie  czynnej,  nic  wyższy 
jednak  od  stawki  dla  małej  rodziny; 

b)  wdowom  w  wysokości  pięćdziesięciu  procent 
(50%)  dodatku  drożyźnianego,  przypadającego  na 
emeryturę  zmarłego  męża; 

c)  sierotom  w  wysokości  'A,  względnie  %  lub 
(art.  24  i  -25)  dodatku  drożyźnianego,  przypadaj ące= 

go  matce. 
Emerytom,  wdowom  i  sierotom,  wymienionym 

w  art.  43  i  46,  wymierza  się  dodatek  drożyźniany 
w  wysokości  siedemdziesiąt  pięć  procent  (75%)  po= 
wyższego  normalnego  dodatku  drożyźnianego. 

Mnożnik  dodatku  drożyźnianego  oblicza  się  wę^ 
dle  rzeczywistego  stałeg^o  miejsca  zamieszkania,  nie 
może  jednak  przewyższać  średniej  arytmetycznej 

między  najniższą,  a  najwyższą  klasą  dodatku  dra= 
żyźnianego. 

Art.  50.  Postanowienia  art.  19,  20,  21,  33,  34,  35 

i  41  niniejszej  ustawy  mają  analogiczne  zastosowa= 
nie  do  emęrytów,  względnie  do  wdów  i  sierot  po 

urzędnikach  i  emerytach  byłych  p*aństw  zaborczych. Art.  51.  Wdowom  i  sierotom  po  emerytach  by 

łych  państw  zaborczych  należy  się  pośmiertne  w  wy= 
sokości  trzymiesięcznej  emerytury  zmarłego.  DaU 
sze  postanowienia  art.  38  ustawy  stosują  się  w  tym 

wypadku  analogicznie. 

Art.  52.  Postanowienia  art.  40  nie  mają  zasto= 
sowania  do  tych  uposażeń  emerytalnych,  tudzież 
pensji  wdowich  i  sierocych,  które  uległy  zapowic= 
dzeniu  i  zajęciu  sądowemu  lub  administracyjnemu 
przed  wejściem  w  życie  ustawy  niniejszej. 

Art.  53.  Emeryt  (wdowa,  sL^^ota),  który  w  spo- 
sób podstępny,  przez  wprowadzenie  władzy  w  b|;ąd, 

uzyskał  emeryturę,  pensję  wdowią,  zaopatrzenie  sic 
roce,  zasiłek,  dodatek  drożyźniany  i  pośmiertne  lub 
wymiar  ich  wyższy  od  przyznanego  postanowieniami 

niniejszej  ustawy,  traci,  orzeczeniem  Ministra  Skar= 
bu  prawo  do  emerytury,  pensji,  zaopatrzenia,  zasil' 
ku,  dodatku  drożyźnianego  lub  pośmiertnego. 

Postanowienie  to  w  niczem  nie  umniejsza  odpo= 
wiedzialności  karnej,  przewidzianej  właściwemi  ustaf= 

I  wami. 

Art.  54.  Do  czasu  wydania  w  porozumieniu 
z  władzą  kościelną  osobnej  ustawy  emerytalnej  dla 

duchowieństwa,  nie  objętego  art.  2  niniejszej  usta= 

wy,  rząd  będzie  wypłacał  tym  członkom  stanu  du= 
chownego,  którzy  według  dotychczasowych  ustaw 

są  emerytami  —  albo  którzy  przejdą  w  stan  emery 
talny  wskutek  niezdolności  .do  pracy,  następujące 
uposażenie  emerytalne: 

Biskupom,  tak,  jak  urzędnikom  emerytom  IV  ka- 

tegorji,  kanonikom  katedralnym,  profesorom  i  prze= 

łożonym  seminarjów  duchownych  —  VI  kategorji, 

członkom  kurji  biskupiej  i  proboszczom  —  VIII  ka= 

tegorji,  expozytom  i  wikarym  IX  kategorji  z  za= 
stosowaniem  postanowień  artykułów  3  do  12,  18,  19, 

20,  21,  41,  42,  43,  45,  49,-55,  56  niniejszej  ustawy. 

Art.  55.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powie- 
rza się  Prezydentowi  Ministrów  i  Ministrowi  Skarbu, 
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oraz  innvTii  mmistroin  we  właściwym  każdemu  /.  nich 
zakresie  działania. 

Art.  56.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życic 
z  dniem  1  pa/)dziernika  1921  roku. 

Z  chwilą  wt;^cia  w  ż\;cie  ustawy  niniejszej  tra= 
cą  moc  d(>tychczas  obowia.zującc  usta\\^-  i  przepisy, 
wydane  w  przedmiotach  unormowanych  tą  ustawą. 

Rada  Ministrów  może  jednak  w  drodze  rozpo= 
rządzenia  odroczyć  termin  wejścia  ninie.isze.j  ustawy 
w  życic  na  niektórych  obszarach  Rzeczypospolitej, 

nie  dalej  jednak,  niż  na  trzy  miesiące  od  terminu, 
wskazanego  w  ustępie  pierwszym  tejio  artykułu. 

Marszalek: 

*  (    )  Trąmpczyński. 

PrezyJciit  Ministrów: 

(    )  lF;7o{.-, 

Minister  Skarbu: 

w  /..  i    )  V7einfcld. 
(Dz.  Ust.  Nr.  70  —  1921  r.,  poz.  466). 

OGŁOSZENIA. 

BANK  DLA  HANDLU  I  PRZEMYSŁU  W  WARSZAWIE 

Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 
STAN  CZYNNy. STAN  BIi-:RNy. 

Kasa:  gotowizno     .       .       .  ̂  
w  walucie  zagranicznej 
w  Polsls.  Kraj.  Kasie  F^oż. 
w'  Poczf.  Kasie  Oszczedn. 

Banque  de  France 
Rosyjski  Bank  Państwa 
Skup  weksli  . 
Papiery  publiczne  wla«ne 
Udział  banku  w  przedsiębiorst. 
Pożyczki  na  zastaw  pap.  procent 

bezterm.  ^,on  cali" 
Korespondenci: 

ich  rachunki  .Loro"  . 
pod  zabezp.  wekslanii 

„       ,       dokument. i  towar 
Nasze  rachunki  „Nostro"  . 
Koresp.  za  dokumenty  inkasowe 

Ruchomości  .... 
Nieruchomości 
Rachunki  przechodnie  . 
Rachunek  oddziałów  z  Centralą 
Dokum.  do  zainkasow.  w  portfelu 
 ^  Q 

i 
89197620  07; 
-059021  44 

S7457419  97' 1122555  44 184S36716 92 
40800421 

50 

j 
 j 

21316 74 
163151231 23 
59138372 

43 69302851 

50 44945913 41 

173168899,36 
1268608  85 

35807251 '65 59926114  25 
1774371698 287914591 

09 .  4705355 97 
i  i 10965538 13 

i 172243154 84 

;  ! 

223212855 
i  i 

! 

22504028 ol 

1  111283742357 
91 

Rach 

Kapitał  zakładowy 

,       zapasowy  . 
Specjalna  Rezerwa 
Lokaty    .       .  . 
Rachunki  bieżące .  . 
Zobowiązania  hypoleczrie 
Wekslf;  zredyskonfowano 
Ofwarfy  Kre<iyt  w  Polsk.  Krajowej 

Ka.-iie  Pożyczkowej  . 
Otw.  Kred.  w  Ros.  Banku  Państwa 

Korespondenci; 

Ich  rachunki  .Loro" 
Nasze  rachunki  „Nostro" Koresp.  za  dokum.  do  zainkns 

.Kapitał  amorf.  Nieruch. 
„  „  Ruchomości 

Wieczysty  Fund.  Pracown.  B 
Przekazy  na  korespondentó 
Przekazy  na  Bank 
Należności  Skarbowe  . 
Niewypłacona  dywidenda 
R-k  oddziałów  z  CentraKi 
Niepodniesione  procenty 
Procenty  za  rok  1921  . 
Sumy  przechodnie 
Rachunek  Zysków  i  Strat 

anku w 

Marki  i  feiiifii 

86400000 
19963486 255649 84 

125622144,86 
271566841  i33 397188986 

39 
2163706 

31 

II  62501843 
02 

752800 
1130759  45 1883559 

45 

123580586 86 
42232S48 53 
34950211168 200763647 07 

550538 13 
1159373 

45 

1709911 

58 

1032375 
48906435 

'22 

29820431 

41 

78726866 63 

514382 99 j 1686017 59 

'i 

182260165 

98 
795642 67 

1273112 •217593358 

46 

27028646 02 

!l  1283742357 

91 

!l  ■  
" 

WINIEN. unek  Zysków  i  Strat  za  1920  r. M  A. 

Koszty  Handlowe:  pensje,  opal, 
światło,  podatki,  porto,  depesze, 
druki,  materjały  pisemne  i  inne 

Procenty  zapłacone: 
od  redyskonta  weksli  . 
,  korespondentów 
„  wkładów  terminowych 
„  rachunków  czekówych 

Amortyzacja: 
nieruchomości 
ruchomości  .  . 
koszty  organizacji 

Nieruchomości: 
wydatki 

Rezerwy: 
na  niedopłacone  podatki 
na  należności  wątpliwe 

Koszty  ewakuacji: 
odpisano  na  straty 

Zysk  .... 

Przeniesione  z  zyskóvv'  1919  r.  . 
Procenty  pobrane: 

od  dyskonto  weksli  . 
„    korespondentów  ^ 

„    pożyczek  terminowych 

„    rachunków  ,or  cali"  . Prowizja  i  komisowe:  . 
od  różnych  operacji. 

Nieruchomości: 
dochody   

Operacje  zagraniczne; różnica  na  kupnie  i  sprzedaży 
dewiz  i  monet  zagranicznych  . 
różnica  na  "koresp.  zagr. 

Papiery  publiczne: 
zysk  ze  spzzedaży  . 

Marki  i  fenigi  . 

-    -  j 

2599201 

14756145  75 
44430302  92 
300910047 
1636284  04 

3013374 
5817682 

63831835  18 

20340430 

288858 90 

8831056 

15904840 

22 

10922301 1|89 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  spółdzielni  spółdzielni  liczba  2  ,St>ar' 
i  Darlehnskasse  Spółki  zapisanej  z  nieograniczoną  odpo- 

wiedzialnością w  Mierzynku  wpisano,  że  Robert  Bengsch 
z  zarządu  wystąpił,  a  miejsce  jego  wybrano  wymiarnika 
Fryderyka  Stolza  z  Mierzynka. 

Międzychód,  dnia  9, lipca  1P21  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

Do  rejestru  spółkowego  Nr.  23  „Rolnik  Stowarzyszenie 
dla  zakupu  i  sprzedaży,  spółki  zapisanej  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  w  Sierakowie  wpisano  dziś,  że  człon- 

kowie zarządu  Józef  Formanowicz  i  Warida  Albińsita  z  za- 
i  ii.idu  wystąpili,  a  w  miejsce  ich  wybrano  Hieronima  Str.^y- 
żewskiego  zbożowca  i  MarjQ  Przewoźnę  książkową  w  Sie^ 
rakowi*.  .  '  • 

Międzycłiód,  dnia  15  liuca  1&21  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  wspóJdzielczym  zapisano  pizy 
-Spółce  „Bank  Pożyczkowy  Spółka  zapisana  z  niecgr.  po' 
ręką  w  Gostyniu", 

że  uchwałą  walnego  zebrania  z  dnia  12  czerwca  1921  r. 
;zmieniono  ustawę  §§  11,  44  i  47  jak  następuje: 

rubr.  6:  a)  §  11  liczbę  „tysiąc"  zamienia  s;ę  na  10000 
^.marek  §  44  otrzymuje  następujące  brzmienie:  „Pożyczek 
•  udziela  się  tylko  członkom". 
^'  rubr.  6:  b)  §  47  Słowa  „Przewodnik  Katolicki"  zamien- 

nie się  na  „Orędownik  Gostyński". 
Gostyń,  dnia  29  czerwca  1921  r. 
ś  Sąd  Powiatowy. 

0bv/ieszc2enie. 

Do  rejestru  handlowego  działu  Spółdzielni,  Sądu  okrę- 
gowego w  Radomiu,  w  d.  21  lipca  1921  r.  wciągnięto  na- 

stępujące firmy: 
Nr.  4,  „Spółdzielcza  Kasa  Pożyczkowo-Oszczędnościo- 

wa  pracowników  dóbr  i  zakładów  przsmysłowych  ,,Rzuców", 
z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  z  siedzibą  w  dobrach 
„Rzuców",  pow.  Koneckiego,  wojew.  Kieleckim.  Odpowie- 

dzialność do  wysokości  całkowitego  kapitału  członka  jaki 
się  w  Kasie  znajduje.  Przedmiot:  umożliwienia  pracowni- 

kom dóbr  i  zakładów  przemysłowych  ,, Rzuców"  robienia 
oszczędności  i  otrzymywanie  pożyczek  na  dogodnych  wa- 

runkach. Nieczłonkowia  mogą  otrzymywać'  pożyczki  jedy- 
nie przy  zabezpieczeniu  rzeczowem.  Udział  wynosi  100  mk. 

i  winien  być  wpłacony  w  puzeciągu  dziesięciu  dni  od  daty 
zadeklarowania  takowego.  Zarząd  Witold  Mokiejcwski — 
prezes,  Gustaw  Kiedrzyński — yice^prezes,  Robert  Wandelt — 
sekretarz,  Zofja  Krępska— zastępca  sekretarza,  Józef  Słoń — 
skarbnik,  Feliks  Madej  i  Józef  Rychlik  — członkowie,  wszyscy 
zamieszkali  w  Rzucowie:  a)  czas  trwania  spóidzielni  nie- 

ograniczony, b)  organ  do  ogłoszeń  —  czasopisn^o  „Siła", 
c)  rok  obrachunkowy — kalendarzowy,  d)  członków  zarządu 
siedmiu.  ̂ Oświadczenie  woli  w  imieniu  spółdzielni  składają 
prezes  i  jeden  z  członków  zarządu,  e)  ogroniczeń  upra- 

wnień zarządu  pozaustawowych  niema,  f)  pełnomocników 
(zastępców)  ustanawia  Zarząd,  g)  likwidacja  —  zgodnie 
z  przepisami  ustawy  z  d.  29  października  1920  roku. 

Sąd  Okręgowy  w  Radomiu. 
Wydział  rejestru  handlowego. 

 0  
W  naszym  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr,  20  zapisano 

dziś  przy  Dossoczyner  Spar  und  Darlehnskassenvcrein 
spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością,  zmia- 

na członków  zarządu.  Uchwalą  walnego  zeb  anta  z  dnia 
20  czerwca  1921  r.  wybrano  w  miejScfe  dawniejszych  człon- 

ków Jana  Diehla  z  Mokrego  jako  przewodniczącego.  Fer- 
dynanda Kummera,  Hermanna  Ziratha,  F*erdynanda Mohnecka,  Rudolfa  Wehrmeister,  z  Dusocina  i  Oskara 

Pommerenke  z  Bingsdorf  jako  członków  zarządu. 
Grudziądz,  dnia  19  lipca  1921  j. 

Sąd  powinfowy. 

Ogłoszenie. 
Do  rejestru  spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 

wciągnięto  dnia  24  czerwca  1921  r.  pod  N  rem  7  następu- 
jące wpisy: 
do  rubryki  2  -  e  j:  „Spółdzięlcze  Stowarzyszenie  Spo- 

żywców Drużyna  w  Osmolicach,  powiecie  Lubelskim",  z  odpo-  / 
wiedzialnością   ograniczoną   udziałami.    Oddziałów-  nie.i.a. 

do   rubryki  3-ej.    Zaspakajanie  wspólnemi  siłami 
materjnlnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków. 

do  rubryki  4-ej.  Udział  każd«go  członka  wy- 
nosi 1000  mk,  i  winien  być  wpłacony  przy  przystąpieniu 

do  stowarzyszenia  w  ilości  100  mk.  i  w  pozostałej  ilości 
w  ciągu  2  lat.  Członek  może  posiadać  nie  więcej,  nad  10 
udziałów. 

do  rubryki  5-ej:  Zarząd  stanowią:  Jan  Wołoszyn, 
Aleksander  Marczyk,  Mieczysław  Sagan  i  Jan  Wójcik  (za- 
stt;pca)  miesz.  w  Osmolicach.  Radę  nad.iorczą  stanowią 
Józef  Ciechoński,  Jan  Jaszczewski,  Wacław  Truchliński,  Pa- 

weł Zmuda,  Kazimierz  Dudziński,  Stanisław  Blazik,  Bo- 
lesław Przech  i  Adam  Klina  (trzej  ostatni  zastępcy).  # 

do  rubryki  6-ej.  Czas  trwania  stow&rzysze  .ia 
nie  jest  ograniczony.  Ogłoszenia  będą  umieszczane  w  Dzien- 

niku Urzędowym  i  w  czasopiśmie  ,,Spólnota"  (Warszawa,  ' 
Mokotów,  ui.  Mickiewicza).  Rok  obrachunkowy  zaczyna  się 
od  d.  1  stycznia.  Zarząd  zarządza  wszy3tk!e.^u  spraworni 
stowarzyszenia  i  reprezentuje  na  zewnątrz.  Likwidacja 

następuje  na  mocy  uchwały  '■•/i  członków  obecnych  na Ogólnem  Zebraniu  i  uskutecznia  się  sposobem  wskaza- 
nym w  ustawie  o  spółdzielniach  z  29  października  1920  r. 

i  w  statucie. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr.  25  zmieniono 
dziś  Deutsche  Molkerei  Genossenschaft  Nogath  eingetra- 
gene  Genossenschaft  mit  unbeschrankter  liaftpflicht  Gr. 
Nogath  na:  Spółka  mleczarska  „Nogat"  spółdzielnia  zapi- 

sana z  nieograniczoną  odpowiedzialnością. 
Grudziądz,  dnia  20  lipca  1921  r.        Sąd  powiatowy. 

Spółdzielnia  „Mikorżyner  Spar  —  und  Darlehnskasscn  * 
verein  E.  G.  m.  u.  H.  Mikorzyn"  została  uchwalą  Sądu  po- 

wiatowego w  Kępnie  z  dnia  15  kwietnia  1921  wskutek  nie- 
dostatecznej liczby  członków  rozwiązana. 

Likwidatorami  są:  Antoni  Tomczak,  nauczyciel  i  Gustaw/ 
Wayrauch  obydwaj  w  Mikorzynie. 

Kępno,  dnia  14  lipca  1921  r.  Sąd  powiatowy. 

O  g  I  O  s  Z  e'  n  i  e. Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 
wciągnięto  dnia  9  lipca  1921  r.  pod  N-rem  10  następujące wpisy. 

do  rubryki  2-ej.  Okręgowy  Związek  Spółdziel- 
czych Stowarzyszeń  Spożywców,  .Hurtownia  Spółdzielcza 

w  Kraśniku,  powiecie  Janowskim",  z  odpowiedzialnością 
ograniczoną  udziałami:  Oddziałów  niema. 

do  rubryki  3-ej.  Dostarczenie  Stowarzyszeniom 
spożywców  towarów,  w  zakresie  ich  operacji  po  cenach 
hurtowych  i  udogodnienia  z  wspólnej  działalności. 

do  rubryki  4-ej.  Udział  każdego  stowarzyszenia 
związkowego  wynosi  po  100  mk.  od  każdego  członka  sto- 

warzyszenia i  winien  być  wpłacony  w  dwuch  ratach  kwar- 
talnych od  zawiązania  się  hurtowni. 

do  rubryki  5-ej.  Zarząd  jest  jednoosobowy  i  skła- 
da się  2  kierownika  hurtowni  Józefa  Wernera,  mieszk. 

w  Kraśniku.  Kierownik  moźp  zaciągać  pożyczki  jedynie 
w  granicach  i  na  warunkach  uchwalonych  przez  Radę  Nad- 

zorczą, wybraną  w  ilości  6  członków  i  3  zastępców.  Radę 
Nadzorczą  wybiera  Zgromadzenie  Delegatów,  stano- 

wiące najwyższą  władzę  Związku  i  składające  się  z  jedne- 
go delegata  no  250  członków  każdego  stowarzyszenia  d<^ związku  należącego. 
do  rubryki  6-ej.  Czas  trwania  związku  nie  jest 

o^aniczony.  Ogłoszenia  będą  umieszczane  w  dzienniku 

Urzędowym  i  czasopiśmie  Społem  w  Warszawie.  Rok  obra- 
chunkowy zaczyna  się  od  1  stycznia.  Rada  Nadzorcza  czu- 

wa nad  prawidłową  działalnością  kierownika,  który  prowadzi 
interesy  Związku  i  reprezentuje  go  nazewnątrz.  Likwidacja 
następuje  na  mocy  uchwały  c^wuch  idących  po  sobie  Zgro- 

madzeń Delegatów,  powziętej  przez  =^  4  obecnych  delegatów  . 
i  uskutecznia  się  sposobem  wskazanym  w  ustawie  o  spół- 

dzielniach z  29  pnździornikn  1920  r.  i  w  statucie. 
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Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  27  lipca  1921  r.  wciągnięto: 
Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  Stowarzyszenie  Spół- 

dzielcze drobnego  kupiectwa  żydowskiego  w  Warszawie 
z  odpowiedzialnością  ograniczoną.  Siedziba  Spółdzielni 
w  Warszawie,  Nizka  4.  Członkowie  odpowiadają  za  zobo- 

wiązania Spółdzielni  do  pięciokrotnej  wysokości  zadeklaro- 
wanych udziałów.  Przedmiot  przedsiębiorstwa  stanowi 

przyjmowanie  wkładów  oszczędnościowych!  i  udzielanie  po- 
życzek. Pożyczki  nieczłonkom  mogą  być  udzielane  przy 

zabezpieczeniu  rzeczowem.  Wysokość  udziału  1000  mk. 
płatne  w  ciągu  20  dni  od  daty  przyjęcia  udziałowca  w  po- 

czet członków  Spółdzielni.  Do  Zarządu  wybrani  zostali: 
Towje  Szenkier,  Jakób  Jaźwiński,  Szmul  Zajnwel  Blimbaum, 
Abram  Cartensztein,  Józef  Lazer,  wszyscy  w  Warszawie. 
Czas  trwania  Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo  przezna- 

czone do  ogłoszeń  „Nasz  Kurjer".  Zarząd  składa  się  z  5 
członków.  Wszelkie  zobowiązania,  dokumenty  i  pokwitowa- 

nia winny  być  podpisywane  przez  3  członków  zarządu,  pod 
stemplem  Spółdziełni. 

Warszawa,  dnia  2  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy.    Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  27  lipca  1921  r.  wciągnięto: 
Spółdzielcze  Zrzeszenie  Mieszkaniowe  pracowników 

T-wa  Akc.  Lubelskiej  fabryki  Portland  -  Cementu  .Firley" w  Warszawie  z  odpowiedzialnością  udziałami.  Siedziba 
Spółdzielni  w  Warszawie,  Zgoda  9.  Członkowie  odpowia- 

dają za  zobowiązania  Spółdzielni  zadeklarowanemi  udzia- 
łami. Przedmiot  przedsiębiorstwa  stanowi:  budowa  domów 

mieszkalnych  dla  członków  Spółdzielni  przy  rabryce  ce- 
mentu T-wa  Akc.  Firley  w  Rejowcu  i  ewentualnie  przy 

innych  powstać  mogących  fabrykach  tego  Towarzystwa,  do- 
starczanie Członkomswoim,  na  własność  domów  i  mieszkań 

zabezpieczenia  im  prawa  używalności  mieszkań,  okazywania 
wszelkiej  ponnocy  do  uzyskania  pomieszkań.  Wysokość 
udziału  1000  mVt.  Udział  winien  być  wpłacony  przy  przy- 

stąpieniu. Do  zarządu  wybrani  zostali:  Stanisław  Klimo- 
wicz jako  przewodniczący,  Adam  Szanser  jako  zastępca 

przewodniczącego,  Kazimierz  Leśkiewicz  wszyscy  w  War- 
szawie. Zastępca  Aleksander  Trzećiecki  w  Warszawie.  Czas 

trwania  Spółdzielni  nieograniczony.  Pismo  przeznaczone  do 
ogłoszeń  Kurjer  Warszawski  i  Ziemia  Lubelska.  Zarząd 
składa  się  3  członków.  Korespondencję  w  imieniu  Spół- 

dzielni podpisuje  przewodniczący  lub  jego  zastępca.  Weksle, 
pełnomocnictwa,  umowy,  akty  kupna,  sprzedaży,  wszelkiego 
rodzaju  zobowiązania  pieniężne  oraz  czeki  i  asygnaty  na 
sumy  Zrzeszenia,  podnoszone  z  instytucji  kredytowych, 
winny  być  zaopatrzone  w  podpisy  przewodniczącego  lub 
jego  zastępcy  i  jednego  z  członków  zarządu.  W  skład  za- 

rządu wchodzi  jeden  zastępca. 

Warszawa,  dnia  10  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy.    Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza: 
wie  w  dniu  28  lipca  1921  r.  wciągnięto: 

Zrzeszenie  Spółdzielcze  gospodarczo-inwestycyjne  sa- 
morządów powiatowych  z  odpowiedzialnością  udziałami 

w  Warszawie.  Siedziba  Spółdzielni  w  Warszawie,  Szopena  14. 
Członkowie  odpowiadają  za  zobowiązania  Spółdzielni  wpła- 
conemi  udziałami.  Przedmiot  przedsiębiorstwa  stanowi: 
(irowadzenie  wspólnych  przedsięwzięć  w  zakresie  zakupu, 
inwestycji  oraz  kredytu.  Wysokość  udziału  10000  mk.  Udział 
winien  być  płacony  jednorazowo  w  przeciągu  pół  roku  cfd 
zadeklarowania.  Do  Zai  ządu  wybrani  zostali:  Witołd  Kor- 
niłowicz  w  Radzyminie,  Wacław  Kruszewski  w  Osinach, 
Stefan  Boguszewski  w  Warszawie.  Czas  trwania  Spółdzielni 
nieokreślony.  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  „Samo- 

rząd". Zarząd  składa  się  3  członków.  Oświadczenie  woli 
w  imieniu  Spółdzielni  składają  dwaj  członkowie  Zarządu. 

Warszawa,  dnia  2  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy,    Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

Do  Rejesrru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  3  sierpnia  1921  r.  wciągnięto  i 
Wołyńska  Spółdzielnia  Wydawnicza  w  Warszawie  o  ogra- 

niczoną odpowiedzialnością.  Siedziba  Spółdzielni  w  War- 
szawie, Fredry  2.  Członkowie  ponoszą  odpowiedzialność 

dodatkową  za  zobowiązania  Spółdzielni  w  stosunku  dzie- 
sięciokrotnym do  zadeklarowanych  udziałów.  Przedmiot 

przedsiębiorstwa  stanowi  wydawanie  książek,  podręczników 
szkolnych  i  pism,  prowadzenie  księgarń,  bibijotek  i  czy- 

telni, nabywanie  i  prowadzenie  drukarń,  litogiafji  i  introli- 
gatorni,  zakładanie  i  prowadzenie  składnic  książek  mater- 

iałów piśmiennych  i  przedmiotów  pomocy  szkolnych  oraz 
materjałów  dla  wydawnictw  potrzebnych.  Wysokość  udziału 

'  1000  mk.  Udział  winien  być  wpłacony  jednorazowo  przy 
przystąpieniu.  Do  Zarządu  wybrani  zostali:  Teofil  Narbut 
jako  dyrektor,  Borys  Rzepecki  jako  zastępca  dyrektora,  Ty- 
misz  Olesijuk  wszyscy  w  Warszawie.  Zastępca  Edmund 
Garlicki  w  Warszawie.  Czas  trwania  Spółdzielni  nieograni- 
czony.  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  „Samorząd*.  Za 
rząd  składa  się  z  3  członków.  Korespondencję  oraz  jpokwi-. 
towania  podpisuje  jeden  z  członków  ztfrządu.  Czeki 
i  wszelkie  inne  zobowiązania  Spółdzielni  podpisuje  dy- 
tektor  lub  jego  zastępca  i  jeden  z  członków  Zarządu. 
W  skład  zarządu  wchodzi  jeden  zastępca. 

Warszawa,  dnia  10  sierpnia  1921  r. 

Sąd  Okręgowy.   Wydział  IV. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr.  16  zapisano 
dnia  22  lipca  1921  roku  ̂ Jutrzenka*  Spółdzielnia  Rybacka, 
sp.  z  ogr.  por.  w  Jastarni. 
.    Statut  podpisany  jest  dnia  21  cz«rwca  1921  roku. 

Celem  spółdzielni  jest  wykorzystanie  rybołówstwa  przez 
członków,  budowa  wędzarni,  solami,  fabryki  konserw,  za- 

kup i  sprzedaż  towarów  i  materjałów  zawodowych  i  apro- 
wizacyjnych  na  wspólny  rachunek. 

Obwieszczenia  uipieszcza  się  w  „Orędowniku  Urzędo- 
wym", pow.  Puckiej. Członkami  zarządu  są:  Antoni  Konkel,  Alojzy  Kąkol 

i  Klemens  Lisakowski  w  Jastarni.  Do  oświadczenia  woli 
spółdzielni  konieczny  jest  podpis  dwóch  członków  zarządu. 

Spis  członków  spółdzielni  można  przeglądać  w  sądzie, 
w  godzinach  służbowych. 

Puck,  (Pomorze)  dnia  22  lipca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Do  rejestru  spółdzielnego  '  wpisano  giod  Nr.  60  spół- 
dzielnię pod  firmą  „Stowarzyszenie  Rolniczo-Handlowe* w  Toruniu.  Spółdzielnia  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Toruniu.  Za  zobowiązanie  odpowiada  stowa- 
rzyszenie całym  majątkiem  ruphomym,  członkowie  zaś  cal- 

kowitemi  udziałami,  za  utraty  'nie  wyżej  do  5-krotnego 
udziału.  Przedmiotem  przedsiębiorsitwa  jest  ułatwienie  rol- 

nikom nabywania  towarów,  produktów  dla  potrzeb  domo- 
wych, gospodarczych  i  przemysłowo  -  rolnych,  zbyt  pro^ 

duktów  przemysłu  rolnego  w  stanie  surowym  i  przerobio- 
nym, udzielanie  zaliczek  na  powierzone  do  komisowej 

sprzedaży  produkta,  bądź  z  własnych  funduszów,  bądź 
z  uzyskiwanych  na  fen  cel  na  rachunek  producentów  po- 
'życzek.  Udział  członka  wynosi  1000  mp.,  płatnych  jedfibra- 
zowo  lub  ratami  z  tern,  że  V5  ma  być  wpłacona  przed 
przyjęciem  na  członka,  nadto  udziały  dodatkowe  w  wyso- 

kości 1/5  sumy,  dokonywanych  przez  członka  w  ciągu 
ubiegłego  roku  zakujiów. 

Zarząd  składa  się  z  5  członków.  Za  spółdzielnię  pod- 
pisuje prezes  zarządii  lub  jego  zastępca  i  jeden  członek 

zarządu  po  firmą  spółdzielni.  Zarząd  stanowią;  dzierżawca 
Wacław  Hulewicz  z  Toruńskiego  Papowa  jako  przewodni- 

czący, Jan  Donimirski  z  Łysomic,  Józef  Błochowiak  z  Go- 
rynia,  Zygmunt  Mellin  z  Kuczwał  i  Szczęsny  Skarżyński 
z  Radostowa.  Spółdzielnię  założono  na  czas  nieokreślony. 
Rok  obrachunkowy  kryje  się  z  rokiem  kalendarzowym, 
pierwszy  rok  upływa  z  31  grudnia  1921  r.  Do  ogłoszeń 
przeznaczono  „Słowo  Pomorskie"  w  Toruniu  i  „Kłosy*. 
W  razie  zamknięcia  jednego  z  nich,  umieszcza  się  ogłosze- 

,  nia  w  drugiem,  a  w  razie  zamknięcia  obu  w  urzędowym 
organie  Województwa  Pomorskiego. 

Toruń;  20  lipca  1921  r,  Sąd  Powiatowy. 
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Obwieszczenie.  ^ 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Warsza- 
wie w  dniu  8  sierpnia  1921  r.  wciągnięto: 
.Powszechna  Spożywcza  Spółdzielnia  Robotnicza  w  War- 

szawie z  odpowiedzialnością  udziałami.  Siedziba  Spółdzielni 
w  Warszawie  Długa  50.  Członkowie  odpowiadają  z5  zobo- 

wiązania Spółdzielni  zadeklarowanemi  'udziałami.  Przedmiot 
przedsiębiorstwa  stanowi  zakup  hurtowy  przerabianie  i  wy- 

twarzanie artykułów  spożycia  i  przedmiotów  uiytku  domo- 
wego i  gospodarczego  i  odprzedawanie  ich  detalicznie  - 

członkom.  Wysokość  udziału  500  marek.  Przy  przystąpie- 
niu winna  być  wpłacona  V4  część  udziału  całkowicie  wi- 
nien być  pokryty  w  równych  miesięcznych  ratach  w  ciągu 

pół  roku  od  daty  zadeklarowania.  Do  Zarządu  wybrani 
zostali:  Leon  Michelson,  Markus  Lew,  Henryk  Horwitz 
wszyscy  w  Warszawie.  Czas  trwania  Spółdzielni  nieogia- 
niczony.  Pismo  przeznaczone  do  ogłoszeń  «Świat  Pracy" 
i  „Spółdzielca  Robotniczy"  Zarząd  składa  się  z  trzech 
członków.  Korespondencję  bieżącą  oraz  pokwitowania  Spół- 

dzielni podpisuje  jeden  z  członków  Zarządu  natomiast  do 
ważności  wszelkiego  rodzaju  weksli  pełnomocnictw,  umów 
i  innych  zóbowiązań  niezbędne  są  podpisy  dwóch  członków  ' 
Zarządu.  • 

Warszawa  dnia  13  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  Wydział  IV. 

Do  naszego  rejestru  stowarzyszeń  wpisano  przy  Nr.  2 
firmę:  „Spółka  Spożywców  pracowników  kolejowych,  sp.  z. 
ogr.  por.  w  Czersku",  że  statut  zmieniono  dnia  23  stycznia 
1921  r.    Udział  podwyższono  na  500  marek. 

Czersk,  d.  5/8.  1921  r. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano  przy  Nr.  4.    Bank  Lu- 
dowy Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością 

w  Kowalewie.    Z  zarządu  ustąpiła  p.  Katarzyna  Maćkowska, 
w  jej  miejsce  wybrano  Ludwika  Modelskiego  z  Kowalewa. 

Sąd  Powietowy  Toruń  dnia  9  sierpnia  1921  r. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr.  22  względem 
spółdzielni  Bank  Ludowy,  spółka  zapisana  z  nieograniczoną 
odpowiedzialnością  zapisano  dziś,  że  uchwałą  z  dnia 
20  czerwca  1920  r.  wybrano  jako  pierwszego  członka  Za- 
rządu  Marjana  Jankowskiego  z  Radzyna  w  miejsce  rolnika 
Marjana  Paszotty  z  Radzyna, 

Grudziądz,  dnia  28  lipca  1921  r.  ^ 
Sąd  Powiatowy. 

1)  Nr.  Spółdzielni:  3. 
2)  Firipa  Spółdzielni:  .Związek  Robotniczych  Stowa- 

rzyszeń spółdzielczych  „Proletarjat",  spółdzielnia  zarejestro- 
wana z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Krakowie,  Sie- 
dzibą spółdzielni  jest  Kraków. 

Odpowiedzialność  członków  za  zobowiązania  Związku 
podwójna  t.j.  odpowiadają,  prócz  deklerowanych  udziałów — 
dalszą  kwotą,  równającą  się  wysokości  udziałów  za  poje- 

dynczych członków,  zgłoszonych  przez  spółdzielnię  Związ- 
kową w  chwili  realizacji  odpowiedzialności. 

3)  Przedmiot  przedsiębiorstwa: 
a)  dostarczenie  członkom  swoim  za  gotówkę  wszelkich 

artykułów  użytkowych,  nabytych  przez  Związek  lub 
wytworzonych  we  własnym  zarządzie. 

Zakres  działania  Związku  rozciąga  się  na  wszelkie 
przedmioty  codziennej  potrzeby,  obejmuje  zatem  tak  naby- 

wanie i  ro  zdział  między  członków  tawarów,  uzyskanych 
w  drodze   kupna,  jakoteż  przemysłów^  produkcję  tychże, 

b)  prowadzenie  robotniczej  Kasy  oszczędności  z  pra- 
wem wydawania  książeczek  wkładowych  na  okazi-  * cielą. 

c)  zastępowanie  i  ochrona  interesów  stowarzyszonych 
wobec'  władz. 

d)  współdziałanie  i  nadzór  przy  organizowaniu  nowych 
spółdzielni  i  ewentualnie  udzielenie  im  pomocy  ma- 
terjalnej, 

e)  szerzenie  idei  robotniczej  kooperacji  przez  organi- 
zowanie odczytów,  wykładów,  wydawnictw  perjo- 

dycznych  i  t.  d. 
f)  nadzór  nad  prowadzeniem  przedsiębiorstw  członków 

i  dokonywanie  perjodycznych  i  nadzwyczajnych  re- 
wizji spółdzielni,  należących  do  Związku, 

g)  rozwijanie  i  doskonalenie  systemu  rewizyjnego  i  udzie- 
lanie spółdzielniom  robotniczym  pomocy  w  prowa- 

dzeniu administracji,  buchalterji  i  pracy  społeczno- 
wychowawczej, 

Działalność  swoją  ogranicza  Związek  tylko  do  swoich 
członków. 

4.  Udział,  jaki  każda  spółdzielnia,  należąca  do  Związku, 
opłata  do  Związku  wynosi  100  mp.  (sto  marek  polskich)  od 
każdego  zgłoszoTtego  przez  spółdzielnią  do  Związku  członka. 
Połowa,  udziałów,  obliczonych  wedłe  postanowień  §  15-go 
statutu,  musi  być  zapłacona  natychmiast  po  otrzymaniu  przez 
spółdzielnię  zawiadomienia  o  przyjęciu  jej  na  członka  Zwią- 

zku, reszta  może  być  zapłacona  za  zgodą  Zarządu  Związku 
najdalej  w  ciągu  pół  roku  od  chwili  przyjęcia. 

5)  Członkami  Zarządu  wybrani  zostali:  . 
1)  Giza  Michał, 
2)  Dr.  Kropatsch  Karol, 

M                    3)  Kustowskl  Ludwik, 
^  4)  Dr.  Mazur  Edward, 

5)  Papier  Maurycy, 
6)  Ziffer  Henryk. 

6)  a)  czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony, 
b)  ogłoszenia,  przepisane  ustawą  o  spółdzielniach, 

umieszczane  będą  w  dzienniku  "Naprzód",  wy- 
chodzącym w  Krakowie,  względnie  w  organie 

Związku  Robotniczych  Spółdzielni  w  Warszawie, 
c)  rok  obrachunkowy  Związku  pokrywa  się  z  rokiem kalendarzowym, 

d)  zarząd  składa  się  z  6-ciu  osób,  wybranych  na 
^   propozycję  Rady  Nadzorczej  na  Walnem  Zgro- 

madzeniu na  przeciąg  lat  trzech.     Do  Ważności 
zobowiązania  imieniem  Związku  potrzeba  podpisu 
dwóch  członków  Zarządu, 

e)  Przystąpienie  w  charakterze  członka  do  innego 
stowarzyszenia  spółdzielczego,  zakładanie  filji 
Związku,  przyjmowanie  i  oddalanie  funkcjonarju- 
szy  Związku  i  oznaczenie  wysokości  ich  wyna- 

grodzenia, oznaczenie  wysokości  i  sposobu  loko- 
wania rozporządzalnych  pozostałości  kasowych 

i  funduszów  Związku,  zaciąganie  pożyczek,  naby- 
wanie, obciążanie  i  sprzedaż  nieruchomości  za- 

strzeżone są  łącznej  uchwale  Zarządu  i  Rady 
Nadzorczej,  przyczem  do  ważności  uchwały  po- 

trzeba przynajmniej  trzech  członków  Zarządu 
i  7-miu  członków  Rady  Nadzorczej. 

Filją  Związku  winien  kierować  delegowany  w  tym  celu 
członek  Zarządu. 

f)  Zastępców  członków  zarządu  statut  nie  przewi- 
duje. 

g)  Likwidacja  odbędzie  się  we  formie,  przewidzianej 
przez  ustawę  z  dnia  29  października  1920  L.  111 
Dz.  p.  p.  poz.  733  z  fem  zastrzeżeniem,  że  likwi- 

datorami będą  członkowie  ostatniego  Zarządu 
wspólnie  z  przewodniczącym  ostatniej  Rady  Nad- zorczej. 

Data  wpisu:  18  czerwca  1921. 
'   Sąd  Okręgowy  jako  handlowy  w  Krakowie dnia  16  czerwca  1921. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  dla  spółdzielni,  nr.  45  zapisano 
dzisiaj:  „Budowa"  Spółdzielnia  zapisana  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  w  Ostrowie  założona  statutem  z  dnia 
28  lipca  1921.  Celem  i  przedmiotem  Spółdzielni,  jest  bu- 

dowanie zdrowych  i  odpowiednich  mieszkań  na  gruntach 
spółdzielni,  jakoteż  zakup  lub  wydzierżawienie  gruntów 
i  budynków  na  budowanie  mieszkań  i  ich  wydzierżawianie. 
Udział  wynosi  100.000  mk.  Na  udział  winien  każdy  czło- 

nek wpłacić  10.000  mk.  zaraz  a  resztę  w  końcu  roku  -obra- 
chunkowego. Poszczególnym  członkom  nie  wolno  mieć 

więcej  niż  150  udziałów.  Zgłoszenie  nowego  udziału  jest 
dopuszczalne  dopiero  po  wpłaceniu  w  pełni  udziału  po- 
przedniego. 

•  Zarząd  składa  się  z  trzech  członków  i  to:  handlowca 
Witolda  Dobrowolskiego,  handlowca  Kazimierza  Hubickiego 
i  bankowca  Aleksandra  Jagielskiego,  wszyscy  z  Ostrowa. 
Członkowie  zarządu  wybierani  są  przez  radę  nadzorczą  na 
przeciąg  trzech  lat.  Ponowne  wybieranie  tych  samych  człon- 

ków jest  dopuszczalne.  Delegat  rządowy  ma  prawo  zacze- 
pić uchwałą  zarządu  lub  rady  nadzorczej  o  ile  dotyczy 

nabycia  gruntów,  zaciągnięcia  nowych  pożyczek,  postawie- 
nia nowych  budowli  i  sprzedaży  nieruchomości.  Sprzeciw 

musi  być  wniesiony  na  tym  samym  pcsiedzeniu  do  proto- 
kółu. W  razie  nieobecności  delegata  musi  on  sprzeciw  zło- 

żyć najpóźniej  w  przeciągu  14  dni  na  rę«e  prezesa  Rady 
Nadzorczej  od  chwili  powiadomienia  go  o  uchwale. 

Ostrów,  dnia  28  lipce  1921  r.  Sąd  Powiatowy, 
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1. 
"2. 

3. 

4. 

Stan  Rachunków  Polskiej 
na  dzień  30  lipca  1921  roku 

A  K  T  y.  W  A: 
Zapas  kruszcu:  a)  Ziofo 

b)  Srnbro 
c)  Bilon  zagraniczny 

Waluty  zagraniczne    .  .  .  " 
Rachunki  Zat;r.  „Nostro* Banki  Niemieckie  ... 
Portfel  wekslowy 
Pożyczki:  term.,  tow.,  0(vv.  Kr.  i  ulgowe 
Dług  Skarbu  Państwa 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
Papiery  własne 
Inne  Aktywa  .... 

rajowej  Kasy  Pożyczkowej 

M  a  r 
19.078.299.35 
40.259.84307 
1.250.654.95 

eai  .280.206.26 
403.611  288.61  *) 

e  k o  1. Zmiany  od  ostatniego  wykazu; 

60.597.797.37  *) 
39.710.719.04  •) 

1.004.891 
2.504.t59 
6.291.484, 

140.625.000 
1.063.118 

4.667 
9.594.586 

494.87 
.952.10 
659.86 

.000.— 

.039.05 
963.71 
630.79 

PASYWA. 
Fundusz  rezerwowy  ..... 
Obieg  banknotów       .       ̂   . 
Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobowiązania: 
a)  Centralna  Kasa  Państw*  owa   i  inne  Kasy  Pań- 
'  stwowe  i  Wojskowe         .  .  . 

b)  Pocztowa  Kasa  Osjczędaości 
c)  Inne  rachisnki        .  .  ̂   . 
Inne  Pasywa     .  . 

Razem  Mk.'l61. 188.217.253.79 

68.912.361.57 
115.242,280.184.50 

16  975.278.416.69 
2.687.532  538.76 

13.206.652.648.26 
  32.S69.453.603.71 •  13.007.561.104.01 

Razem  Mk.  161.188  217.253.79 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wplyni^lo  Mk.  116.677.637.11. 

-I- 

+ 

356.669.03 
2.872.677.26 

59.571.072.99 
369.027.530.50 
511.597.516.11 

2.000.000.000.— 266.614  076.12 
397.611  02 

692.601.788  90 

bez  zmiany 

4.266.326.125.50 

1.981.001.434.07 
226.765.319.08 

Zastępca  Naczelnego  Dyrektora:  ( — )  Zarzycki. Vice-Oyrektor  Centralnej  Księgowo.ści:  (  -)  Gawroński. 

Stopa  procentowa:  6%  od  dyskonta  weksli  i  lombardu  pożyczek  premjowych 
j,  „  7^  „    lombardu  papierów  wartościowych 
„  „         Soo  >         1.         pożyczek  państwowych. 

*)    w  g  parytetu. 

Bilanś  Towarzystwa  Kredytowego  m.  Warszawy. 

'po  d.  30  września  1920  r.  włącznie. 

.  AKTYWA. 
Kasa    .  .  .  .  t 
Rachunki  przekazowe 
Papiery  procentowe: 

a)  nabyte  z  fund.  kapitału  zasób 
b)  „  ,  ruchomych 
c)  „  ,  specjalnych 

Pożyczki,  udzielone  na  nieracho 
mości 

Przedterminowe  umorzenie  poży 
czek 

Raty  od  pożyczeki 
a)  zaległe  . 
b)  prolongowane  . 

Własność  Towarzystwa: 
a)  nieruchoma 
b)  ruchoma 

Podatek  skarbowy  od  kupo 
Kupony  zdyskontowane 
Inne  aktywa  . 

Razem 

W  Kasie  Towarzystwa  znajdują  się 
Listy  zastawne  m.  V<'arszawy 
Papiery  procentowe  własne 
Sumy  depozytu 

Ogółem  . 

Marki    i  fenigi 

i , 

I  22798451.80 

I  1666552.- 
i 

24392859.94  ( 
14946816.45  | 

639329.45  1  39979005.84 

24368380.12 

_427334^9 
1905195.72 
144456.18 

366581843.04 

294933.33 

24795714.41 

2050651.90 
1564861.49 

45177.48 
558"6778.26 

465363969.55 

540455?6. 
25009733.60 
99188567.28 

178243876.88 

PASYWA. 

Kapitał  zasobowy  . 
Fundusze  specjalne; 

a)  na  zasiłki  emerytalne 
b)  „  umorzenie  ruchomości 
c)  Kasy    Przezor.     i  Pomocy 

Urzęd.  Towarz. 
Listy  zastawne  w  obiegu: 
50/0  
4 1/20/0 

Listy  zastawne  wylosowane  w  obie 

gu  . 

Należność  za  kupony 
Fundusz  na  zapłatę  kuponów 
Fundusz   umorzenia  przedtermi- 

nowego    .         .  . 
Podatek  skarbowy  . 
Ot\)tarty  kredyt 

Inne  pasywa  .  * 
> Razem  . 

Marki    i   f  e  nig  i 

8585.44, 
99869.76 

•  i 

673293.12! 

30348792.15 

781748.32 

262006380. 
104869080. 

366875460.— 

20668284.— 22735965.06 
9111191.04 

294933.33 
3388  33 •12252190.46 

2292016.86 

465363969.55 

Maus  fmsTsystm  ro&yczhowa-Oszczędnościowsga 
V!  C^!adczu,     dniu  31-go  grudnia  19Z0  r. 

Stan  czynny:  Kasa  mk.  26171.44,  papiery  procen- 
towe i  akcji  mk.  9616,  pożyczki  mk.  434520.26,  ruchoTność 

mk.  580.66.  Ogółem  mk.  470888.36.  Stan  bierny:  udzia- 
ły mk.  25594.09,'  fundusz  zasobowy  mk.  1-106.44,  wkłady 

mk.  248796.79,  długi  mk.  190577.72,  sumy  przechodnie  mk. 
7806.27,  zysk  mk.  7.05.    Ogółem  mk.  470888.36. 

Rachunek  strat  i  zysków  za  rok  1920. 

Winien:  Procenty  wypłacone  mk.  16357.33,  koszty 
administracji  i  handlowe  mk.  10481.29,  amortyzacja  rucho- 

mości mk.  30.55,  odsetki  od  pożyczek  na  rok  1921  mk.  11019.21, 
zysk  mk.  7.05.  Ogółem  mk,  37895.44.  M  a:  Procenty  po- 

brane mk.  3422:>.83,  różne  wpływy  mk.  3672.61.  Ogółem 
mk.  37895.44. 
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BANK   DYSKONTOWY  WARSZAWSKI 

•  Instytucja  centralna  ul.  Fredry  8,  dom  własny. 
ODDZIAŁ  MIEJSKI— Nalewki  26,  ODDZIAŁ  CENTRALNY— Senatorska  22.  dom  własny. 

ODDZIAŁ  wc  LWOWIE,  ul.  3  MLaja,  14.   ODDZIAŁ  w  ORpUOBYCZU. 
Stan  rachunków  w  dniu  30  czerwca  1921  r. 

Stan  C/.ynny. 

Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Skup  weksli 
Weksle  i  frachty  do  inkasa 
Pożyczki  na  zastaw  pap.  publ. 
Papiery  publiczne  własne 
Weksle  i  monety  zagraniczne 
Korespondencii 

a)  Loro  .... 
b)  Nostro  .  . 
c)  Weksle  u  korespondentów 

Wydatki  bieżące 
Nieruchomości  ... 
Różne  rachunki 

Marki f. 

214105659 
90 

DOOIOl /OJ Jo 
45513086 

90 

181700362 
83 t  ć\łO\J4 

184277Ó6 58 '  331102725 42 
143(1339 

26 

849880470 77 
173964365 76 
45391252 

37 17224186 80 
1680000 

59918060 
74 

2667420367 81 

Stan  Bierny. 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  zapasowy 
Inne  rezerwy  .... 
Wkłady  i  rachunki  przekazowe  . 
Korespondenci: 

a)  Loro   
b)  Nostro  .... 
c)  Weksle  do  zainka.sowania 

Procenty  i  komisowe 
Różne  rachunki 

Marki      i  f. 

108000000  -- 
54000000:  — 

lOOOOOOOO'  — 

129444289,  56 

1912938681  06 
325962  59 

87311559  57 
32071004  44 

2433288701  59 

26674203671  81 

Waiszawskie  Towafzystwo  llityjns  Haniilu  Towaiami  UUmm 

iei:  Zjednoczeni  ApteKorze  i  ium  Spiess 

DEBET.  Rachunek  Zysków  *  Strat  za  rok  1920. 

essis 

CREDIT. 

Koszty  ogólne  .... i,  1 126.723.678  86 Zysk  brutto  ze  sprzedaży  towarów. li  48,952.859,77 
Reprezentacja  Towarzystwa  . 104.326 

05  !  j Odzyskane  salda  .... 

';  76.S5272 

Zapłacone  procenty 960.367 64  ii  1 Dochód  z  nieruchomości 

ii     874.000  — 
Strata  na  dłużnikach 24.793 29  !  1.089.485  98 Różnica  kursu  na  papierach  war- 

Czysty zysk   22.228.141  32 tościowych   
137.494  67 

Mk. ji  50.041. 307II6 
Mk. ;i50.041.307|l6 

■      ,        '  \     1  r  "i 
Bilans  za  1920  rok. 

Stan  czynny: 
Rachunek  ruchomości  . 
Rachunek  nieruchomości 
Rachunek  kasy: 
gotówka  w  kasie 
obca  waluta  .  ' 
gotówka  w  bankach  . 
gotówka  u  dostawców 

Rachunek  weksli  w  portfelu 
Rachunek  pap.  procentów,  nomin 

Mk.  2.831.500.—  i  Rb.  156.350.— 
Rachunek  dłużników 
Rachunek  zaliczeń  pocztowych 
Ra<;hunek  kaucji 
Racnunek  suimprzechodnich 
Rachunek  towarów 

Mk 

•  1.885.666  96 

I4,010.567!l2 

1.279.613  93; 
645.903  45!] 

4.001.852  19  i! 
5.423.362  30  :i 11.350.731:87 

502.066:67  i 
i 

3.252.969  68  i 
14.039.409  06  l 

721 .351  j  20 

1.954.476  — 136  263i95  I 

41.272.646  32  > 
89.126.148  83 

Stan  bierny: 

Rachunek  kapitału  zakładowego 
42000  sztuk  akcji  po  mk.  540 

Rachunek  kapitału  zapasowego 
Rachunek  kapitału  specj.  rezerw. 
Rachunek  kapitału  amortyzacyjn. 
Rachunek  dywidendy  —  pozosta- 

łość dywidendy  nieodebranej 
Rachunek  wierzycieli 
Rachunek  kaucji 
Rachunek  długów  hypoteczn. 
Rachunek  podatków  skarbowych 
Zysk  netto  .... 

Mk. 

22.680.000 

1.661.353 362.332 
867.196 

12 
07 
03 

22.771  60 
!38.811.806i75 

1.954.476  — .  399.203!71 
;     138.868  23 
122.228.141  32 

89.126.148  83 

Towarzystwo  „WłDKNO"  Spółka  z  ograniczone  oilDOWiedzialnoicKi,  Rynlfown  11  (inznr  Mnm), 1 _  ,  Stan  Rachunków  na Stan  czynny 
1.  Rachunek  kasy                                           .  489.426.59 
2.  Rachunek  Banku  Związku  Spółek  Zarobk.    .  340. — 
3.  Rachunek  towarów   1.535.672.50 
4.  Rachunek  urządzenia   2.215.55 
5.  Rachunek  dostawców   1.976.312. — 
6.  Rachunek  pożyczki  odrodzenia  60.000. — 

stycznia  1921  roku.      „  ,        .  . otan  bierny 

1.  U  Rachunku  kapitału  zakładów.  . 
2.  U  Rachunku  kapitału  rezerwowego 
3.  U  Rachunku  kapitału  zapasowego  . 
4.  U  Rachunku  amortyzacji  urządzenia 
.5.  U  Rachunku  orzechodniego  . 
6.  U  Rachunku  zysków  czystych  do  podziału 

Mk.  4.063.96664 -S'.-aWii  III  1.11  mmmimmmm 

1.472.500.  - 141.828.19 
59.462.35 

307.50 
135.314.20 

2.254.554.40 
Mk.  4.063.966,64 



728 
Ogłoszenia. 

J4t  58. 



M  38. 
Ogłoszenia 

729 

Towarzystwo  Ubezpieczeń  ,,PRZEŻORNOŚĆ'\ 
WINIEN. MA. 

Mk. f. Mk. 

f. 
1.  Strata  z  roku  -poprzedniego    .  . 
A.  oiraia  weaiug   racnunnow  uoez- 

pieczeńt 
a)  według    rachunku  ubezpie- 

czeń na  "życie  (rach.  Nh  2) 
b)  według  rachunku  ubezpie- 

czeń  od  następstw  wypadków 
(rach.  Nr.  3)  33340 34 33340 

34 3.  Odpisanie  na  kapitał  zasobowy  . 
4.  Odpisanie  na  kapitał  amortyza- 

5.  Niepodzielona   część  kosztów 
ogólnych  (rach.  Nr.  19)  .    .    .  . 

6.  Odpisanie  wątpliwycłi  należności 
/.  oiraia  na  nuraic   rapicrow  pro- 

centowych (rach.  Nr.  17)   .    .  . 
8,  Inne  straty,  nieobjęte  rachunkami 

9.  Odpisanie  wartości  majątku  ru- 
chomego: 

306937 
95 

9656 

— 

306937 

21 — 

95 

10.  Czysty  zysk    ....   i   .   .  . 
349934 50 

1.  t*ozosfałość  czystego  zysku  z  ro- 
ku poprzedniego  .    .    .    .    .  . 

2.  Zysk  według  rachunków  ubez- 

pieczeń: a)  według  rachunkti  ubezpie^ 
czeń  na  życie  (i"ach.  Nr.  2) 

b)  według  rachunku  ubezpie- 
czeń od  następstw  wypad- 

ków (rach.  Nr,  3)  .    .    .  . 
3.  Czysty  dochód  z  majątku  (część 

przypadająca  na  kapitał  zakła- 
dowy (rach.  Nr.  16)  

4.  Niepodniesiona  dywidend^ 
akcjonarjuszdw,  zaliczona  na 
rzecz  Towarzystwa  

5.  Niepodniesiona  dywidenda 
ubezpieczonych,  zaliczona  na 
rzecz  Towarzystwa  

6.  Inne  zyski,  nieobjęte  rachunka- 
mi specjalnymi: 

wpiyw  wątpliwych  należności 7.  Strata  

Mk. 

2726^4 

Mk. 

4284 

272694 

6d428 

33 

9510 

3016 
99 

06 
349934  30 

rekcji  t  Samuel  Dickstein,  Piotr  Drzewiecki,  Paweł  Górski,  K 
Evert,  Henryk  Karpiński,  Karol  Kozłowski,  Andrzej  Rotwand 

Dyrektora  Zarządzającego:    Józef  Zaleski,  Członkowie  Dy- 
azimierz  Natanson,  Adam  Piędzicki,  Adam  Ciągliński,  Józef 
Buchalter  Główny:  Cezary  Barchwic. 

Iowarzystwo  Akcyjni!  Faliiylii  lapałek  JSOliREMlKItN"  Józei  l  Halpern  w  Pińsko. Rachunek  Zysków  i  Strat  za  rok  1919. DEBET. 

Straty  z  lat  ubiegłych  . 
Koszta  surowców  i  banderoli 
Pensje  personelu  i  robotnikom 
Wydatki  rózhe  .      .      .  ^ 
Podatki  
Procenty   

Rb. 189545.76 
113104.05 
46707.53 
6761.70 
5^21.40 

29960.50 

Uzyskano  ze  sprzedaży  zapałek 
Pozostaje  zapałek 
Różnica  kursu  .... 
Strata       .  . 

Rb.  391800.94 

CREDIT. 

Rb.  110451.— 

„  114380.— 

,  30132.— 
„  136837.94 

Rb.  391800.94 

AKTYWA. 
Kasa .       .       .  . 
Budynki  i  maszyny 
Towar  gotowy . 
Banderole 
Surowcy  .      .  , 
Różni  Dłużnicy 
Strata 

Bilans  na  dzień  31 
Rb, 19819,09 

618432.23 

114380.— 

5000.— 
139365.59 
81200.33 

136837.94 

Rb.  1115035.18 

Grudnia  1919  r. 
Kapitał  zakładowy  . 

„      zapasowy  . „      amortyzacyjny  . 
Dywidenda  niepodniesiona 
Różni  Wierzyciele  . 

PASYWA. 

Rb.  300000. 

6167.73 
36743.73 
42194.16 

.  729929.56 

Rb.  1115035.18 

za  rok  1919 Ogólne  zebranie  Akcjonarjuszdw  z  dnia  7  czerwca  1921  roku  uchaliło:  a)  sprawozdanie  i  bilans 

zatwierdzić,  b)  stratę  w  sumie  Rb.  136857.94  przenieść  na  r<|t  sprawozdawczy  1920. 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywców  „STRUGA"  w  Strudze  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  BIERNY. STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie . 
{Ruchomości 
Remanent  towarów 
Różni: 

a)  udział  w  Związku 
b)  inne  należności 

Mk. 

Mk.  4000.- 

,  1529.- 

6031.45 
2163.60 

24084.— 

5529. 
Mk.  37808.05 

Udziały 

Fundusze: 
a)  zapasowy . 
b)  społeczny 

Czysta  nadwyżka 

Mk. 

•  Mk.  16767.10 

8.85 1104.30 1113.15 
19927.80 

Mk.  37808.05 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Czysta  nadwyżka 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk.  16886.85     |      Nadwyżka  brutto  na  towarach 
,    .  240.40 
„  19927.80 

Mk.  37055.05 

.  Mk.  37055.05 

Mk.  37055.05 
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STAN  CZyNNY. 
Kasa  
Papifry  %% 
Nieruchomości .... 
Maszyny  kotlarni  .    .  . 

,       fabr.  armatur 
Narzędzia  i  przyrządy  kot 
iarni  

Narzędzia  i  przyrządy  fa!v 
armatur  

Ruchomości  kotlarni 
.  fahr.  armat  Ul 
.  domu  hnndi 

Modele  kotlarni  .  .  . 
.  *  fabr.  armatur  . 
„       demu  handl 

Rysunki   
Klisze  i  drzeworyty  .  . 
Wyroby  gotowe  kotlarni 

»       fabr.  armatur  . 
Surowce  i  półprodukty 
kotlarni  

Surowce  i  półprodukty 
fabr.  armatur        .  . 

Towary  domu  handl.   .  . 
Koszty  Organizacyjne  .  . 
Nie  wpłacona  część  na  akcje 
Zaliczki  
Dłużnicy   
Przechodni  .   
Odbudowa  f.  .Wawer" 

BILA 
Mk. 

Spółko  HHcyjna  Handlu  i  Przemysłu  Metalowo  M.  LISOWSKI  w  Wnrsznw 
N  S  w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Kapitał  zakładowy  ...... 
»  zapasowy  
Akcepty  
Depozyty  
Przechodni   
Wierzyciele  
Sumy  hypoteczne  
Depozyty  robotnicze  

Zysk  •  

MW 1            1  01 loio  1 1  .y  1 
35209.95 

97335.74 

&589.05 
44667.20 

» 

732.— 
m 47821.12 

w J  JOOJ.OO 
17429.30 
3937.5) 

306596.30 
0 

171375.* 1741886.27 

217157.25 

W 
35514.34 

370900. 
297163.01 

170521.86 

105924.79 

93220.32 

37252  46 
11005.91 

1575.— 47797.10 

1959043.52 
457511.84 
50296.11 
89431.76 
13521. 

2174925.38 
55990.82 

3480113.22 

HowGwsKa  U, 

STAN  BłKRNY 
.    .    .    .  Mk 3000000. 

68424.- 

2225000. 

370900.— 
319396  59 2129799.74 

400000.— 340.60 1348021.71 

Mk.  9861882.64 
-a  I 

Mk.  9861882.64 

BILANS  B 
STA 

Kasa  w  gofowiźnie  .  . 
Rach.  przek.  w  Polsk. 

Kr.  Kasie  .Poż.  .  .  . 
Skup  weks.opatrz.  najm. 

2  podp  
Skup  sola  -  weks.  za- 

bezp.  na  dom.  mur.  . 
Skup  pap.  publ.  wylos. 

i  kuponów  .... 
Pożyczki   na  zast  pap. 
publicz  

Korespondeiici: 
a)  Ich  rachunki  (Loro 
b)  Nasze  r-ki  (Nostro) 
c)  Weksle  do  zainkas. 

u  koresp.  .    .    .  . 
Weksle  i  monety  zagra- niczne 
Pap.  publ.  własn.  banku 
Bedace   

Weksle  i  frachty  do  in.- 
kasa  

Ruchomości  .... 
Nieruchomości     .    .  . 
Rachunki  przechodnie 

Koszty  handlowe 
Procenty 
Podatki  . 
Amortyzacja  . 
Zysk 

anku  Dyskontowego  Warszawskiego  na  dniu  31  Grudnia  1920  r. 
N  c  Z  y  N  N  y. STAN    B  I  E  R  N  y. 

Mk. 

506726146.29 
114411504.60 

54872230.98 

205540335.54 

362523921.30 

19847829.53 

1198600.— 
1205595.10 

19082074.23 

676009881.87 

5635969.06 

38787058.95 

15967182.05 

1000.— 1680000.— 7261188.31 
Mk.  1354740635.94 

R achunek  z 
Mk.  14082629.68 

4832088.18 
670364.45 

49160.— „  42753254.91 

Mk.  62387517.22 
y  s 

Kapitał  zakład.  200000 
akcji  po250R.^540M. 

Kapitał  zapasowy  .  . 
Fundusz  rezerw,  specj. 
Rachunki  przekazowe: 
a)  za  okazaniem.   ,    .  Mk. 
b)  za  wypowiedzeniem  ^ 

Kapitały  na  lokacji  .  . 
Korespondenci: 
a)  Ich  rachunki .    .  . 
b)  Nasze  rachunki  .  . 
c)  Weksle  do  zaink  s 
Dywidenda  od  akcji 
banku  niep  

Proc.  pobrane  na  r.  1921 
Rachunki  przechodnie 
1\%  podatek  skarbowy 
0,396$  podatek  skarb. 
Fund.  wiecz.  im.  Miecz. 
Epsteina  ...  .  . 

Fund.  wiecz.  im.  dyr. 

P.  Heilperina'  .  .  . Kasa  przez,  i  pom.  prac 
Rach.  zysków  i  strat 

ków  i  strat. 
Pozostałość  z  roku  1919  . 
Dywidenda  niepodniesiońa 
Procenty       .       .       .  . 
Odzyskano  z  lat  ubiegłych 
Prowizja  i  komisowe  . 
Dewizy  zagraniczne 
Papiery  publiczne Oddział  Lwowski . 

Mk. 

35180637  98 
38722066.22 

74878^32.85 
5968742.23 

70839413  03 

108000000 
54000000. 
960000DO. 

73902704.19 
4839920.59 

825597788.11 

1521914.40 175324.76 

147242070.80 301262.73 
15521.32 

25760.— 
120000.— 
247114.13 

42753254.94 

1919 

iMk.  1354740635,94 

Mk.  636330.48 
129.60 

„  24021017.39 

„  .  530572.46 
„  23039305.25 9797573.44 

1638224.81 

2724363.79 
Mk.  62387517.22 

Walne  Zfiromadzenie  Akcjonarjuszów  na  posiedzeniu  dnia  18  Czerwca  r.  b.  uchwaliło:  wytlzii^lić  dywidendę 
za  loK  1920  w  sfo.siinku  20%  czyli  108  mk.  od  akcji  1-  V  em.  i  27  mk.  od  akcji  VI  em.,  wyznaczyć  na  cele  społeczne 
1  filantropijne  mk.  p.  2000000.    ,  a  pozostałość  przenieść  na  rok  następny. 



38. 
Ogłoszenia. 

731 

Bilans  i  Rachunek  Sfrat  1  Zysksiw  SfataarzyszBnia  .Siła" Uf  nichałowlB  na  1  stycznia  19Z0  r. 

Sfan  czynny:  Gotowizna  18571.46  kor.  Rucho- 
mości 796,01  kor.  Towary  8917.98  kor.  Różni  115.50  kor. 

Ogółem  28400.95  kor.  Stan  bierny:  Udziały  8970  kor. 
Fundusze:  zapasowy  400.48  kor.,  społeczny  375  kor.,  różni 
2094.40  kor.  Czysta  nadwyżka  16564.07  kor.  Ogółem 
28400.95  kor. 

Koszty  łiandlowe  8288.43  kor.  Amortyzacja  ruchomości 
88.44  kor.  Straty  1435.96  kor.  Czysta  nadwyżka  15350.19 
kor.  Ogółerft  25163.01  kor.  Pozostałość  z  czystej  nadwyż- 

ki z  r.  z.  1213.88  kor.  Nadwyżka  brutta  23949.14  kor.  Ogó- 
łem 25163.02  kor. 

Bilans  i  Rachunek  Sfraf  i  Zyskdw  Słsts^rsyszBnia  „Siła" 
\a  nichałswlB  na  1  stycznia  ISZi  r. 

Stan  czynny:  Gotowizna  18500.02  mk.  Rucho* 
mości  1149.48  mk.  Towary  33088  mk.  Różni  5873.25  mk- 
Ogółem  58610.75  mk.  Stan  bierny:  Udziały  12758.53 
mk.  Fundusze:  a)  zapasowy  1354.83  mk.,  b)  społeczny 
425.10  mk.,  c)  specjalne  7276.91  mk.  Różni  1943.26.  Czysta 
nadwyżka  34852.12  mk.    Ogółem  58510.75  mk. 

Koszty  łiandlowe  13364.69  mk.  Amortyzacja  ruchom. 
127.72  mk.  ?;-ty  64.65  mk.  Czysta  nadwyżka  34852.12  mk. 
Ogółem  43409.21  mk.  Nadwyżka  brutto  46064  41  mk.  Inne 
dochody  2344.80.    Ogółem  48409.21  mk. 

Bilans 'Dąbrourskiegg  Tauiarzysfujs  ^ilłzajemnego  KrscSytu Ul  OąhrawiB  Cdrnicze],  w  dniu  31  grudnia  ISZO  r. 

Stan  Czynny:  Gotówka  mk.  199055.30,  papiery  pro  • 
centowe  mk.  151352,  pożyczki  mk.  1704474.30,  dyskonto 
mk.  1230787.31,  korespondenci  mk.  993190  42.  ruchomości 

mk.  12814.90," sumy  przechodnie  mk.  42739.18,  Urząd  Po- życzek Pań.stwowych  mk.  94346.98,  inkaso  mk.  717053  53, 
depozyty  mk.  2876033.20.    Ogółem  mk.  8021858.12. 

Stan  Bierny!  Kapitał  zakładowy  mk.  251555.20,  ka^ 
pitał  zapasowy  mk.  11164.13,  wkłady  mk.  3209338.97,  kores- 

pondenci mk.  226007.31,  sumy  przechodnie  m-x.  377973.86, 
różni  za  inkaso  mk.  793845.19,  depozyty  mk.  2876033i20, 
różne  rachunki  mk.  238325.11,  zysk  za  1920  r.  mk.  37605.15. 
Ogółem  mk.  8021858.12. 

Rachunek  strat  i  zysków. 

Winien:  Koszty  handlowe  mk.  424375.87,  wypłaceń* 
3)?  i  prowizje  mk.  80251.93,  różne  straty  *mk.  19158.84,  zysl« 
za  1920  r.  mk.  37605.15.    Ogółem  mk.  561391.79. 

Ma:  Pobrane  procenty  i  prowizje  mk.  291623.30,  pro- 
wizja od  subskrybowanej  Pożyczki  Państwowej  mk.  111920.02, 

różne  zyskj  mk.  153848.47.    Ogółem  mk.  561391.79. 

Bilans  Im,  Paź.  Mim.  w  Mmm  za  1919  r* P  a  s  y  w  a:  Udziały  mk.  43531. 16,  fund.  zasób,  i  spacja  1 
mk.  4642  79.  wkłady  mk.  522479.84,  inne  mk.  11494.14 
Aktywa:  gotówka  mk.  18350.05,  lokaty  i  papiery  procen- 

towe mk.  34617.02,  pożyczki  mk.  525348.72,  ruchomości 
mk.  6264.  Bilans  mk.  534589.79.  R-k  zysków  i  strat:  do- 

.  chody  mk.  49648.12,  wydatki  mk.  44256.26  zysk  mk.  5391.85, 
podzielono  na  fundusz  zasobowy  mk.  958.49,  gratyfikację 

■  mk.  1555  20,  na  umorzenie  poź.  wątpliw.  mk.  432,  6%  dywi- 
dendy mk.,  1552.97,  na  bibljotekę  Jagiellońską  mk.  215,  na 

plebiscyt  Śląski  mk.  637.20. 

KDDperatyytfa  FracownłksJuł  Zakłacidw  Gazas^cfi  „Śu;isfła" Kredytowa  Ur.  3. 
Bilans  na  31  grudnia  1919  r. 

Aktywa:    Kosa    mk.   9268.11,  towary  mk.  184788.01, 
ruchomości  873/25,  udział  w  Zrzesz.  Koop.  Warsz.  mk.  600, 
dłużnicy    mk.    22424.16,    deputaty    i    pośred.    w  sprzed. 
mk.  4912.50  sumy  przech.  mk.  6470,  razem  mk.  229336.03. 

;   Pa.sywa:  Kapitał  udział,  mk.  30139,  społeczny  mk.  6290, 
wypożyczony  mk.  92.-0,  wierzyciele  mk.  101103.72,  amortyz. 
i"chóm.  87,35,  sumy  przechod.  mk.  23220.85,  r-k  zysków 
I  strat  ipk.  59275.11  razem  mk.  229335.03.  Zyski  za  r.  1919. 
Towary  mk.  92437.46,  procenty  54/50,  deputaty  mk.  18857, 
pośredn.  w  sprzedaży  mk.  1913.50,  razem.  mk.  113262.46. 
Straty:_  strata  na  fałbzyw.  pieniądz,  mk.  100,  koszta  handl. 

■  mk.  53745,  ruchomości  mk.  55,   amortyzacja  ruchomości mk.   87.35,  r-k  bilansu   zamknięcia   mk.  59275.11,  razem mk.  Il«e62,4€. 

KDopBraiyiMa  Priseaiffnikńw  Zakładóia  Gazowych  „Światło" 

jfrsdyfbwa  Nr.  3. 
Bilans  na  31  grudnia  1920  r.  ' Aktywa:  Kasa  mk.  438996.42,  towary  mk.  2760310.10. 

ruchomości  mk.  873.25,  dłużnicy  mk.  1793779.95,  udział 
w  Zrzesz.  Koop.  Warsz.  mk.  13500,  razem  mk.  .5007459.72. 
Pasywa:  Towary  mk.  306325.40,  koszta  handl.  mk.  598, 
pensje  mk.  2400,  wierzyciele  mk.  4584841.14,  udziały  człon- 

ków mk.  53274,  fundusz  społecz.  mk.  13315,  fundusz  amor- 
tyzacyjny mk.  174.70,  fundusz  budowy  własn.  zakł.  przemysł, 

mk.  44345.11,  R-k  Zysków  i  Sfrat  mk.  2185,37,  razem 
mk.  5007459.72.  Zyski  za  1920  r.  towary  mk.  710096.92, 
procenty  mk.  318,  razem  mk.  710414.92.  Straty;  Koszta 
handl.  mk.  88510.35,  pensje  mk.  369630.85,  amortyzacja  ru- 

chomości mk.  87.35,  robocizna  i  inne  koszta  zakl.  gazowych 
mk.  250000,  r-k  bilansu  zamknięcia  mk.  2186.37  razem mk.  710414.92. 

EiSans  I  Straty— Zysiti  ̂ Warszawskiego  Zlemśaiishiego  Tow. 
I>!!eczarsk!ego  m  19Z0  rok. 

Straty.  Koszty  różne  mk.  10199681.64.  Procenty 
mk.  510879.82.  Amort.  ruchomości  mk.  137826.16.  Nieru- 

chomości utrzymanie  mk.  105428.26.  Straty  różne  mk. 
153858.91.  2ysk  brutto  r.  b.  mk.  256316.39.  Ogółem  mk. 
11363971.18.  Zyski.  Zyski  różne  mk.  11174212.77.  Pro- 

centy mk.  10324.33.  Nieruchomości  4021.60  Straty  brutto 
r.  b.  mk.  175412.48.  Ogółem  mk.  11363971.18.  Zesta- 

wienie: Zyski  mk.  255316.39.  Straty  175412.48.  Netto 
zyski  mk.  80903.91.  Aktywa.  Kasa  mk.  695891.48.  Banki 
mk.  563217.70.  Papiery  %  mk.  7000.—.  Nieruchomości  mk. 
1610118.13.  Ruchomości  i  inwentarz  żywy  mk.  1603903.44. 
Towary  mk.  13427194.37.  Kaucje  mk.  8415.73.  Udziały 
własne*  mk.  62645.90.  Producenci — zaliczki  mk.  642129.13. 
Dłużnicy  mk.  1199224.18.  Warsztaty  mechaniczne  mk. 
754659.95.  Rachunki  Centrali  z  Oddziałami  mk.  898924.06. 
Ogółem  mk.  21473324.07.  P  a  s  y  w  a>.-  Kapitał  udziałowy 
mk.  95943.37.  Kapitał  zapasow^y  mk.  25070.46.  Kapitał 
amortyzacyjny  mk.  287335.50.  Banki  mk.  8810afS.49.  Wie- 

rzyciele hypot.  nieruchomości  mk.  87838.56.  naucje  mk. 
8586.45.  Producenci  należności  mk,  2408874.42.  Różni  wie- 

wierzyciele  mk.  8613154.13.  R-ki'  Oddziałów  z  Centralą mk.  896174.59.  Rezerwy  na  aktywa  niepewne  mk.  71999. 
Dywidenda  niewypłacona  mk.  18181.38,  Zysiji  lat  ubie- 

głych mk.  ̂ 8523.51.  Zysk  czysty  r.  b.  80903.91.  Ogó- 
łem mk.  21473324.07.  Prezes  Zarządu:  Kazimierz  Brzeziń- 
ski, Vice-Pre2es  Zarządu:  Jan  Zalewski,  Dyrektor  Zarzą- 

dzający: Feliks  Przeradzki,  Buchalter:  Kuligowski. 

Bilans  za  1920  r.  M  t  stycznia  ISZO  r.  do  1  stycznia  r. 
Sf3warzyszenia  Spożywczego  Rcliotn.  -  i<^:rzeSc.  „tJjspóina 

Praca"  Śniadeckich  ̂ r.  S. 
stan  Czynny:  PozOitałość  gotówki  w  kasie 

mk.  86523.86,  wartość  towarów  podług  spisu  z  dnia  3/12 
1920  r.  mk.  116227,44,  rachunek  dostawców  mk.  12289.98. 
Wartość  pozostałych  ruchomości  mk.  811.64.  Wartość  po- 
zosta'ych  utensylji  rnk.  5370.    Razem  mk.  221222.92. 

Stan  Bierny.  R-k  kapitału  udziałowego  mk.  43929.45, 
r-k  kapitału  zapasowego  mk.' 11120,  r-k  kapitału  amortyza- 

cyjnego mk.  145,  r-k  kapitału  rezerwowego  mk.  10150, 
r-k  wpisowego  mk.  3557.67,  r-k  dostawców  mk.  6110.31, 
r-k  strat  i  zysków,  czvstv  zysk  mk.  145210,49.  Razem  mk. 221222,92. 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Debet:  Utrzymanie  personelu  oraz  knncelarji  mk. 

70090,  komorne  mk.  3522.  Opał  i  światło  mk.  2002,  druki 
i  materjały  piśmienne  mk.  8534.89,  wydatki  na  cele  spo- 

łeczne mk.  1150.03,  podatki  mk.  1156,95,  procenty  1065.01, 
opakowanie  mk.  2964.12,  różne  wydatki  mk.  3105.71,  amor- 

tyzacja ruchomcfści  mk.  98.78,  zysk  mk.  146210,49.  Razem mk.  239999.98, 

Credit.  Pozostałość  zysków  z  1919  r.  mk.  5200 
zysk  brutto  na  towarze  mk,  234799.98.  Razem  mk,  2399^9,98 

Bilas  stow.  poż.  Os.-JCEędn.  w  Skęczniewie  za  1920  r. 
Passy wa:  udziały  Mk.  33006.87;  fund,  zapas,  i  specjał. 

9384.94;  wkłady  790387.21;  Inne  15081.21;  Aktywa:  gotówka 
2506.63;  papiery  proc.  66700,—  Pożyczki  754245,52;  rucho- mości i  nieruchom.  18351.75.  Inne  1471.25,  Bilans  848350.23. 
R-k  zysków  i  strat:  dochody  39509 ,B3,  wydatki  45094.81, 

*  Stratę  5584.98  postanowiono  pokryć  z  fund.  zapasowego 
i  specjalnych. 



M  38. 

PIŃSKA  KOOPERATYWA  ROBOTNICZA 

AKTyWA. 

Kasa  pozostało  się  na  1  1  1920  r.  . 

Touary  pozosfaJo  sit;  na  J  I  1920  r. 
Inwentarz   .       .  . 

Niedobory  .   

Sumy  przechodnie  (Uebitorzy) 

Rachunek  Bilansu  za  1919  r. 

Rb.  4082.15 

„  37259.36 

„  3966.— 11.40 

„     6523  25 

Rb.  51842.16 

Kapitał  udziałowy      .  ■ 
,      zapasowy  .... 

Pożyczki  saldo  na  11  1920  r.  .  .  . 
Komis,  aprowiz.  przy  M-cie  saldo  na  1,1  1920  r 
Towary  sprzedaż  bieżąca  . 
Kooperaf.  Sjonistów  saldo  na  1  1  1920 
Przebory     .       ...  .  - 
Ordery  hiezrealizovyane    .             .  v 
Sumy  przechodnie  (Debitorzy) 
Czysty  zysk   

PASyWA. 

Rb.  17064.— 
„  1655.40 

305.- 

730.88 

,  9486.- 
„  7835.25 

321.— 

601.35 

„  4463.— 

9380.28 

Rb.  51842.16 

Kasa  pozostało  się  na  1.1  1921  r. 
Towary  pozostało  się  na  11  1921  r. 
Inwentarz  pozostało  się  na  1  1  1921 
Rubli  sowieckich  513486  a  0,03  . 
Rozchody  bieżące  .... 
Sumy  przechodnie  ĆDebitorzy) 
Deficyt  ogólny  na  I  I  1921  r. 

Bilans  dnia  31  grudnia  1920  r. Mk. 

46688.— 
235961.— 

9650.T- 
15404.58 

5000. 

180300.— 520683.05 

Mk.  1013686.63 

Kapitał  udziałowy  . 

„      zapasowy  . Pożyczki  od  członków  . 

Amerykański  komitet  „Retief" Ordery  niezrealizowane 

Pensja    .       .       .*  . Sumy  przechodnie  (Kredytorzy) 
Zysk  na  l!  1921  r. 

Mk. 

67920.— 

77962.83 

125460.-- 

577944.96 

240.— 

491.04 

75166.— 

88501.80 
Mk.  1013686.63 

Sptswozilailie  Spółki  Akcifjiiel  Przemysłu  tlłóliiwiciiyo  i.  SiiiyiSKI,  F.  ilOBEDZKi  I J.  milLEWSKI 
WINIEN. 

R-k  utrzymania  i  dochodów  z  nieAchom 
wydatki  na  remont  i  t.  p. 

R-k  kpsztńw  organizacyjnych 
kosziły  o^aniz.  z  1919  i  1920  r. 

R  k  różnic  na  kursie  walut 
straty  na  kursie  Frc.  648301.65 

R-k  kosztów  handlowych 
różne  wydatki  podług  ̂ rykazu 

Zysk  /a  1920  r.    .  . 

Rachunek  zysków  i  strat  za  1920  r. 

Mk.  369362.59 

215358.03 

7467299.85 

6419019.57 
5480884.55 

Mk.  19951924.59 

R-k  towarów 

zysk  brutto  od  1  I  30'V1 R-k  przędzalni  zarobnej 

zysk  brutto  od  1/1— 30'VI  Mk. 
zysk  b-to  od  1  VII— 31  XII  „ 

R-k  surowców  i  przędzy 

zysk  b-to  od  1/V1I  -31  XII R-k  tkalni  . 

zysk  h-to  od  1,1-  31X11 Zvsk  na  motorze 

Mk. 

979634.06 2295429.24 

M  A. 

1829441.31 

3275063.30 

„  10482279.48 
4359140.50 

6000.— 

Mk.  19951924.59 

STAN  czyNNy. 

R-k  kasy   
,    dłużników  i  wierzycieli: 

Banki  (r-ki  bieżące) 
inni  dłużnicy  .... 

.    papierów  %%  (5"^  W.P.P.  długot.) ,    nieruchomości    .       .       .  . 
,    maszyn  ...... 
„  ruchomości  .  .  . 
,  surowców  i  przędzy  . 
,  przędzalni  zarobnej  . 
„  tkalni   

Biiaiis  na  31  grudnia  1920  r. 
Marki fen. 

27037.69 

948244,14 
15324628.54  14272872.6« 

1495300.- 2408548.44 
2269512.20 
439372.35 

17957034.— 2281580.15 
10640596.55 
51791854.06 

R-1^  kapitału  akcyjnego; 
akcje  I  i  II-ej  emisji „•  III 

„    akceptów     .       .  •  . „    wierzycieli  hipotecznych 
„    dłużników  i  wierzycieli! 

Banki  .... 
inni  wierzyciele  . 

Zysk  za  1920  r. 

STAN  BiępNy. 
Marki  i  fen. 

3600000.  - 6400000.—  10000000.— 

17228349.— 
216379.63 

7110071.35 
11756169.53  18866240.88 

5480884.55 

51791854.06 

Stowarzyszenie  Spożywcze  sklep  „LUDOWy"  w  Kręźołach. 
Rachunek  strat  i  zysków  za  okres  sprawozdawczy  1920  r. 

Koszty  handlowe  Mk.  3551.—  Nadwyżka  brutto  na  towarach  .  Mk.  6100.- 
Amortyzacja  ruchomości  .  •     »      450. — 
Czysta  nadwyżka  „     2099. —   

Mk.  6100.-  -  Mk.  6100  — 

STAN  CZyNNy.  Bilans  na  dzień  1  stycznia  1921  r.,  STAN  BlERNy. 

Gotowizna  w  kasie  .       .  .       .    Mk.    6250  93  Udziały      .       .  ;   Mk.  15100.— 
Ruchomości  „      4050.—     i  Inne  zobowiązania  ,  4801.72 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu  .  11699.79  ,  Czysta  nadwyżka  .       .       .       .  .  2099.  - 

Mk.  22000.72     i  Mk.  22000.72 



Mb  38. 

Bilans  Towarzystwa  Pożyczhowo-OszczędnoSGiowggo 
Robotnikiiw  Warszawskich,  ul.  Kallhsta  s. 

w  dniu  31  grudnia  1920  r. 
Stan   czynny:    Gotówka  mk.  30068.21,  papjery 

mk.  175886.70,  pożyczki   mk.  1578777.80,  iokaty  w  Bankach 
tnk.  142949.60,  ruchomości  mk.  33948.90,  wydatki  zwrotne 
mk.  5561.90.    Ogółem  mk.  1967193.11. 

Stan  bierny:  Kapitał  udziałowy  mk.  144769.21,  ka- 
pitał zasobowy  mk.  1398.20,  kapitał  rezerwowy  mk.  4467.78, 

wkłady  mk.  1264117.90,  długi  Bankowe  mk.  478870,  dywi- 
denda niepodniesiona  mk.  1249.16,  sumy  przechodnie  mk. 

68496  59,  zysk  mk.  3824.27.  Ogółem  mk.  1967193.11. 
Rachunek  strat  i  zysków. 

Winien:  Wypłacono  «^  i  prowizje  mk.  34952.08,  kosz- 
ty administracji  i  handlowe  mk.  118913.46,  koszty  egzekucji 

mk.  3856,  umorzenia  ruchomości  mk.  3772.09,  dopeł- 
nienie udziałów  mk.  70824.93,  zysk  za  1920  r.  mk.  3824.27, 

ogółem  mk.  236142.83. 
M  a:  Pobrane  procenty  i  prowizje  mk.  187527.25,  do- 

chód ze  sprzedaży  Pożyczki  Odrodzenia  mk.  18104.55, 
zwrot  kosztów  egzekucyjnych  mk.  9697,  zwrot  pożyczek 
odpisanych  na  straty  mk.  8978.06,  różne  mk  11835.97.  Ogó- 

łem mk.  236142.83. 

Sprawozdanie  Towarzystwa  Akcyjneso  lianolakliiry  \wMmi\ 

\  mm  i  mm  w  mu 

z  2f-go  okresu  czynności  za  1919  r. 
Rachunek  Zysków  i  Strat. 

WINIEN. 

.^fraty  z  1918  r  Rb.  297889.33 
Ogólny  rozchód  .       .       .       .       .  , 

Rb. 
611943.96 
909833.29 

MA. 
Ogólny  przychód  
Remanent  towarów  i  materjałów  na  31. XII 

1919T. 
Do  przeniesienia  na  1920  r. 

straty  z  1918  r.  .Rb.  297889.33 
zysk  za  1919  r.      .      .    „  23483.36 

Rb, 

254939.62 

380487.70 

274405.97 
Rb. 909833.29 

Bilans  na  31  grudnia  1919 
STAN   C  Z  y  N  N  y. 

Rb.  322820.— 
„  740499.39 

Gotówką  w  kasie  i  weksle 
Nieruchomości 
Maszyny  i  utensylja 
Konie  i  wozy 
Dłużnicy  . 
Depozyty 
Gotowe  wyroby  i  materjały  fabrykacji 
Nieuregulowane  straty  pożarowe 
Straty  do  przeniesienia  na  1920  r. 

STAN  BIERNy. 
Kapitał  akcyjny 

,      zapasowy  . 
„  amortyzacyjny 

Długi  hipoteczne 
Piotr.  Tow'.  Kredyt.  Miejskie 
1\%  podatek  skarbowy  . 
Różtii  wierzyciele  i  akcepty 
Różn!  za  depozyty 
Straty  pożarowe 

Rb. 81435.66 

1063319  39 
17802.05 

706385.59 

40000.— 
380487.70 

187563.— 2-74405.97 

Rb.  2751399.36 

Rb. 600000.- 
19755.63 

548491.45 
85676.59 
70635.01 

562  81 
1198714.87 •  40000.- 

187563.- Rb.  ̂ 7513»9.36 

Sprawozdanie  Towarzystwa         tmWm  iaweinianei 

LOfiEllIZ  i  mm  w  Zgierzu 

z  22-go  okresu  czynności  za  1920  r. 
Rachunek  Zysków  i  Strat. 

WINIEN. 
1919  r  Mk.  592716.89 Straty  z  lyiy  r 

Ogólny  rozchód 
Zysk  za  1920  r. 

Straty  z  1919  r. 

81057790.66 
Mk. 11185333.28 

592716.89 10.592616.39 
Mk.  92243123.94 

Ogólny  przychód Remanent  towarów 
1920  rok  . 

M  A. 

materjałów  na  31  XII 

Mk.  69320990.94 

22922133.- Mk.  92243123.94 

Bilans  na  31  grudnia  1920 
STAN  czyNNy. 

Gotówkćj  w  kasie  i  weksle 
Papiery  wartościowe  własne 
Nieruchomości 
Maszyny  i  utensylja 
Konie  i  wozy  . 
Dłużnicy  .  . 
Depozyty. 
Gotowe  wyroby  i  materjały  fabrykacji 
Nieuregulowane  straty  pożarowe 

STAN  BIERNy. 
Kapitał  akcyjny 

Kapitał  zapasowy  . 
Kapitał  amortyzacyjny  . 
Długi  hipoteczne  . 
Różni  wierzyciele  i  akcepty  . 
Różni  za  depozyty. 
7i/i0,'()  podatek  skarbowy 
Fundusz  emerytalny  przy  kasie  chorych 
Strata  pożarowa  . 
Żys:<       .      .  . 

Mk.    1365582  28 

1690000.— 
3057436.— 
6046290.32 
205077.43 

1479315.62 

86400.— 
„  22922133.— 405136.08 

Mk.  37257370.73 

Mk. 
8400000.  - 

42672.16 
1184741.54 
344999.40 

„  16197684.03 

86.400  — 

961.13 

2160.— 

405136.08 

..  10592616.39 
Mk.  37257370.73 

Podział  zysku. 

5"  o  do  kapitału  zapasowe- 
go od-  .       .       .Mk.  10592616.39 

5>Vo  amortyzacji  od  budyn- 
ków od     .       .       .       .   ,  2470236.— 

100'()   amortyzacji    od  ma-. 
szyn  od   6006468.77 

10'Vo  amortyzacji  od  uten- 
sylji  od     .       .  .  „  39821.55 

Straty  z  należności  w  Rosji 
Rb.  243387.39     Mk.  525716.76  500  o 

Rezerwa  na  straty  kursowe  . 
5'»/i)  od  Mk.  10329758.01   dla  dyrektora  za 

rządzającego    .       .       .  . 
Dodatkowe  wynagrodzenie  dla  członka  za 
rządu  

Dodatkowe  wynagrodzenie  dla  urzędników 
Na  cele  społeczne  z  okazji  100-letniej  rocz 

nicy  założenia  przędzalni  bawełny  daw 
niej  Wilh.  Ff.  Zachert 

Na  plebiscyt  Górno-Śląski 
30"  o  dywidendy  od  Mk.  8400000  . 
Rezerwa  na  opłaty  skarbowe  z  przeniesie 

niern  pozostałości  na  1921  r. 

Mk. 529630.82 

123511.80 

600646.88 
3982.15 

262858.38 

3500000.— 516487.90 

200000  — 
550000.— 

100000.— 

50000.— 
2520000  — 1655498.46 

Mk.  10592616.39 

Zamhniecie  rociiunkowe  Stowarzyszenia  spożywczego 

„Pług"  w  Jakslcach  zo  k\  operacyjny  1920. 

Marki 

12430  — 

3415,28 

34720,— 

5000  — 

38136,62 

Stan  Czynny. Marki 
Stdn  Bierny. Gotówka  w  kasie  . 13062,08 

Udziały  .    .  • Ruchomości  .    .  . 5386,87 
Fundusz  rezer. Zapas  towarów  po 
Pożyczki    .  . cenie  kupna   .  . 71061,68 
Kaucje  sklep. Dłużnicy  za  towary 1809,27 
Czysty  zysk  . Inne  należności 

2382,— 
Ogółem    .  . 93701,90 

Ogółem 

93701,90 

Straty. 
Marki 

Koszta  handlowe  . 35649,40 

Amortyzacja  rucho- mości .... 397,03 
Straty  na  sklepowej 1421,35 
Ofiara  na  plebiscyt 

300,- 

Czysty  zyA  .    .  . 
38136,62 

Ogółem    ,  . 
75904,40 

Rachunek  strat  i  zysków. 

Zyski.  Marki 

Zyski  brutto  na  tó- warze     ....  75904,40 

Ogółem    .    .  75904,40 



Hi  38. 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „CHOJNATA"  w  Chojnacie  gm.  Kowiesy, 
powiatu  Skierniewickiego. 

Kosrły  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Na  kradzież 
Czysta  nadwyżka 

za  czas  od  dn.  15  lutego  1919  r.  do  dn.  4  lutego  1920  r. 

V         Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 

.  Mk.  5024.80  Nadwyżka  brutto  na  towarach 
.      .    .     ,  212.- 

.     .  1200.- .     ,  7775.60 

Ogółem    Mk.  14212.4<' 

Mk,  14212.40 

Ogółem    Mk.  14212.40 

Bilans   na   d.   4  lutego   1920  roku. 
STANCZyNNy. 

Gotowizna  w  kasie        .  .  .  Mk.  14838.80 
Ruchomości         .  .  .  .  •  »        851, — 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu;  w  skle- 

pach i  magazynach.      X.         12350.  - 
Remanent  w  dziale  wytwórczym  —  ,  12350,— 
Dłużnicy  (za  towary)     .          .  .  .  ,        658  30 

Różni: 

a)  R-k  Przechodni  .  52.50 
b)  inne  należności        .         .  4001.  .  4053.50 

STAN  BIBNRy: Udziały 

Fundusze: 

b)  społeczny 
b)  specjalne 

Różni: 

a)  pożyczki b)  inne  zobowiązania 
Czysta  nadwyżka 

600. Mk.  22376.- 

600. 

2000.-- 
2000.— 

7775^0 

Ogółem    Mk.  32751.60 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „CHOJNATA"  w  Chojnacie  gm.  Kowiesy 
powiatu  Skierniewickiego. 

Koszty  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Inne 
Czysta  nadwyżka 

za  czas  od  dn.  5  lutego  1920  r.  do  dn.  31  .grudnia  1920  r. 

Rachunek  Strat  i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy. 

.    Mk.    27620.20  Nadwyżka  brutto  na  towarach 
544.50  Inne  dochody     .  .      .  , 

.  ,  1600.— .      „  72026.08 

Ogółem  Mk.  101791.48 

„  100TP1.48 

1600.— Ogółe  m  Mk.  101791.48 

Mk, 

Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  roku. 
STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kesic  .... 
Ruchomości       .  .  .  .  . 
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w  skle- 

pach i  magazynach  .  75765.48 
Remanent  w  dziale  wytwórczym  — 

41783,77 
3092.50 

75765.48 

Różni: 

a)  udział  w  Związku 
b)  inne  należności 

5750.— 10001.— 
15751. 

Ogółem  Mk.  136392.75 

STAN  BIERMy 
Udziały  . 

Fundusze: 

a)  społeczny 
b)  specjalne 

Różni : 

a)  pożyczki b)  kaucje 
c)  inne  zobowiązania  . 
Rachunek  strat  i  zysków 
Czysta  nadwyżka 

9015.- 

2000  — 5000.— 

7890.37 

Mk.  38861. 

9015.- 14890,37 

1600.-- 

72026.08 

Ogółem    Mk.  136392.75 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  Spożywców  „SPÓŁKA"  w  Raszynie 

Stan  Czynny. 

Gotowizna  w  kasie      .  .  .  , 
Ruchomości      .  .  , 
Remanent  towarów  po  cenie  koszfO:  w  skle- 

pach i- magazynach 
,  Różni: 

ai  Kaucja  w  dysłryb.  .  . 
b)  udział  w  Związku  „Społem" 
c)  inne  należności  pożyczka  państw. 

za  czas  od  d.  1  stycznia  1920  r.  do^d.  31  grudnia  1920  r. 

Bilans  na  dz.  1  stycznia  1921  r. 

Mk. 
25125.76 

1311.- 103713.61 

40. 

10000.— 

400.— 

Udziały 

Fundusze: 
a)  zapasowy 
b)  społeczny  rezcr. 
c)  specjalne Różni: 
a)  kaucje 
Sum.  przech. 
Czysta  nadwyżka 

Stan  Bierny. 

5726.69 10768.03 

250.- 

12785.34 

Mk.  19264.17 

16494.71 

13035.34 

92046.14 

Ogółem    Mk.  140590  37 Ogółem    Mk.  140590.37 



>fe  38. Ogłoszenia. 
735 

Bilans  Kooperatywy  „SADŁO WIANKA"  w  Sadłowie  za  1920  rok. 
A  K  T  y  w  A. 

H.nsa  

Udział  w  Rypinie  w  „Zgodzie' Remanent  łoworu  . 
s 

Mk. 34662.80 

lOOO.— 
70284.95 

Razem Mk.  105947.75 

PASYWA. 

Kapitał  obrotowy  (udziały)  ....  Jl^k.  7700  — 
Kapitał  zapasowy   „  1494.45 
%  od  udziałów  za  1919  r   „  311.50 
%  od  udziałów  za  1920  r   „  623.-- 
Nieodebrano  dywidendy  za  rok  1919  .       .  ,  365.80 
Za  towary                                               .  ,  20000.— 
Wierzyciele   „  55000.— 
Zyski       .       .     ■   „  19453.— 
Pannie  sklepowej  ...       .      .      .  „  1000. 

Razem       .  Mk.  ,105947.75 

immMM  Sp.  Akc.  „Polska  \Mmi  Pomocy 
za  rok  1920,21. 

Obrót  sprzedaży  towarów  .  Mk.  25487342.20 
Racłiunek  Strat  i  Zysków. 

Zyski: 
Pozostałość  z  roku  poprzedniego  •  Mk. 
Zysk  na  towaracti  o 

Razem    .      .  Mk.  5375721.97 

1254.44 
5374467.53 

Straty. 
Pensje  zarządu 
,  pracowników 

Lokal,  opał  i  światło 
Materjały  piśmienne 
Różne  . 

Razem 

Wyplaconę  procenty 
Amortyzacja 

ZysJ<  do  podziału 
\  B  i 

STAN 
Kasa     .  . 
Rucłiomolci  . 
Papiery  procentowe 
Towary . 
Należności  . 
Udziały  konsorcjalne 

STAN 

Kapitał  akcyjny  . 
Wpłaty  na  akcje  lii  emisji. 
Kapitał  zapasowy 
Różne  fundusze  . 
Niepodniesiona  dywidenda 
Kasa  przezorności 
Wierzytelności 
Zysk  

Koszty  łiandlowe; 
Mk.  829898.50 
,  2078257.80 

139974.38 
42111.24 

411925.66 

Mk.  3502157.58 
Mk. 884257.—  , 58195.82  Mk. 4444620.40 

Mk.  931101.57 

1  a 

C  Z 

Mk. 
y  N  N  y. 
351454.24 
523752.70 

209200.— 12959085.4^  ^ 
5562245.78 
100000.—  Mk.  19705748.20 

B  I  E  R  N  y. 

Mk.  2000000.- 
„  6411000.— 292149.21 

647625.— 
14520.— 
55310.— ,  9354042.42 

931101.57 19705748.20 

Bilans  Robotniczego  Sfowarzyszenia  Spsl^^w  (u  KawEin- 
csiynie  na 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

dz.  31  XII  1SZ0  r. 
STAN  C  Z  y.N  N  y. 

Winien. 
Kasa 
Towary 
Ruchomości 
Papiery  proeenłowe. 
Różni      .  '  . 

STAN 

'  Różrti 
Fundusz  udziałowy 

„  zasobowy 
,  społeczny 

Czysta  nadwyżka 

BIERNY. 
M  A. 

Mk. 817.74 
n 52226.96 

670.50 
w 

2000.— 
n 

1000.- m. 58715.20 

Mk. 30529.80 

22950.- N 

523.54- 

n 3664.86 
n 

1047.— Mk. 58715.20 

Towarzystwo  Akcyjne  Telefonów  „CEBERGREH" Stl0zlał  Warszawski.  Sprawozdanie  za  roH  1S20. 
Racliunek  Zysków  i  Strat. 

DEBET. 

Różne  wydatki  dla  sieci  i  inne  .      .  Kor,  szw.  1217475.53 

KREDY  T. 
Wpływy  za  abonament ....  Kor.  szw.  1213218.28 
Strata  za  rok  1920       .       .  '     .       .    _      „  4257.25 

Kor.  szw.  1217475.53 

Racłiunek  bilansu. 
AKTYWA. 

Gotowizna  jąii  kasie  i  banku       .   ,  .  Kor  szw,  172604.80 
UrsądzeniaWelefoniczne  w  Warszawie  ,  «  „  24864363.61 
Ruchomości  i  narzędzia      .       .       .    „  157772.70 
Materjały       .       .             .       .       .    „  ,  237758.54 
Nieruchomość  Nr.  37/59  przy  ul.  Zielnej   ■„  „  1447386.40 
Różni  dłużnicy  „  „  867U86.87 
Sraty  za  lata  1915— 1919     .       .       .    „  „>  4831557.22 

.rok  1920       .       .              .    ,  '  4257.25 
Kor.  szw.  32582787.39 

PASYWA. 

urządzeń  telefo- 

Kapital  akcyjny 
Różni  wierzyciele 
Fundusz  amortyz 

nicznych  . 
Fundusz  amortyz.  nieruchomości 
„  „  ruchomości 
,     ubezpieczeniowy  robotników od  nieszczęśliwych  wypadków 

.  Kor.  szw. 

4500000.— 
18870681.71 

8622145.— 
481609.77 ■*  99538.94 

8811.97 
Kor.  szw.  32582787.39 

Bilans  Sf£wsr£ys?efsia  Spoiywctiw  „Prz</S3łGść"  lo  Przysusze za  1919  rolf. 

Pasywa:  Udziały  kor.  47313.42,  fundusz  społeczny 
kor.  32038.79,  fundusz  specjalny  kor.  9425.40,  wkładki 
oszczędnościowa  kor.  81350.77,  różni  kor.  93241.78,  czysta 
nadwyżka  kor.  57328.55.  Aktywa:  gotówka  kor.  74458.54, 
ruchomości  kor.  4982.66,  nieruchomości  kor.  30462.79,  to- 

wary kor.  138231.58,  różni  kor.  66053.14,  sumy  przechodnie 
kor.  6500.    Bilans  kor.  320698.71. 

Sprs'jJozdaniB  kasowe  Staufsrzyszenia  „^isKsHsiEnka"  uf  fiu- 
komiu,  gm.  Szczutowo  za  rok  13Z0. 

Mk.  15640.— 
97193.45  rb.  506 

„     94276.13  ,  — 

Kapitał  udziałowy 
Przychód  sklepu 
Rozchód  sklepu 

W  dniu  1/1—21  r.  stan  kasy 
Stan  sklepu  na  1  1—21  r. 

Majątek  sklepu  na  1  1—21  r. 
Zysk  czysty  na  31.Xn— 20  r. 

Mk.  2917.32rb.  506 

,    12556.—  „  — Mk.  15453.32rb.  506 
„      1813.32  ,  506 

Bilans  Tow.  Fo2.  Oszczędn.  w  Tarnogćrze  za  r.  1919. 
Pasywai  Udziały  mk.  14459.61,  fund.  zasób.  1184.70, 

fUnd.  specjał.  6611.36,  wkłady  89760.45,  sumy  przechodnie 
1418.04.  Aktywa:  Gotówka  1255.65,  pożyczki  102242—,  ru- 

chomości 168,  procenty  zaległe  9768.51.  Bilans  113434.16. 
R-k  Strat  i  Zysków:  dochody  16917.98,  wydatki  16917.98, 
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Sprawoziltinie  Towarzystwo  Poźyczkowo-Oszczednoiciowcgo  w  Sochaczewie  za  1920  m. 
1.  Koszty  handlowe  
2.  Procenty  od  pożyczek  przed  term.  zapiać.  . 3.  Procenty  od  wkładów  za  1920  rok 
4.  Strata  za  19J9  rok  | 
5.  Strata  na  różnicy  kursu   przy  zamianie  wa:! na  rachunku  wkładów. 
6.  Strata  na  różnicy  kursu   przy  zamianie  wal. na  rachunku  udziałów, 

7.  Czysty  zysk       .       .       .       .       '  ' 

Mk  
■ 

STANCZyNNy. 
1.  R-k  Kasy   2.  „  Ruchomości 
3.  „  Lokat  .... 
4.  ,  Papierów  procentówych 
5.  „  Pożyczek  , 
6.  „  DJużników  . 
7.  „  Nieruchomości  . 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 80528.30 
399.55 

25805.50 
5406.7] 

13476.05 

4382.13 
11417.12 

1414J5.36 

B    I  L 

76348.67 
1677.42 

44242.— 
27690.48 

1044171.49 

7200.— 
69675.28 

1.  Procenty  od  wydaych  pożyczek 2.  Procenty  od  lokaf  . 
3.  Komorne  z  domu  Towarz. 
4.  Zwrot  kosztów  sądowych 
5.  Zysk  na  papierach  proc.  , 
6.  Zysk   na  różnicy  kursu    przy   zamianie  wal na  rachunku  pożyczek 

7.  Zalegle  komorne      .       .       .  '. 8.  Remont  domu  przez  okup. 

MV 

M  38. 

71287.35 1767.90 16608  50 792.44 

9880.— 

10730.56 

7200.  - 

2314860 

141415.36 

Mk.  1271005.34 

ANS. 
STANBIERNy. 

1.  R-k  Kapitału  Zakładowego 
"  i>  Udziałowego 

■  „        Zapasowego  t 
Stypendjalnego  . Rezerwowego 

Przytułku  dla  starców 
Wkładów  .... 

8.  „    Przechodni  .       ,  . 
9.  Czysty  Zysk  ..... 

2, 
5. 
4. 
5. 
6. 

7. 

11081.30 
70119.20 
6524.92 
1200. 3779.94 

300.— 

1116793.32 
49789.45 
11417.12 

Mk.  1271005.34 

Bilans  Białostochiego  T-wa  Pożyczhowo- Oszczędnościowego  na  I-go  stycznia  1921  r. 

Stan  czynny* 
1.  Gotówka  w  kasie 
2.  Sumy  w  Bankach  i  insf.  kredyt. 3.  Pożyczki  .... 
4.  Papiery  procentowe  . 
5.  Inwentarz,  urządzenie,  zaliczk 

i  depozyty 
6.  Rachunek  kooperatywy 
7.  Zyski  i  straty  , 

J^ble^^i Jarki  ̂ | 

9763.86  I  1042845.32 
23433.78  13777.72 

269507.91  [  1218494  — 78266.43  25104,80 

1825.73 20944.70 
12037.42 

199186.21 

382791.71  i;  2532590.17 

Stan  bierny 

I.  Kapitał  zakładowy: 
a)  własność  T-wa  Rbl.  11301.26 
b)  udżiały  5421  czł,   ,  90702.80 

Kapitał  rezerwowy     .'  ~ 
Kapitały  specjalne 
Wkłady       .  . 

Pożyczka  od  „Ica*  . 
n       W  Ros.Banku  Pańsfjv pod  zastaw  pap.  proc, 

7.  Pożyczka  w  P.  K.  K.  P. 
8.  Sumy  przejściowe 
9. tJ.D,C.  na  wyf^  przekazów  pien 10.  Procenty  na  rok  1921  ,  . 
II.  Zyski  i  straty 

RuWę_  J  MarkL 

102004.06 
7127.32 

,10818.05 187984.91 

41777.63 

18150.06 

14929.68 

382791.71 

58603.- 

1087323.— 

172480.— 

20000.— 

22753.22 

1162898.— 8330.95 

2532390.17 

Straty 

1.  Pozostało  straty  na  I,]  1920  . 
2.  Wydatki  administracyjne  . 
3.  Procenty  za  pożyczki  zapłacone przed  terminem . 
4.  Procenty  za  wkłady  i  r-ki  spec.  . 
5.  Strata  kooperatywy  . 
6.  Zysk  za  1920  r.  . 

Strata  za  1920  r.  . 
Zysk  za  1920  r. 

Rzeczywista  strata  , 

R-k  Strat  i  Zysków  za  1920  r. 
Ruble Marki 

14929.68 

1202.86 
290229.25 

1706.48 
15380.11 
14416.16 

14929.68  ||  322934.86 

14929.68 199186.21 
29859.36 

169326.85 

Zyski 1.  Pozostało  zysku  na  l/j  1921 
Procełity  za  stare  pożyczki 

n         „  sumy  w  instytucj kredytowych 
Procenty  i  prowizje  . 
Różne  za  książki  członków  i  in 

kaso  czeków      .  ' 
Strata  za  1920  rok. 

Ruble 212.93 
12966.75 

1750.— 14929.68 

14929.68 

Marki 

118471.55 

5277.10 
123748.65 
199186.21 

322934.86 

I 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości  . 
Dłużnicy 
Remanent  towarów 
R-k  przechodni 

Kooperatywa  Urzędników  Państwowych  „POLONJA"  w  Skierniewicach 
STAN  CZyNNy.  Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  roku.  sTAN  BIERNy. 

Udziały 
4550.47 

30341.25 
76467.27 

373614.03 
1528.55 

Ogółem  486501.57 

Fundusze;  a)  zapasowy 

b)  społeczny  . 
Różni:  a)  należności  dostawców 

b)  pożyczki : . Czysta  nadwyżka 

179383.40 

3277.60 

  275425.— 

.  '  28415.57 

Ogółem  ■  486501.57 

2506.60 

771.— 

54645.— 220780.— 
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SPRAU/OZDAHiE  TOW.  AKC.  BUDO\l/y  i  PROWADZENIA  HOTELÓW  w  WARSZAWIE 
(ZARZ.  HOTELU  BRISTOL  KRAK.-PRZEDM.  42/44). 

za  1919  rok. 
Bilans  po  31  grudnia  1919  roku. 

STAN  CZYNNy. 

Nieruchomości  Nr.  6176  (plac  12905 
łoJ<ci  kwadratowych) 

Koszta  budowy  Hotelu  Bristol 
Inwentarz  .       .  . 
Rachunek  Depozytów 
Rachunki  przechodnie 
Dłużnicy  . 
Remanenta 
Straty  za  rok  1916  i  1917 
Kasa  

WINIEN 

Mor  ki  i  f  e  n  i  g  i 

837.324  65 
3,803.386  50 
960.431  82 

298.080!— 198.551  58 877.637[66 
568.329  27 
424.751 141 
846.929174 

8.815.422'63 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  Zakładowy 
Kapita!  Zapasowy  , 
Amortyzacja 
Niepodniesiona  dywidenda 
Wierzyciele:  a)  hypoteczni 

b)  pozahypoleczni Rezerwa    na    pokrycie    strat  na 
dłużnikach  hotelowych 

Akcepta  i  Weksle  . Kaucje 

Rachunek  Depozytów 
Rachunki  przechodnie 
Zyski  i  straty  . 

Marki  i  fenigi 

2.663.593  19 
1.007  861 87 

2.160.000  — 87.064  14 

1.082.160  — 

30.132|  — 

3.671.455|06 

326.71o!41 

1.126,955123 lo.ioilio 

298.080  — 

10.542157 

12.222il2 
8  815.422163 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

MA 

Marki  i fenigi Mark i  i 

fenigi 

Pensje  i  place         .       .  . 

■  1 

666.154165 
Dochody  z  Hotelu'. 

1 
1.938  682j61 

Utrzymanie  personelu 265.573 

25 

Dochody  z  Restauracji  . 839.055|35 
1 Podatki,  patenta,  stemple   i  akta Komorne,  płace   za  oświetlenie, 

notarjalne 118.709  95 inne  dochody  .... 170.51331 
2.948.251  }27 

Asekuracje  ..... 
6.455'55 Koszta  ogólne  interesu  . 

314.646'01 
i 

Procenta  i  prowizje 215.476|32 1 
Ogrzewanie  centralne            .    '  . 

656.01035 

\,^^^^^^^^^ 

Utrzymanie  Stacji  Centralnej 
'  143.858i81 

Utrzymanie  urządzeń  technicznych 47  302188 
Utrzymanie  pralni  .... 44.819147 
Remont:  a)  Budynku 19.586  48 

b)  Inwentarza  . 437.435  43 457.021 91 1 
Saldo  ...... 12.222 

12 2.948.251 
27 

2,948.251  jg? 

za  .1920  rok. 

Bilans  po  31  grudnia  1920  roku 

STAN  CZYNNY. 

Nieruchomość  Nr.  6176  (plac  12905 
łokci  kw.)  

Koszta  budowy  Hotelu  Bristol 
Inwentarz  .  .       .  '  , 
Papiery  Procentowe       .       .  v 
Rachunek  Depozytów 
Rachunki  przechodnie 
Dłużnicy    .'  . Remanenta 

Straty  za  rok  1916  i  191*?  .  -  . Kasa  ... 
Zyski  i  Straty  .  .  . 

M  a  r  k  i  'i  fenigi 

837.324  65 
3.893.788  50 
979.683  02 

3.000  — 3.289.480  — 291.49628 
2.204.345|78 
1.776.014155 424.751  ;41 

64.873|l6 
3  892.05817 

17.656.81552 

STAN  BfERNY. 

Kapitał  Zakładowy  . 

Kapitał  Zapasowy  .* Amortyzacja 
Niepodniesiona  dywidenda 
Wierzyciele:  a)  hypoteczni 

b)  pozahypotecżni Rezerwa  na  pokrycie  strat  na  dłu 
żnikach  hotelowych 

Akcepta  i  Weksle Kaucje 

Rachunek  Depozytów 
Rachunki  przechodnie 

Marki   i  fenigi 

2.637.344,49 

4.898.878187 

2  160.000! — 
99.286  26 

1.082.160!— 

27. 162  i 

7.536.223  36 

326.710  41 
126.955  23 

1.207.739  10 
3.289.480 
1.801.099  16 

17.656  815  52 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Pensje  i  płace  .  '    .  .  . 
Utrzymanie  personelu     .  . 
Podateki,  patenta,  stemple  i  akta 

notarjalne 
Asekuracje 
Koszta  ogólne  interesu 
Procenty  i  prowizje 
Ogrzewanie  centralne 
Utrzymanie  Stacji  Centralnej 
Utrzymanie  urządzeń  technicznych 
Utrzymanie  pralni    .  , 
Remont:  a)  Budynku 

b)  Inwentarza  . 

Marki   i  fenigi 

191.144  45 
1.040.986  65 

I 
3.802,543  55 
1.416.591 

456.490  25 
5.516  81 

787.986  33 
353.152  53 

3.327.011 
787.115  45 
223.756  85 
81.624  09 

1.232.131 
12.473.919  63 

23 

10 

Dochody  z  Hotelu  .       .  . 
Strata  na  rekwizycji  numerów 

Dochody  z  Restauracji  . 
Strata  na  kuchni  Restauracyjnej 

Komorne,  płace  za  oświetlenie, 
inne  dochody  .  .  .  • 
Saldo  .       .  . 

Mark  i  i  f  e  n  i  g  i 

5.534.071  50 
1.145019|10 
7.208.096151 
4.730,769199 

4.389.052  40 

2.477.326  52 

1.715.482  54 
3.892.05817 

12.473,919163 
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Przysłajfiskie  Stowarzyszenia  SptFżywc^w  w  Przy. 

stcijni  pow. 

Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r. 
Koszty  handlowe  .  38291,88     -Nadwyżka  brutto  na 
Amortyzacja  rucho- 

mości    ....  168,10 
Straty  na  dłużnikach  82,29 
Inne   1437,08 
Czy.^łta  nadwyżka  .  50203,54 

Ogółem 

towarach 
Inne  dochody 

90182,69 OuóJem 

89331.51 

851,18 

90182,69 

Bilans  na  dx.  1  stycznia  1921  r. 
Gotowizna  w  kasie  73107,14     Udziały .    .    .    *    .  34813,91 
Ruchomości  .    .    .     1513,23     Kapitał  społeczny  .  32607,99 
Remanent  towarów  119871,17     Ró?;ni   91060,53 
Różni    ....    ■  14214,23     Czysta  nadwyżka  .  50203.54 

Ogółem 208705.77 Ogółem    .    .  208705,77 

Zgu&isnfl  koncesję  na  sprzedaż  wyrobów  tytoniowych  wy- 
daną przez  Urząd  Akcyzowy  w  Kaliszu  w  dniu  l/ll  r.  h. 

_za  L.  49/2034  na  imią  Stefana  Bachockiego. 

Bilans  za  rak  1S13  Nicm.  Sfsu).  Fs2.  OssszęUn.  naSlaHach. 
Aktywa:  Gotów,  w  kasie  mk.  94.10.  Bank  Spółek  rach. 

bież.  mk.  6958.30.  Udział  w  Banku  Spółek  mk.  4000.  War- 
tość akływy  mk.  11052.40.  Pasywa:  Udziały  pozost.  człon- 
ków mk.  5300.  Fund.  zapas.  mk.  43.  spec.  fund.  zapas, 

mk.  383.10.  Wkłady  oszczędn.  mk.  5270.S0.  Wartość  pa- 
sywy:  mk.  10996.90.    Zysk  mk.  55  50. 

w  hadoiniu 

w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Stan  czynny:  Gotówka  mk.  497422.85,  r-k  przeka- 
zowy w  Krajowej  Kasie  mk.  5780.80,  papiery  nik. 

757630.01,  pożyczki  mk.  mk.  22505863.90,  majątek  mk.  79461.66, 
sumy  przechodnie  mk.  431033  31.    Ogółem  mk.  24277192.54. 

Stan  bierny:  Kapitał  udżialowy  mk.  1674314.82, 
kapitały  zapasowe  i  inne  mk.  734747.64,  banki  mk.  3114100, 
lokacje  mk.  18194508  86,  sumy  przechodnie  -  mk.  377151.32, 
zysk  za  1920  r.  mk.  182369.90.    Ogółem  mk.  24277192.54. 

Rachunek  strat  i  zysków. 
Winien:  Prccenty  zapłacone  mk.  567903.38,  koszty 

handlowe  mk.  1182277.91,  amortyzacja  ruchomości  mk.  399.53, 
straty  mk.  768.18,  zysk  mk.  182369.90.  Ogółem  mk.  1933718.90. 

Ma:  Procenty  pobrane  mk.  1767512  11,  prowizja  od 
sprzedaży  Pożyczki  Państwowej  mk.  55023.30,  różne  wpły- 

wy mk.  63388.65,  odzyskane  należności  mk.  13346.67,  różne 
wpływy  mk.  34448.17.    Ogółem -mk.  1933718  90. 

Eiiaiłs  Tou;.  Paź.  Cszczędn.  w  KleczEuiLe  za  1S19  r. 
Pasywa:  Udziały  mk,  9819.48^nd.  zasób.  mk.  7117.82. 

wkłady  mk.  96114.84,  inne  mk.  1729.05.  A  k  t  y  v&  a:  gotów- 
ka mk.  1938.76,  lokaty  i  pap.  %%  mk.  18916,  pożyczki  mk, 

93734.40,  inne  mk.  162.40.  Bilans  mk.  114781.19.  R-k  zy- 
sków i  strat;  dochody  mk.  10406.62,  wydatki  mk.  10436.25, 

stratą  mk.  29.63,  postanowiono  pokryć  z  zysków  roku  na- 
stępnego. 

Sfsuiarzyszeiiis.SpsS^cze  „JutrzsnHa"  u;  Eoglewicsch. 
-  Rachunek  Strat  i  Zysków  za  r.  1919:  Koszty  handlowe 

mk.  6752.77,  amortyzacja  ruchomości  mk.  78.58,  inne  mk. 
181.65,  czysta  nadwyżka  mk.  15037.26,  ogółem  mk.  20050.26. 
Nadwyżka  brutto  na  towarach  mk.  20050.26.  Bilans  na  dz. 
1  !  1920  r.  Stan  czynny:  Gotowizna  w  kasie  mk. 
12898.53,  ruchomości  mk.  707.21,  remanent  towarów  mk. 
16036.79,  inne  mk.  1484.05,  ogółem  mk.  31126.58.  Stan 
bierny:  Udziały  mk.  8600.12,  kap.  zapasowy  mk.  917.22, 
kap.  społeczny  mk.  4109.68,  inne  mk.  4462.30,  czysta  nad- 

wyżka mk.  13037.26;  ogółem  mk.  31126.58. 

Slo&iarzyszBniB  Sfeiymza  „JufrcBnłca"  w  BoglBUłicaBh. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  rok  1920:  Koszty  handlo- 
we mk.  27359.42.  amortyzacji  ruchomości  mk.  85.72,  czysta 

nadwyżka  mk.  42036.25,  ogółem  mk.  69481.39,  nadwyżka 
brutto  na  towarach  mk.  69481.39.  Bilans  no  d.  1  stycznia 

1921  r.  S  t-a  n"  c  z  y  n  n  y:  Gotowizna  w  kasie  mk.  15354.11, ruchomości  mk.  771.49.  remanent  towarów  mk..  63069.06. 
inne  mk.  8664.57,  ogółem  mk.  87859.23.  Stan.  bierny: 
Udziały  mk.  14150.12,  kap.  iiapasOwy  mk.  2220.97,  kap.  sno- 
łeczny  wk.  6039.12  inne  mk.  23412.77,  czysta  nadwvika 
mk.  42036.25.    Ogółem  mk.  87859.23. 

Mzns  Bialsk!csia  Toutarzyslwa  PoSyczhowo-OszezędnsiScIa- 
msgo  w  BiatBl-Podiasklej 

w  dsuu  31-go  grudnia  1920  roku. 
Stan   czynny:    Gotówka  mk.  492331.87.  papiery 

i  akcje  mk.  199996.  pożyczki  mk.  2310949.66,  pożyczki  w  do- 
chodzeniu mk.  6000,  lokaty  w  Bankach  mk.  4497493.50,  wy- 

datki zwrotne  mk.  1000,  rachunek  przekazowy  mk.  4250. 
Ogółem  mk.  7512021.03. 

Stan    bierny;     Kapitał   udziałowy   mk.  119128.34, 
wkicdy  mk.  1700158.83,  różni  wierzyciele  mk.  5435692.01, 
rachunek  inkasa  mk.  64426.40,  niewypłacone  procenty  od 
lokat  mk.  80000,  zysk  mk.  112615.45.  Ogółem  mk.  7512021.03. 

Rachunek  strat:  i  zysków. 
Winien:  Pozostałość  w  dniu  1/V1I1  1919  r.  mk.  15413, 

procenty  od  lokat  mk.  80000,  procenty  i  prowizje  z  r-ków 
bież.  mk.  52250.58,  koszty  administracji  i  handlowe  mk. 
196429.51,  strata  na  kursie  rubli  mk.  2509.90,  zysk  za  lata 
1915—1920  mk.  112615.45.    Ogółem  mk.  459198.44. 

ł^  ai  Pozostałość  w  dniu  I/VI11  1919  r.  mk.  32483.40, 
procenty  mk.  103485.55,  prowizje  i  inne  wpływy  mk.  308547.75, 
dochód  z  nieruchomości  mk.  14681.74.  Ogółem  mk.  459198.44. 

Silms  Banku  S^działowsga  w  Suwaikacii  sp.  z  ogr.  cdpew. 
w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Stan  czynny:  Goiówka  mk.  474860.84,  papiery  %% 
mk.  123000,  papiery  %%  w  depozycie  mk.  44874.79,  pożyczki 
i  różni  dłużnicy  mk.  1596308.44,  nieruchomości  mk.  426671.72, 
sumy  przechodnie  mk.  167476.85,  straty  za  1920  r.  mk. 
116510.64.    Ogółem  mk.  2S49703.28. 

Stan  bierny:  Kapitał  udziałowy  mk,  153783.04,  ka- 
pitał zapasowy  i  inne  rezerwy  mk.  115144.25,  wkłady  mk. 

2247369.97,  różni  wierzyciele  mk.»343551.70.  sumy  przechod- 
nie mk,  89854.32.    Ogółem  mk.  2949703.28. 

Rachunek  słrat  i  zysków. 
Winien:  Amortyzatja  inwentarza  mk  784.35,  koszty 

hsndlowe  mk.  213103  72,  różne  wydatki  mk.  1565.23,  odset- 
ki wypłacone  mk.  25305.32.  administracja  nieruchomości 

mk.  29761.16.    Ogółem  mk.  270519.78.  ' M  a:  Odsetki  pobrane  i  prowizje  mk.  105421.64,  nie- 
podniesiona  dywidendo  mk.  530.30,  różne  zyski  mk.  29035.55, 
dochód  z  administracji  nieruchomości  mk.  19021.65,  strata 
za  1920  rok  mk.  116510,|4.    Ogółem  mk.  270519.78. 

Bilans  Stow.  Poż.  Oszczędn.  w  Skęczniewie  za  1919  r. 
Passywa:  udziały  28452.07;  ■  fundusz  zapas,  i  specjał. 

6560,13,  wkłady  332794.28.  Inne  2686.72;  Aktywa:  go'ówka 
4825.21,  lokaty  i  pap.  procent.  170?11.24;  pożyczki  189419.46, 
ruchomości  i  nieruchom.  10991.75.  Bilans  375947.66.  R-łj 
zysków  i  strat:  dochody  28029.42;  wydatki  22574.96.  Zysk 
5454.46  podzielono  nai  fund.  zapas.  545.45,  fund,  specjal- 
2000,—  6%  dywidendy  1399.10  i  na  gratyfikację  1509.91.  ..  \  I ,     . 

RADA  i  ZARZĄD. 

Towarzystwa  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowego  Kasy 
Staromieskiej  zawiadamiają  p.p.  członków  Towarzystwa  że 
w  dniu  5  lisłjjjtfda  o  godzinie  5-ej  popołudniu  w  lokalu 
Kasy  Staromf^kiej  (Stare-Miasto  38)  odbędzie  się  Ogólne 
Zebranie  członków  w  pierwszym  terminie:  o  ile  w  tym  ter- 

minie nie  dojdzie  do  skutku,  w  drugim  terminie  odbędzie 
się  w  tym  że  lokalu  i  dniu  o  godzinie  7-t-j  popołudniu 
i  będzie  ważne  bez  względu  Jia  ilość  członków  obecnych. 
Porządek  następujący:  zatwierdzenie  sprawozdania  i  bi- 

lansu za  rok  1920,  zpfwierdz^^ie  projekta  wydatków  na 
1921  r.,  wybory  i  wnioski. 

Tłeflzono  w  Drukami  Państwowej,  Miodowa  >6  20,  JS6  1S277.  12.X  1921. 
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Nr.  39  -40 Warszawa,  dnia  31  października  19^1  r. 
Rok  III. 

DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cetia  ninieiszego  numeru  80  mh.  (z  przesyihą  pocztową  82  mk.).  Prenumerata  kwartalna  400  mk.  Cena  ogioszeń 
ca  tekatcm  wynosi  od  wiersza  jednoszpaltowego  petitem:  150  mk.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
prcepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

 do  Redakcji.  Leszno  5,  tel.  red.      512-6ł,  Jel.  tMlmtn^J\S^ęi2-7L  

TREŚĆ:  PDdalki  bezpośrednie:  485.  okólnik  w  sprawie  odbitki  „Wskazówki  dla  gospodarzy  wiejskich".  486.  Uwaga  w  spra- 
wie zużytkowania  wykazów  poborów  na  rzecz  Skorbu  Państwa  sporządzonych  przez  notarjuszów.  w  celu 

wymiaru  podatku  dochodowego  oraz  w  sprawie  sprostowania  omyłek  drukarskich,  zaszłych  w  instrukcji  z  d.  7 
lipca  1921  r.  487.  Ogłoszenia  Urzędów  Skarbowych  w  sprawie  podatku  przemysłowego. 

FgdalBk  spadkoiuy  i  od  darowizn:  488.  Komunikat  w  sprawie  opodatkowania  spadków.  489.  Okólnik  w  przedmio- 
cie uzupełnienia  przepisów  wykonawczych  w  sprawie  opodatkowania  spadków  i  darowizn.  490.  Okólnik 

w  sprawie  postępowania  przy  wpłatach  na  poczet  podatku  spadkowego  (opłat  spadkowych),  wymierzonego 
przez  b.  władze  skarbowe  rosyjskie.  491.  Uwolnienia  od  »podatków  spadkowego  i  od  darowizn.  49Z.  Komu- 

nikat Min.  Skarbu  w  sprawie  zawiadomienia  Urzędu  Skarbowego  o  śmierci  spadkodawcy. 
Dplafy  StemplOUfE:  493,  Uwaga  w  sprawie  wykazów  poborów  na  rzecz  Skarbu  Państwa. 
Podatki  konsumsyJnC:  494.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  6/X  1921  r.  o  zniesieniu  akcyzy  od  gilz  i  bibułek 

papierosowych. 
Przepisy  ogńlne.  O  monopolach  panstUłOtuych:  495.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  26/IX  1921  r.  w  spAwie 

zniesienia  monopolu  handlu  względnie  sekwestru  cukru  i '  zaprowadzenia  jednolitego  podatku  spożywczego od  cukru  na  obszarze  Rzeczypospolitej. 
Przepisy  celne:  496.  Okólnik  o  postępowaniu  w  sprawach  o  karaniu  przemytnictwa.  497.  Komunikat  Min.  Skarbu 

w  sprawie  zwinięcia  ekspozytury  celnej  w  Ożeninie. 
Mugi  państwowe:  498.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  rejestracji  i  ostemplowania  obligacji  przedwojennych  po- 

życzek państwowych  austrjackich  i  węgierskich. 
Potyczki  państwowe:  499.  Ustawa  z  d.  4/X  —  1921  r.  w  przedmiocie  upoważnienia  Ministra  Skarbu  do  zaciągnięcia 

w  Polskim  Banku  Krajowym  pożyczki  w  kwocie  120.001.000  mk. 
Sprawy  walutowe:  500.  Rozporządzenie  Ministrów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  25/VIIl  1921  j-.  w  przed- 

miocie powoływania  i  zwalniania  oraz  praw  i  obowiązków  jA*klerów  giełdach  pieniężnych  w  Polsce. 
,501.  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  7/IX  1921  r.  wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem 
Skarbu  w  sprawie  podwyższenia  opłat  probierczych.  502.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  wycofania 
z  obiegu  niektórych  banknotów  pierwszej  emisji.  503.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  cen  złota  i  srebra 
nabywanego  na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu. 

ifrzepisy  o  instytUClacii  bankowych:  504.  Ustawa  z  d.  4/X  1921  r.  w  przedmiocie  podwyższenia  gwarancji  Skarbu, 
Rzeczypospolitej  Polskiej  za  dopełnienie  zobowiązań,  wypływających  z  wydawania  obligacji  komunalnych 
Polskiego  Banku  Krajowego.  *  , 

PrawiD  ubezpieczeniowe:  505.  Postan  owienie  o  zatwierdzeniu  i  ogólne  warunki  ubezpieczeń  od  ognia  w  Polskie 
Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych. 

Rueb  służbowy:  506.  Wykaz  ruchu  służbowego   w  Min.  Skarbu  za  miesiąc  wrzesień  1921  r. 
Przepisy  emerytalne:  507.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  wydania  rozp.  wykon.,  podwyższającego  dotychcza- 

sowe' pobory  emerytów. 

Podathi  bezpośrednie. 

485. 

OKÓLNIK  L.  2927/21  D.  P.  O.  W.  5. 

iDo  wszystkicli  Izb  Skarbowy cłi  b.  zaborów:  rosyj< 

skiego  i  austrjackiego. 

W  najbliższym  czasie  Izby  Skarbowe  i  podlegle 
im  Urzędy,  względnie  Inspektoraty  skarbowe,  z  wy* 
jątkicm  obejmujących  wyłącznie  okręgi  miejskie, 

otrzymają  jednocześnie  z  kolejnym  numerem  ,,Dzien= 

nika  Urzędowego  Mini.stcrstwa  Skarbu"  pewną  ilo.ść 
idruku,  zawierającego  „Wskazówki  dla  gospodarzy 

wiejskich",  celem  ułatwienia  im  sporządzania  zeznań 
do  państwowego  podatku  dochodowego  i  podatku 
m:ijątkowego,  a  mianowicie: 

1)  do  każdej  Izbv  skarbowej  wysyłu  się  po 
10  cgz., 

2)  do  każdego  z  urzędów,  w/ględnie  Inspektora' 

tów"  skarbowych,  z  wyjątkiem  I,  II,  III,  IV  i  V  urzę^ dów  w  Warszawie,  I,  II,  III  w  Łodzi,  po  40  egz. 
Rozsyłany  druk  jest  odbitką  komunikatu  do  pism 

ludowych,  wydrukowanego  na  żądanie  Sejmowej 
Podkomisji  Skarbowo^budżctowcj  i  pozostaje  w  pew* 
nym  związku  z  okólnikiem  z  dnia  7  września  r.  b. 
L.  2447,  polecającym  informowanie  i  pouczanie  pisa* 
rzy,  względnie  sekretarzy  gminnych  co  do  sposobu 

i  porządku  należytego  wypełniania  zeznań  do  po= 
datku  dochodowego  i  podatku  majątkowego. 

Z  uwagi,  że  należyte  wypełnienie  formularzy 
tych  zeznań  dotyczy  nietylko  interesów  podatników, 
lecz  w  równej  mierze  obchodzi  bezsprzecznie  i  Skarb 
Państwa,  oraz  że  większość  gospodarzy  wiejskich 
uskarża  się  przez  usta  swych  posłów  na  napotykane 

trudności  przy  sporządzaniu  zeznań  do  wyżej  wy= 
mienionych  podatków,  poleca  Ministerstwo  Skarbu, 
by  Izby  zarówno  same  bezpośrednio,  jak  i  przez  pod? 
legie  sobie  urzędy,  względnie  Inspektoraty  skarbowe 
zajęły  się  możliwi*  najszcrszcm  rozpowszechnieniem 
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przesianej  broszury  wśrótł  ludności  wiejskiej,  co  ła^ 
two  sią  da  między  innemi  sposobami  uskutecznić 
przez  urzędy  <jminne,  gdzie  głównie  sporządzają  się 
wszelkie  zeznaiiia  dUi  mieszkańców  wsi,  oraz  za  po= 
średnictwem  plebanów  i  nauczydcli  wiejskich,  stO" 
warzySTień  spółdzielczych  i  t.  p. 

Za  Ministra  Skarbu: 
( — )  B.  Morkoioski, 

Podsekretarz  Stanu. 

486. 

UWAGA. 

„W  sprawie  zużytkowajiia  wykazów  poborów 
na  rzecz  Skarbu  Państwa,  oporządzonych  przez 

notarjuszów,  w  celu  wĄiTniaru  podatku  dochodowe^ 
go  oraz  w  sprawie  sprostowania  omyłek  drukarskich, 

zaszłych  w  instrukcji  z  dnia  7  lipca  1921  r.,  w  przed= 
miecie  wynagrodzenia  świadków  i  znawców  wzy= 
wanych  w  spra%vach  podatku  dochodowego  i  podat= 
ku  majątkowego.  Patrz  ustępy  6  i  7  okólnika 
w  przedmiocie  uzupełnienia  przepisów  wykonaw= 

czych  w  sprawie  opodatkowania  spadkÓNY'  i  daro= 
wizn,  ogłoszonego  w  numerze  niniejszym  pod 

poz.  488'\ 

487. 

Ogłoszenia  Urzędów  Skarbowych  w  sprawie 
podatku  przemysłowego. 

OBWIESZCZENIE. 
Urząd  Skarbowy  w  Radomiu  komunikuje,  że  nakazy 

płatnicze  na  podatek  procentowy  od  zysków  z  przedsię- 
biorstw ffrzemyslowych  i  handlowych  ^  rok  1920  zostały 

rozesłane  płatnikom  15  sierpnia  1921  rokPw  Radomiu  przez 
Komendę  Poiicji  Państwowej  i  w  powiecie  Radomskim 
przez  Urzędy  Gminne. 

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego 
A.  Fomicki  m.  p.  

Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dn.  6  Vii  1920  r.  w  przed- 
miocie ujednostajnienia  na ^bszarze  b,  z<fboru  rosyjskiego 

ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemysłowym  (Dz.  Ust. 
R.  P.  Ml'  66  poz.  457),  przewodniczący  Komisji  Miejscowej 
do  spraw  podatku  przemyslowegp  w  Przasnyszu  podaje  do 
ogólnej  wiadomości,  ze  nakazy  płatnicze  na  procentowy  po- 
dćtek  od  zysku  za  1920  r.  od  przedsiębiorstw  handlowych 
i  przemysłowych,  nie  obowiązanych  do  składania  spra- 

wozdań publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  sa- 
modzielnych wolnych  zajęć  zawodowych  zostały  rozesłane 

dn.  1  lipca  1921  r. 
Przasnysz,  dn.  1  lipca  1921  r. 

Przewodniczący  Komisji  Miejscowej  w  Przasnyszu 
 ( — )  H.  Lamprycbt.  

Ogłoszenie. 
Urząd  Skarbowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  w  Augu- 

stowie podaje  do  wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  na  po- 
datek procentowy  od  zysku  za  rok  1920  rozesłane  zostały 

płatnikom  za  pośrednictwem  Ko.TCndy  Policji  Państwowej 
w  Augustowie  i  odpowiednich  Urzędów  Gminnych  dnia 
15  września  r.  b.  i  że  reklamacje  przeciw  podstawom  wy- 

miarowym jak  i  kwotom  podatku  moina  wnosić  w  terminie 
miesięcznym  od  dnia  doręczenia  nakazu  (art.  31  Ustawy 
z  dn.  6'Vlll  1920  r.)  do  komisji  miejscowej  dla  spraw  po- 

datku przemysłowego  przy  wspomnianym  Urzędzie. 
Augustów,  dnia  15  września  1921  r.  

Ogłoszenie. 
Urząd  Skarbowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  w  Opa- 

towie w  myśl  art.  25  ust,  o  podatku  przemysłowym  z  dnia 
6  lipca  1920  r.  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  nakazy 
płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku  względnie  za- 

robku za  rok  podatkowy  1920  rozesłano  dla  doręczenia  kon- 
trybuentom  do  gmin  i  Magistratów  powiatu  Opatowskiego 
dnie  27  lipca  i  Zl  sierpnia  b.  r, 

Obwieszczenie 

Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowegi 
przy  Urzędzie  Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowycł 
w  Gostyninie. 

Na  zasadzie  art.  25  Ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.,  Dz 
Ust.  R.  P.  .V:  66,  p.  437  Przewodniczcjcy  Komisji  Okręg; 
Gostynińskiego  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  dnii 
29  września  1921  roku  rozesłano  za  pośrednictwem  Urzę- 

dów gminnych  i  Magistratu  m.  Gląblna  Piakazy  płatnicze 
podatku  procentowego  od  zysku  na  r.  1920  bd  przedsię- 

biorstw nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań  pu 
blicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodzielnych 
wolnych  zajęć  zawodowych. 

Ogłoszenie 
Miejscowej  komisji  do  spraw  podatku  przemysłowegc 

Okręgu  Urzędu  Skarbowego  w  Ostrołęce. 
Na  zasadzie  postanowienia  art.  25  ustawy  z  dnia  6-g( 

lipca  1920  r.  o  podatku  przemysłowym  (Dz.  U.  R.  P.  A*^  66 
poz.  437)  podaje,  się  do  wiadomości  osób  interesowanych 
iż  nakazy  płatnicze  na  procentowy  podatek  od  zysku  przed 
siębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań  pu 
blicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodzielnyci 
wolnych  zajęć  zawodowych  na  r.  1920  zostały  w  dniu  dzi 
siejszym  wysłane  do  Komendy  Policji  Państwowej  i  Urzę 
dów  Gmmnych  dla  doręczenia  płatnikom. 

Wymierzone  kwoty  podatku  należy  wpłacić  do  Kas] 
Skarbowej  w  Ostrołęce  najpóźniej  do  dnia  29  październik 
r.  b.;  w  tym  że  terminie  można  wnosić  do  Komisji  Miejsco 
wej  przy  Urzędzie  Skarbowym  reklamacje  przeciwko  wy 
miarowi  podatlfu. 

Po  upływie  tego  terminu  żadne  reklamacje  uwzględnia ne  nie  będą. 

Ostrołęka,  dnia  29  września  1921  r. 
Przewodniczący  Komisji, 

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego 

( — )  fi.  Lipinki. 

Obwieszczenie. 

Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  r.  D 
Ust.  R.  P.  Ns  66,  poz.  437,  podaje  się  do  publicznej  wio 
domości,  że  dnia  1  października  1921  roku  rozesłano  ua 
kazy  płatnicze  podatku  procentowego  od  zy.sku  na  rok  192 
od  pr2edsiębiorstw  nic  obowiązanych  do  składania  spra 
wozdań  publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  s 
modzielnych  wolnycli  zajęć  zawodowych. 

Przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie  zarobko) 
jak  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnic 
na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż.  powołanej  ustaw 
tudzież  §  34  rozp.  Ministra  Skarbu  z  dnia  10/XII  1920 
(Dz.  U.  R.  P.  JSR!  1  1921  r.  poz.  1)  wnosić  reklamacje  d 
Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  prz 
Urzędzie  Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  w  tei 
minie  najpóźniej  do  dnia  1  listopada  1921  r. 

W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierzc 
ne  kwoty  podatku  procentowego  od  zysku,  gdyż  wniesieni 
reklamacji  nie  uchyla  w  myśl  art.  32  powołanej  ustaw 
obowiązku  uiszczenie  podatku  w  wyznaczonym  wyżej  tei 
mine. 

Podatek  niezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymi 
sowo  ściągnięty  z  doliczeniem  odsetek  za  zwłokę  w  wysc 
kości  1%  miesięcznie. 

Pułtusk,  dnia  1  października  1921  z. 
Przewodniczący  Komisji 

(— )  F.  Czaplicki. 

Obwieszczenie. 

Na  zasadzie  art.  15  rozporządzenia  Komisarza  Gene 
ralnego  Ziem  Wschodnich  z  dnia  24  października  1919 
(Dz.  Urz.  Zarz.  Cyw.  Nr.  26  z  dnia  6  ;  listopada  1919 
poz.  274)  o  podatku  przemysłowym,  Przewodniczący  Komis 
Szacunkowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  w  Krzi 
mieńcu,  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  nakazy  pła 
nicze  na  procentowy  podatek  od  zysku  za  rok  podatko'A 
1920  zostały  rozesłane  w  dniu  28  września  r.  b.  za  pośrec 

nictwem  Magistratów  i  Wójtów  gminnych' powiatu  Krz( mienieckiego  celem  doręczenia  poszczególnym  płatnikor 
Żaźalenia  (reklamacje)  przeciwko  wymiarowi  tego  pt 

datku  należy  wnieść  do  wskazanej  wyżej  Komisji  Szacui 
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kowej  w  terminie  2-ch  łygodni  od  daty  ogłoszenia  o  rozc- 
I  słaniu  nakazów  platniczycti. 

Reklamacje   wniesione   poiym  terminie  uwzględnione 
nie  będą. 

Krzemieniec,  dnia  28  września  1921  r. 

Ogłoszenie. 
Przewodniczący  Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku 

przemysłowego  w  Sokołowie  podaje  do  wiadomości,  że  na- 
■^kazy  płatnicze  na  wymierzony  podatek  procentowy  od  zy- 
^  sków  przedsiębiorstw  łiandlowycłi  i  przemysłowycl\  i  sa- 
'  modzielnych  wolnycłi  zajęć  zawodowych  za  rok  1920,  zo- 

stały  rozesłane  w  dniu  30  września  1921  roku. 
1/      Reklamacje  przeciw  wymiarowi  tego  podatku  mogą  być 

-Hwnoszone  do  podanej  na  wstępie  Komisji,  w  terminie  do 
|  dnia  30  października  1921  roku. 

Ogłoszenie. 

j  Na  zasadzie  art.  25  ust.  z  dnia  6/7  1920  Dz.  U,  Rzp.  P 
j(«NJ.  66,  podaje  się  do  wiadomości  osób  interesowanych,  że 
.['  w  dniu  dzisiejszym  zostały  rozesłane  kontrybuentom  —  na- 
j  kazy  płatnicze  na  wymierzony  przez  miejscową  Komisję  do 
^.spraw  podatku  przemysłowego  procentowy  podatek  od  zy- 
t  j  Sku  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawo- 
j  zdań  publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samo- 
dzielnych  wolnych  zajęć  zawodowych  w  powiecie  Radzyń- 
skim  za  rok  1920. 

jL      Podatek  ten  podlega  wpłaceniu  do  Kasy  Skarbowej 
tJw^Radzyniu  w  terminie  do  dnia  31  października  1921  r. 
I      Reklamację  {Srzeciw  wymiarowi  podatku  można  wnieść 
jfido  wspomnianej  wyżej  Komisji  w  terminie  do  dnia  31  paź- Idziernika  1921  roku. 

Radzyń,  dnia  1  października  1921  roku. 

i  Ogłoszenie.  • 
Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w  Wę- 

;  growie  w  myśl  art.  25  ustawy  o  podatku  przemysłowym 
J^z  dnia  6  lipca  1920  r.  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że 
jinakazy  płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku  i  zarob- 
pfku  za  rok  podatkowy  1920  rozesłane  dla  doręczenia  kon- 
j-frybuentom  powiatu  Węgrowskiego,   dnia  1  października 
l!Sl921  roku. 

n;  Obwieszczenie. 
1  Przewodniczący  Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku 
l^przemysłowego  przy  Urzędzie  Skarbowym  podatków  i  opłat 
skarbowych  w  Siedlcach  na  zasadzie  art.  25  ustawy.z  dnia 
(6  lipca  1920  r:  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  66,  poz.  437),  podaje 
i  do  publicznej  wiadomości,  że  dnia  30  września  1921  r.  ro- 
i.zesłano  nakazy  płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku 
j  na  rok  1920  od  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  skła- 
jdania  sprawozdań  publicznych,  osobistych  zajęć  przemy- 
'słowych  i  samodzielnych  walnych  zajęć  zawodowych. 

Ogłoszenie. 

;  Urząd  Skarbowy  pod.  i  opłat  skarbowych  w  Ostrowiu 
,w|myśl  art,  25  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz 
^P.  Nr.  66,  poz.  437)  za«?iadam!a  właścicieli  przedsiębiorstw 
I  handlowych  i  przemysłowych,  oraz  osoby,  wykonywujące 
j,  osobiste  wolne  zajęcia  zawodowe,  iż  nakazy  płatnicze  na 
r  procentowy  podatek  od  zysku  z  przedsiębiorstw  handlo- 

*^wych  i  przemysłowych  za  rok  1920  dla  tych  kontrybuentów, którym  dotychczas  nie  doręczono,  zostały  wysłane  do  Ma- 
gistratu i  Urzędów  gmin  w  dn.  17  października  1921  r.  dla 

I  doręczenia  płatnikom. 
Termin  zapłacenia  tego  podatku  do  Kasy  Skarbowej 

■w  Ostrowiu  ubiega  z  dniem  20  listopada  1921  r. Zaznacza  się  przyten*,  że  w  myśl  art.  27  powołanej  wy- 
żej ustawy,  nieotrzymanie  lub  opóźnienie  w  doręczeniu  na- 

^kazu  płatniczego  nie  może  być  podstawą  do  przedłużenia 
-  terminru  do  wniesienia  reklamacji,  określonego  w  nakazach -|  płatniczych. 
j       Ostrów,  dn.  17- października  1921  r. 

\  Ogłoszenie. 

I        w  myśl  art.  25  Ustawy  o  podatku  przemysłowym  z  dnia 
I  6  hpca  1920  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze 
f.  byłego  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku 
pr^emysłowem,    Przewodniczący    Komisji    Miejscowej  do 

spraw  podatku  przemysłowego  w  Łomży  podaje  do  publicz- 
nej wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  na  procentowy  poda- 
tek od  zysku  na  rok  1920  zostały  rozesłane  w  dniu  18  paź- 

dziernika r.  b.  za  pośrednictwem  Komendy  Policji  w  Łom- 
ży, Magistratów  i  Urzędów  gminnych  powiatu  Łomżyńskie- 
go, dla  doręczenia  poszczególnym  płatnikom.  Termin  płat- 

ności podatku  do  15  listopada  1921  r. 
Łomża,  dnia  19  października  1921  r.  • 

Podatek  spadkowy  i  od 

darowizn. 

438. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  sprawie  opodatkowania  spadków. 

Według  pri5episów,-  obowiązujących  na  obsz:i= 
rzc  dawnego  Królestwa  Kongresowego  oraz  powia= 
tów  białostockiego,  bielskiego  i  sokólskiego  mają 

spadkobiercy  i  łegatar jusze  zawiadomić  Urząd  Skar^ 
bowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  o  śmierci  spad= 
kodawcy  w  ciągu  miesiąca  od  dnia,  w  którym  się  o 

nie>  4o"wiedzieli.  Ten  sam  obowiązek  ma  wykonaw= 
ca  testamentowy,  kurator  spadku  wakującego  oraz 

ojciec  lub  opiekun  spadkobiercy  (legatarjusza)  mato= 
letniego  lub  bezwłasnowolnego  (§  53  rozporządzenia 
z  dn.  22  Upca  1920  r.,  Dziennika  Ustaw,  Nr.  78,  poz. 
524). 

Osoby  te  jeśli  nie  dopełniły  obowiązku  po= 
wyższego  ulegają  grzywnie  do  wysokości  50,000 
marek  (art.  32  Przepisów  o  opodatkowaniu  spadków 
i  darowizn  z  dn.  2  czerwca  1920  r.,  Dziennika  Ustaw 
Nr.  49,  poz.  300). 

W  myśl  rozporządzenia  minister jalnego  z  dnia 
5  sierpnia  1921  r.  (ogłoszonego  w  dniu  28  września 
1921  r.  w  Nr.  79  Dziemiika  Ustaw  pod  poz.  543) 
grzywna  nie  będzie  nałożona,  mimo  niedopełnienia 
obowiązku,  o  którym  mowa  —  jeśli  spadkodawca 
zmarł  w  czasie  od  dnia  1  stycznia  1916  r.  do  dnia 

28  października' 1921  r.,  a  Urząd  Skarbowy  otrzyma 
od  którejkolwiek  z  osób  wyżej  wymienionych  za= 
wiadomienie  o  śmierci  .spadkodawcy  najpóźniej 
w  dniu  28  grudnia  1921  r. 

Kto  więc  dotychczas  nie  wypełnił  obowiązku 

zawiadomienia  Urzędu  Skarbowego  o  .śmierci  spad' 
kodawcy,  uniknie  kary,  jeśli  zawiadomi  w  terminie 
ulgowym,  t.  j.  do  dnia  28  grudnia  1921  r. 

Co  do  wypadków  śmierci,  które  zajdą  po  dniu 
28  października  1921  r.,  władze  skarbowe  w  razie 
niezawiadomienia  o  śmierci  spdkodawcy  w  ciągu 

miesiąca  będą  bezwzględnie  wymierzały  grzj^wny. 
Tak  samo  uczynią  co  do  wypadków  dawniejszych, 
o  ileby  strony  nie  dotrzymały  terminu  ulgowego. 

Zawiadomienie  można  wnieść  na  piśmie  lub 

u.^tnie.  Należy  podać:  imię,  nazwisko  i  zawód  spad= 
kodawcy;  miejscowość  (dokładny  adres),  w  której 
stale  zamieszkiwał  oraz  tę,  w  której  zmarł  (jeśU 

śmierć  nastąpiła  poza  miejscem  stałego  zamieszka^ 
nia);  imioiia  i  nazwiska  oraz  adresy  wszystkich 

spadkobierców  i  legatarjuszów;  '  wreszcie  wszystkie 
miejscowości  (w  kraju  i  zagranicą),  w  których  zna5= 
duie  sff  majątek  sptidkow^". 
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Jeśli  jest  kilku  spadkobierców  (legdtarjuszów). 
to  oczywiście  wystarcza  zawiadoraicnici  wystosować 
■e  do  Urzędu  Skarbowego  przez  Jcd«e«o  z  Mick. 

489. 

OKÓLNIK  L.  1464/21  S.  IV. 

W  przedmiocie  uzupełnienia  przejpisów  wykonaw= 
czych  w  sprawie  (q)odatkowania  spadków  i  darowizB, 

Do  Izb  Skarbowycii  i  do  Urzędów  Skarbowych  Po* 
datków  i  Opłat  Skarbowych,  działających  na  ofasza= 
rze  dawnego  Królestwa  Kongresowego  oraz  powias 

tów:  białostockiego,  bielskiego  i  sokolskiego. 

Vv  Nr.  "/y  Dziennika  Usuw  ogłoszone  zostało 
pod  pozycją  o4j  rozporządzenie  z  dnia  o  sierpnia 
D.  r.  w  sprawie  uzupełnienia  rozporządzenia  z  dnia 
^2  lipca  1920  r.,  zasvierającego  przepisy  wykonaw= 
cze  w  przedmiocie  opodatkowania  spadków  i  daro= 

wizn.'') 
"  iSajważniejsze  inowacjc,  wprowadzone  nowem 

rozporządzeniem,  są  następujące: 
1)  i  odczas  gdy  dotychczas  tylko  notarjusa  byl 

obowiązany  przesyłać  Urzędowi  Skarbowemu  odpis 
spisu  inwentarza  Ol)  ustęp  c.  KW),  to  na  przyszłość 
mają  to  czynić  (w  myśl  ̂   o8  a)  również  inne  organa, 
powołane  do  sporządzenia  spisu  inwentarza  w  myśl 

przepisów  o  postępowamu  sądowem.  Takiemi  orga= 
nami  są  w  myśl  art.  •1724  *ust.  postęp,  sąd.  cyw.  obo' 
wiązującego  na  obszarze  dawnego  Królestwa  Kon= 
gresowego  (w  związku  z  art.  IdbS)  komornik  oraz 

wójt  gminy  (w  mysi  art.  1403  tejże  ustawy,  obowią= 
żującego  na  obszarze  powiatów  białostockiego,  biei= 
skiego  i  sokólskiego  do  sporządzenia  spisów  inwen= 
tarza  powołani  są  komornicy). 

l:'rzcpis  powyższy  obowiązuje  od  dnia  29  paź= 
dziernika  1921  r.;  komornicy  zatem  i  wójtowie  obo' 
wiązani  są  przesyłać  odpisy  spisów  inwentarza,  po^ 
cząwszy  od  dnia  29  października  b.  r.  3  nowego 
rozporządzenia).  ■  •  . 

2)  i'odczas,  gdy  dotychczas  notarjusze  przcsy= 
lali  Urzędowi  Skarbowemu  uwierzytelniony  odpis 

aktu  darowizny  tylko  wyjątJcowo,  mianowicie  w  wy= 
padkach,  przewidzianych  w  88  i  91  K.  W.,  to  we= 

aług  nowego  rozporządzenia  (w  myśl  §  91  K.  W.  ̂ 
vv'  brzmieniu  obecuemj  mają  przesyłać  odpis  każde= 
go  aktu  darowizny,  jaki  zdziałany  będzie  począwszy 

od  dnia  1  października  b.  r.  (§  ó  nowego  rozporzą= 
dzenia).  ■^ithf'\v  tJiyi  ......i-*wi«:.i.»ai-LAi 

Odpisy  te  przyśpieszą  i  ułatwią  kontrolę,  która 
według  postanowień  dotychczasowych  mogła  być 

przedsięwzięta  dopiero  przy  rewizji  u  notarjusza 
1  zniewalała  do  sporządzania  odpisów  lub  wyciągów, 

powodując  przez  to  dużą  stratę  czasu. 

kontrola,  o  której  mowa,  ma  na  celu  w  szcze^ 
gólności  stwierdzenie,  czy  wartość,  przyjęta  przez 
iiotiurjusza  za  podstawę  obliczenia  podatku,  odpo 
wiada  wartości  rzeczywistej  (§  12  R.  W.).  Okazało 

się  bowiem,  że  kontrahenci,  zawierający  umowę  da.= 

rowizuy,  podają  często  notarjuszowi  wartość  w  kwo^ 
Cle  barazo  niskiej,  daleko  odbiegającej  od  wartości 
sp/zedażaej.  < 

*)  P.  Dzi&uuk  Urzędowy  Mia,  Sk.  Nr.  '37,  poz.  444. 

M  39—40. 

Urząd  Skarbowy  ma  każdy  odpis  aktu  darowi= 
zny  wciągnąć  do  księgi  darowizn  (§  8  Instrukcji  sp.), 
oraz  do  skorowidza  (§  9  Instr.  sp.).  O  ile  Urząd 
Skarbowy  jest  zdania,  że  suma  wartości  ogólne.) 
przedmiotu  darowizny  (§§  12,  14  18  oraz  84  R.  W.) 
przyjęta  przez  notarjusza  za  podstawę  obliczenia 
podatku,  a  nie  przewyższająca  200.000  marek  odpo 
wiada  wartości  rzeczywisetj,  i  że  także  pod  żadnym 
innym  względem  wymiar  nie  jest  wadliwy,  to  za 
latwia  akt  przez  wypisanie  na  nim  umotywowanej 
decyzji  o  zaniechaniu  wymiaru  i  wypelnia^  kolumnt, 
9  księgi  spadków  (analogja  z  ̂   44  K.  W.  i  §  28  Instr 
sp.).  W  innych  razach  przedkłada  akta  Izbie  Skar 
bowej  w  drodze  załatwienia  odręcznego  (§  30  Instr 

sp.)  z  umotywowanym  wnioskiem  w  przedmiocie 
wymiaru  dodatkowego  lub  zaniechania  w^Tniaru  (t( 
ostatnie  wtedy,  gdy  zdaniem  Urzędu  Skarbowcgt 
niema  powodu  do  wymiaru  dodatkowego,  a  sum; 
wartości  ogólnej,  przyjęta  przez  notarjusza,  prze 
wyższa  200.000  mk.). 

Izba  Skarbowa,  o  ile  uzna,  że  należy  dokona*  ̂  
wymiaru  dodatkowego  (§  99  R,  W.,  §  83  Instr.  sp. 
z  tego  powodu,  że  suma  wartości  ogólnej,  przyjęt; 
przez  notarjusza,  nie  odpowiada  wartości  rzeczywi 
stej,  ma  wymierzyć  podatek  bądź  obdarowanemii 
bądź  darującemu  (art.  17  i  19,  ustęp  b.  Przep.  o  pp 

sp.).    Nie  można  wymierzać  podatku  nętarjuszowi  ̂ ! 
oji  bowiem  nie  jest  obowiązany  do  przedsiębrani;, 
dochodzeń,  celem  ustalenia  wartości    (brak  zatcn 

warunku,  przewidzianego  w  art.  19  ustępie  c.  Przep' o  op.  sp.). 

3)  Co  do  odpisów,  które  notarjusze  mają  prze 
sylać  Urzędowi  Skarbowemu  w  myśl       60  i  91 

W.  (odpisów  testamentów,  spisów  inwentariia,  aktó\|" działu  i  aktów  darowizny)  ustanowiono  stałe  term 

ny  przesyłki:  5  i  20  dnia  każdego  miesiąca  (§  6 
część"  trzecia  R.  W.). 

Po  raz  pierwszy  mają  notarjusze  przesłać  odp; 

sy:  za  drugą  połowę  października  b.  r.  —  do  dni  (h 
5  listopada  b.  r.  (§  3  nowego  rozporządzenia).  (" 

4)  Formularz  „wykazu  poborów  na  rzecz  Skaicz 

bu  Państwa",  który  notarjusze  przesyłają  Izbie  Ska:  w 
bowej  w  dwóch  egzemplarzach  w  myśl  §  93  R. 

uległ  zmianie  przez  ściągnięcie  trzech  pierwszyc  ii' 
kolumn  dotychczasowych  w  jedną,  przez  nową  st^S 

lizać ję  dotychczasowych  kolumn  4  i  5  (obecnyc  be 

3  i  4)  i  dodanie  jednej  kolumny  nowej:  ®becnej  2.  w 

Ze  słów  „Treść  aktu",  użytych  w  napisie  koIun|ę 

ny  3,  wynika,  że  dane,  co  do  obszaru  i  rodzaju  uptf 

,  y,y  (wymienione  w  tym  napisie  nawiasowo)  ma  n( 

tar jusz  podać  tylko  o  tyle,  o  ile  są  określone  w  Si 

mym  dokumencie,  podlegającym  opłacie.  Notj 

rjusz  nie.  ma  więc  przeprowadzać  dochodzeń,  cela 

stwierdzenia  tych  danych,  jeśli  nie  wynikają  z  trij^, 
ści  dokumentu. 

Notarjusze  mają  wykazy  poborów  według  nt^ 

wego  wzoru  sporządzić  po  raz  pierwszy  za  paździc: 
nik  1921  r.  i  przedłożyć  je  do  15  listopada. 

5)  §§  85  i  86  Instr.  sp.  otrzymują  niniej.szM brzmienie  następujące:  . 

„§  85.  Dla  każdego  notarjusza,  mającego  siedz 

bę  w  okręgu  Izby  Skarbowej,  należy  prowadzić  w;  ̂ 

kaz,  obejmujący  ośm  rubryk,  z  napisami  następuo. cymi:                                             -  ••--»>  h 

1)  Rok  i  miesiąc.    2)  Wykaz  poborów  wszet - 
dnia  ....   3)  Notariusz  pobrał:  ogółem  mk.  .  •  - 

fen.  ...  4)  Opłat  stemplowych  mlf   fen.  .  . 
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^  5)  Podatku  od  darowizn  mk.  .  .  .  fen.  ...  6)  Wy= 
.'kiu  poborów  przesłano  Izbie  Kontroli  dnia  .  .  . 

j  7)  Uri-ędowi  Skarbowenui  dnia  .....   8)  Uwagi. 
Do  kolumn  3 — 5  nśleży  zapisywać  sumy  ?nie= 

.sieczne  kolumn  5 — 7  „wykazu  poborów'.'' 
W  drugiej  połowie  każdego  miesiąca  Izba 

;|,stwierdza,  czy  odnośny  notarjusz  przedłożył  wykaz 
I  poborów  (§  93  R.  W.)  za  miesiąc  ubiegły.  Treść  za' 
i.;rządzeń,  wydanych  w  razie  nieprzedłożenia  wykazu 
I  należy  notować  w  kol.  8. 

§  86.  Izba  Skarbowa  sprawdza  podsumowania 

kpi.  5  7  wykazu  poborów  oraz  stwierdza,  czy  da= 

''|ne,  co  do  wj)łat,  uwidocznione  przy  końcu  wykazu, 
"są  zgodne  ze  stanem  rzeczy,  uwidocznionym  w  wy 
ikazach  szczegółowych  (§  8  Instrukcji  rachunkowej 
"Idla    Izb    Skarbowych,   Dz.   Urz.  Min.  Sk.  Nr.  12 

1920  r.,  poz.  165). 

'  Następnie  Izba  Skarbowa  przesyła  jeden 
'(egzemplarz  Izbie  Kontroli  (§  87  ustęp  8),  drugi  zaś — 
'po  przejrzeniu  poszczególnych  pozycji  wykazu  — 
temu  Urzędowi  Skarbowemu,  w  któręgo  okręgu  da= 

^y  notarjusz  ma  siedzibę. 
)  Przejrzenie  poszczególnych  pozycji  ma  na  celu 
^t\vicrdzenie  prawidłowości  obliczeń,  o  ile  to  stwier= 
dzenic  da  sic  uskutecznić  przez  samo  porównanie 

(kolumny  6,  względnie  7  z  kolumnami  3  i  4.  O  do= 
strzeżonych  nieprawidłowościach  lub  nasuwających 
[Się  wątpliwościach  ma  Izba  Skarbowa  zawiadomić 
jUrząd  Skarbowy  równocześnie  z  przesłaniem  mu 

^ąkazu  poborów  i  ud2nelić  wskazówek,  co  do  dal= 
,  szych  zarządzeń". 
j  6)  Urząd  Skarbowy  ma  dla  każdego  notarjusza, 

jmająccgo  siedzibę  w  jego  okręgu,  utw-orzyć  osobną 
iOkładkę  z  napisem  ,, Notarjusz  NN.  w  .  ...  .,  jako 

^specjalny  poborca"  i  w  niej  przechowywać  „wykazy 
ijpoborów",  przesyłane  przez  Izbę  Skarbową  w  myśl 
n§  86  Instr.  sp.  (ustępu  5  niniejszego  okólnika). 

q  Ponieważ  Urząd  Skarbowy  będzie  otrzymyw.il 
lOd  notarjusza  odpisy  wszystkich  aktów  darowizny 
(ustęp  2  niniejszego  okólnika),  przeto  właściwe  zna= 

sczenie  „wykazu  poborów"  ujawniać  się  będzie 
((W  zakresie  opłat  stemplowych.  Wykaz  poborów 
iw  nowej  formie  (mianowicie  ze  względu  na  kolum= 
!  nv  2  i  3)  ułatwi  rewizję  akt  u  notarjuszów.  Urząd 

j.Skarbowy  bowiem  już  przez  przejrzenie  wykazu  po= 
■borów  stwierdzi,  które  pozycje  dotyczą  tranzakcji 
(ważniejszych  i  na  te  przedewszystkiem  zwróci  uwa= 

przy  rewizji. 

'  Poza  tem  „wykaz  poborów"  może  stać  się  dla 
Władzy  skarbowej  jednym  z  środków,  umożliwia^ 
'jących  jej  trz^Tnanie  ręki  na  pulsie  życia  gospodai-= 
czego  i  zużytkowanie  wiadomości  o  zjawiskach  go= 
'spodarczĄ'ch,  w  nim  stwierdzonych  również  dla  cc= 
Tów  wymiaru  podatku  dochodowego. 

7)  Nowe  rozporządzenie  zapełnia  lukę,  zosta= 
Swioną  w  art  23  Przep.  o  op.  sp.,  określa  miarhowicie 

■(w  §  66a)  sposób  ustalania  wartości  sprzedażnej 

j^rzez  władzę  skarbową.  .ntnh"  ■ 
Co  do  stwerdzania  wartości  przy  pomocy  znaw= 

ICÓW  oraz  co  do  wynagradzania  ich  stosować  należy 

"iw  myśl  powołanego  §  66a)  przepisy  obowiązujące 
w  tym  przedmiocie  w  zakresie  podatku  majątkowę' 
go.  W  szczegóhiości  więc  także  w  zakresie  opodat= 
kowania  spadków  i  darowizn  obowiązuje  instrukcja 

/  dnia  7  lipca  1921  r.  ,.w  przedmiocie  wynagrodze= 

nia  świadków  i  znawców"  (Dz.  Urz.  Min.  SU 
Nr.  27/28,  poz.  329).*) 

Wykaz,  przewidziany  w  §  14  powołanej  instruk- 
cji, należy  prowadzić  dla  podatków  spadkowego 

i  od  darowizn  oddzielnie  od  takiegoż  wykazu,  prze= 
znaczonego  dla  podatków  dochodowego  i  majątko= 
wego.  W  kolumnie  1  należy  prócz  numeru  kolej- 
nego  wymieniać  numer  sprawy  (§  10  Instr.  sp.). 

Kredyt  na  pokrycie  wynagrodzeń  znawców  za^ 
wiera  dział  2  §  10  preliminarza  budżetowego  Mini^ 
sterstwa  Skarbu  („Komisje  podatkowe.  rzecz.oznaw= 

c>*  i  inforniatorzy"). 
O  ile  koszta  ustalenia  wartości  nałożono  podat 

nikowi  do  zwrotu  (art.  23  Przep.  o  op.  sp.;  33 

ustęp  7,  oraz  §§  38  i  61  Instr.  sp.),  a  podatnik  od^ 
nośną  kwotę  wpłacił,  to  Izba  Skarbowa,  stwierdziw 
szy  taką  wpłatę  bądź  z  dowodu  przychodowego 

(§§  74  i  76  Instr.  sp.),  bądź  „w^^kazu  wpłat,  niezgod^ 

nych  z  księgą  bierczą"  (§  52  Instr.  sp.),  ma  ją  zara^ 
chować  w  dziale  5  §  11  (,,Różne  dochody").  Tak 
należy  postąpić  także  wówczas,  jeśli  wpłata  nastąpi- 

ła w  Kasie  Skarbowej,  podlegającej  danej  Izbie 
Skarbowej,  ale  na  rachunek  Urzędu  Skarbov/ego, 
podlegającego  Izbie  innej  (§  75  Instr.  sp.). 

8)  W  przedmiocie  wymierzania  przez  Izbę 

Skarbową  warszawską  podtaku  spadkowego  od  ma= 
jątków  zagranicznych,  wydawanych  za  pośredni^ 
ctwem  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  (§  44, 

część  druga  R.  W.),  nastąpi  osobnan  instrukcja. 
9)  Odnośnie  do  komunikatu,  wydrukowanego 

w  niniejszym  numerze  Dziennika  Srzędowego  pod 

poz   poleca  się  Urzędom  Skarbo\vyTn,  aby  sta=. 
rały  sie  bezustannie  w  odpowiedni  sposób  o  popu= 
laryzację  wiadomości  o  obowiązku  zawiadamiania 

o  -wypadkach  śmierci  (art.  22  Przep.  o  op.  sp.,  oraz 
§§  53  i  54  R.  W.)  o  terminie  ulgowym,  upływającym 

w  dniu  28  grudnia  b.  r.,  tudzież  o  karach  za  nicdo= 
pełnienie  wspomnianego  obowiązku  (art.  32  Przep. 
o  op.  sp.).  Chodzi  ocz>'Aviście  przedewszystkiem 
o  ludność  wiejską  i  małomiejsiką,  a  sposobnością  naj  = 

stosowniejszą  jest  kontakt  urzędowy  z  funkcjona= 
rjuszami  urzędów  gminnych. 

Po  upływie  terminów,  wymienionych  w  konnr 
nikacie,  mają  Urzędy  Skarbowe  w  wypadkach  nie= 
zawiadomienia  o  śmierci  spadkodawcy  zawsze  wy- 

mierzyć grzywnę.  Co  do  wysokości  grzy^vny  nale^ 
ży  pamiętać  o.  tem,  że  chodzi  o  działalność  pedago- 

giczną, że  zatem  grzywny  w  pierwszym  czasie  po= 
winny  być  stosunkowo  niewysokie;  dopiero  w  mia= 
rę  rozpowszechnienia  się  świadomości  o  odnośnym 
obowiązku  ustawowym,  należy  wymiar  grzywien 
stopniowo  zwiększać. 

Nie  należy  wymierzyć  grzywny,  jeśli  strona 

wprawdzie  zawiadomiła  o  AV\'padku  śmierci,  ale  nic 
ten  Urząd  Skarbo^vy,  który  jest  właściwy,  w  myśl 

§  55  R.  W.,  lecz  inny.  Urząd  bowiem  niewłaś6iwy 

winien    akt    odstąpić  właściwemu  (§  4  Instr.  sp.), 

*)  W  tekście,  wydrukowanym  w  Dzienniku  Urzędowym 

zaszły  następujące  omyłki  drukarskie:  1)  w  §  9.  w  wierszu 

trzecim,  zamiast  ,.1.000  mk.",  winno  być  ..100  mk.-'; 

2)  w  §  12,  w  wierszu  trzecim  po  wyrazie  „się",  należy  wsta- 
wić słowo  j^nie";  3)  w  §  16,  w  wierszu  ostalnim,  zamiast 

,,11",  winno  być  „9";  4)  w  §  19,  w  wierszu  siódmym  po 

wyrazie  „badanie"  należy  wstawić  słowo  „wymaga". 
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a  powołany  §  55  zawiera  tyllco  wskazówką,  mającą 
na  celu  uproszczenie  czynności  urzędowych,  a  nie 
jest  przepisem  wiążącjTn. 

Warszawa,  dnia  15  października  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  JB.  Markowski. 

490. 

OKÓLNIK  L.  1682/21.  S.  IV.  W.  1. 

w  sprawde  postępowania  przy  wpłatach  na  poczet  pos 
datku  spadkowego  (opłat  spadkowych),  wymierzo- 

nego przez  b.  władze  skarbowe  rosyjskie. 

Do  Izb  Skarbowych  oraz  Urzędów  Skarbowych  P. 
i  O.  S.  (Inspektoratów  Skarbowych),  mających  siedzibę 

na  obszarze  b.  dzielnicy  rosyjskiej. 

Zdarza  się,  że  strony  objawiają  chęć  uiszczenia 

podatku  spadkowego  (opłat  skarbo\\'y'ch),  w\-mierzo» 
nego  przez  b.  władze  rosyjskie.  Czynią  to  zwłaszcza 

\\'tedy,  gdy  podatek  jest  zabezpieczony  łiipotecznie, 
a  strony  prganą  uwolnić  się  od  tego  ciężaru. 

W  przypadkach  takich  mają  Urzędy  Skarbowe 
(Inspektoraty  Skarbowe)  postępować  w  następujący 
sposób: 

Podanie  strony  (lub  prz^-pomnicnie  z  urzędu 
w  prz\'padkach  ustnej  prośby  należy  —  o  ile  doty 
tzącej  należności  nic  zapisano  poprzednio  do  księgi 
hierczej  (§  43  Instr.  sp.)  —  zapisać  do  księgi  spadków 
(§  2  Instr.  sp.),  wypełniając  kol.  1,  3  i  4  oraz  do  sko* 
rowidza  (§  9  Instr.  sp.). 

Urząd  ma  następnie  sprawdzić  z  możliwie  naj« 
większą  dokładnością  ile  wynosi  zalegający  podatek 
spadkowy  i  należność  stwierdzoną  wciajnąć  do  księgi 
bierczej,  wypełniając  kol.  1  oraz  3  —  7;  zarazem  na=: 
leży  pozycję  tej  księgi  uwidocznić  na  o<fpowiednim 
akcie,  a  liczbę  kolejną  tego  aktu  oraz  datę  wciągnię- 

cia do  księgi  bierczej  zapisać  do  kol.  8  księgi  spad= 
ków. 

Gdy  następnie  Urząd  otrzyma  zawiadomienie 
o  wpłaceniu  należności,  wpisze  tę  wpłatę  do  księgi 
bierczej,  wypełniając  kol.  16,  17,  18,  22  i  23,  ewentual= 
nie  też  kol.  19  i  20.  Wymiar  i  wpłatę  naJeży  oczywi* 
ście  zapisać  również  do  konta  przychodowego  księgi 
głównej. 

W  podobny  sposób  należy  postępować,  jeśliby 
władze  skarbowe  dowiedziały  się  w  innej  drodze,  że 
zalega  podatek  spadkowy  nie  zapisany  do  księgi  bier= 
czfej. 

Warszawa,  dnia  12  października  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  B,  Markowski. 

491. 

UWOLNIENIA 

/ 
od  podatków:  spadkowego  i  od  darowizn  na  podsta^ 
wie  art.  4  ustawy  z  dn.  18  maja  1921  r.  Dz  U.  Nr.  46, 
poz.  279  o  uwolnieniu  aktów  pomocy  dla  żołnierzy 
wojska  polskiego  od  opłat  skarbowych. 

Ministerstwo  Skarbu  udzieliło  Towarzystwu  Za= 
gród  dla  Polskich  Inwalidów  im.  Tad.  Kościuszki 
w  Krakowie  rozporządzeniem  z  dnia  12  października 
1921  r.  L.:  1001/21  S.  IV  uwolnienia  od  podatku  spad 
kowego  i  od  darowizn  w  imamach  art.  4  usta-w^y  z  dnia 
18  maja  1921  r.  Dz.  U.  Nr.  46,  poz.  279. 

Warszawa,  dnia  12  października  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w.  z.  (~  )  B.  Markowski. 

492. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Według  przepisów,  obowiązujących  na  obszarze 
dawnego  Królestwa  Kongresowego  oraz  powiatów 
białostockiego,  bielskiego  i  sokolskiego,  mają  spad- 

kobiercy i  legatarjusze  zawiadomić  Urząd  Skarbo 
wy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  o  śmierci  spadko 
dawcy  w  ciągu  miesiąca  od  dnia,  w  którj-m  się  o  nie.i 
dowiedzieli.  Ten  sam  obowiązek  ma  wykonawca 
testamentowy,  kurator  spadku  wakującego  oraz  oj^ 
ciec  lub  opiekun  spadkobiercy  (legatarjusza)  mało= 
letniego  lub  bezwłasnowolnego  (par.  53  rozporządzę^ 
nia  z  dnia  22  lipca  1920  r.  Dziennika  Ustaw,  Ni-.  78, 
poz.  524). 

Osoby  te,  jeśli  nie  dopełniły  obowiązku  powyż^ 
szego  ~  ulegają  grzywnie  do  wysokości  50,000  ma^ 
rek  (art.  32  przepisów  o  opodatkowaniu  spadków 
i  darowizn  z  dn.  2  czerwca  1920  r.  Dziennika  Ustaw, 
Nr.  49,  poz.  300). 

W  myśl  rozporządzenia  ministerialnego  z  dnia 
5  sierpnia  1921  r.  (ogłoszonego  w  dniu  28  września 
1921  r.  w  Nr.  79  Dziennika  Ustaw,  pod  poz.  543) 
grzywna  nie  będzie  nałożona,  mimo  niedopełnienia 
obowiązku,  o  którjnn  mowa  —  jeśli  spadkobierca 
zmarł  w  czasie  od  dnia  1  stycznia  1916  r.  do  dnia 
28  października  1921  r„  a  Urząd  Skarbowy  otrzyma 

od  którejkolwiek  z  osób  wyżej  Avymienionych  za-- 
\viadomienia  o  śmierci  spadkodawcy  najpóźniej  w 
dniu  28  grudnia  1921  r. 

Kto  więc  dotychczas  nie  wypełnił  obowiązku 
zawiadomienia  Urzędu  Skarbowego  o  śmierci  spad= 
kodawcy,  uniknie  kary,  jeśli  zawiadomi  w  terminie 
ulgowym,  t.  j.  do  dnia  28  grudnia  1921  r. 

Co  do  wypadków  śmierci,  które  zajdą  po  dniu 
28  października  1921  r.,  władze  skarbowe  w  razie 
niezawiadomienia  o  śmierci  spadkodawcy  w  ciągu 
miesiąca  będą  bezwzględnie  wymierzały  grzywny. 
Tak  s^mo  uczynią  co  do  wypadków  dawniejszych, 
o  ileby  strony  nie  dotrzymały  terminu  ulgowego. 

Zawiadomienie  można  wnieść  na  piśmie  lub 

ustnie.  Należy  podać  imię,  nazwisko  i  zawód  spad= 
kodawcy,  miejscowość  (dokładny  adres),  w  której 
stale  zamieszkiwał,  oraz  tę,  w  której  zmarł  (jeśli 

/śmierć  nastąpiła  poza  miejseem  stałego  zamieszka* 
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nia),  imiona  i  nazwiska  oraz  adresy  wszystkich 

spadkobierców  i  legatarjuszów,  wreszcie  wszystkie 

miejscowości  (w  kraju  i  za  granicą),  w  któi7ch  znaj- 
duje się  majątek  spadkowy. 

Jeśli  jest  kilku  spadkobierców  (legatarjuszów) 

'  to  oczywiście  wystarcza  zawiadomienie,  w>'stosowa= 
jnc  do  Urzędu  Skarbowego  przez  jednego  z  nicli. 

(Monitor  Polski  Nr.  239  —  1921' r.). 

Opłaty  stemplowe. 

493. 

UWAGA. 

W  sprawce  wykazów  poborów  na  rzecz  Skarbu 

!Państw'a  sporządzanych  przez  notarjuszów.  Patrz 

ustQpy  4,  5  i  6  okólnika  w  przedmiocie  uzupełnienia 

przepisów  wykonawczych  w  sprawie  opodatkowania 

spadków  i  darowizn,  ogłoszonego  w  numerze  niniej= 
s/ym  pod  poz.  488. 

Podathi  honsumcyjne. 

494.  f 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  AłINISTRÓW 

z  dnia  6  października  1921  roku 

I  o  zniesieniu  al<cyzy  od  gik  i  bibułei<  papierosowych. 

Na  mocy  ustawy  z  daia  10  maja  1921  r.  o  regulo- 
waniu podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie  nr^)- 

dukcji  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  41,  poz.  248)  —  Rada  Mini- 
iStrów  zarządza,  co  następuje: 

§  1.  Uchyla  się  moc  obowiązującą  ai-t.  1057' 
rosyjskich  us(avv  akcyzowych  (Zb.  Pr.  tf^es.  Ros.  t.  V. 
iizup.  1912  r.)  oraz  wszelkich  innych  p^episów,  wyda- 

nych w  przedmiocie  poboru  akcyzy  od  gilz  i  bibułek  pa- 
pierosowych czy  to  pi-zez  rządy  okupacyjne,  czy  też 

przez  Rząd  polski. 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z 

dniem  1  listopada  1921  r.;  począwszy  od  tego  dnia  zar 
przestaje  się  w  b.  zaborze  ros^iskim  poboru  tej  akcyzy. 

§  3.  Ża  banderole  (opaski)  podatkowe,  wykupione 
przed  dniem  1  listopada  1921  r.,  nie  będzie  Skarb  Pań- 

stwa zwracał  ceny  sprzedażnej,  choćby  banderoli  tych 
nie  użyto  do  naklejania  na  pudelka  z  gilzami,  względnie 

na  k-siężeczki  (paczki)  bibułek  papierosowych. 
§  4.    Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  poru- 

•cza  się  Ministrowi  Skarbu. 

Prezydent  A4inistró^w 
(~)  A.  PonikoicuJd. 

Minister  Skarbu:  • 

'  w  z.  (— )  Mikuifchi. 

(Dz.  Ust.  R,  P.  Nr.  S4  z  r.  1921,  poz.  596). 

Przepisy  ogólne  o  monopolach 

państwowych. 

495. 
ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISIRÓW 

z  dnia  26  września  1921  roku 

w  sprawie  zniesienia  monopolu  handlu,  względnie  sekwe- 
stru  cukru  i  zaprowadzenia  jednolitego  podatku  spożyw- 

czego od  cukru  na  obszarze  Rzeczypospolitej. 

Aa  mocy  postanowień  art.  ł  i  2  ustawy  z  dnia  10 

maja  1921  roku  o  regulowaniu  podatków  od  spożycia, 

zużycia,  względnie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospo- 
litej Polskiej  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  41,  pcz.  248),  zarządza 

się,  co  następuje: 

§  1.  Podatek  spożywczy,  czyH  akcyza  od  cukru  bu- 
raczanego, względnie  tszcinowego,  przewidziany  w 

§  1  1.  I  austriackiej  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1888  r. 

(austr.  Dz.  P.  P.  Nr.  97),  zmienionej  rozporządzeniem 

cesaa-skiera  z  dnia  17  hpca  1899  roku  (austr.  Dz.  P.  P. 

Nr.  120,  cz.  IV),  hidzież  w  art.  946  i  948  zbioru  ustaw 

rosyjskich  o  akcyzach,  jako  też  wreszcie  §  2  niemieckiej 
ustawy  z  dnia  27  maja  1896  r.  4Dz.  Ust.  Rzeszy,  str.  117), 

zmienionej  ustawą  z  dnia  6  stycznia  1903  r.  (Dz.  Ust. 

Rzeszy,  str.  1),  —  ustanawia  się  na  kwotę  marek  20.000 
od  100  kg.  cukru  wagi  netto. 

§  2.  Uchyla  się  moc  obowiązującą  ustaw  i  rozpo- 
rządzeń, wydanych  w  przedmiocie  monopolu  handlu, 

względnie  sekwestru  cukru,  a  w  szczególności:  ustawy 

o  cukrze  z  dnia  1  sierpnia  1917  r.  (Dz.  rozp.  b.  generał- 

gubematorstwa  warszawskiego  Nr.  83,  poz.  346),  roz- 
porządzenia naczelnego  wodza  armji  z  dnia  4  maja  1916 

roku,'  dotyczącego  monopolu  cukrowego  i  przymusu  kon-  - cesyjnego  dla  handlu  cukrem  (Dz.  rozp.  c.  i  k.  zarządu 

wojskow/ego  w  Polsce  Nr.  57),  rozporządzenia  Komisa- 
rza Ziem  Wołynia  i  Frontu  Podolskiego  z  dnia  14  kwie- 

tnia 1920  r.  (Dz.  Urz.  Zarz.  Cyw.  Ziem  Wołynia  i  Fron- 

tu Podolskiego  Nr.  5,  poz.  76)  o  wprowadzeniu  mono- 

polu handlu  cukrem  "i  melasą  na  podległych  mu  obsza- 
rach Wołynia  i  Podola;  nadto  uchyla  się  moc  obowiązu- 
jąca postanowienia  >?  1  1.  2  austijackiej  ustawy  z  dnia 

20  'czerwca  1886'  r  (austr.  Dz.  P.  P.  Nr.  97),  zmienionej 
rozporządzeniem  cesarskiem  z  dnia  17  Hpca  1899  r. 

(austr.  Dzę  P.  P.  Nr.  120,  cz.  IV)  o  opodatkowaniu  cu- 
kru innego  rodzaju  w  b.  zaborze  austrjackim,  tudzież 

rozporządzenia  Ministra  b.  Dziehiicy  Pruskiej  z  dnia  12 

listopada  1920  r.  (Dz.  Urz.  Min.  b.  Dz.  Pr.  Nr.  73, 

poz.  500),— z  tern  jednak  ograniczeniem,  iż  przywóz  cu- 

kru e  zagranicy  i  wywóz  tegoż  arłykukt  za  granicę  Rze- 
czypospolitej jest  i  nadal  zakazany. 

Na  wyjątki  może  zezwohć  Minister  Skarbu  w  poro- 
■  zimiieniu  z  Ministrem  Przemyski  i  Mandlu,  względnie  na 
obszarze  b.  dziehiicy  prusidej  —  Minister  tej  dzielnicy. 

Równocześnie  przywraca  się  na  całym  obszarze 

b.  zaboru  rosyjskiego  moc  obowiązującą  przepisów 

o  akcyzie  od  cukTu,  zawartych  w  tomie  V  zbioru  praw 

rosyjskich,  z  wyjątkiem  art.  947  i  art.  art.  od  964—970 włącznie. 

'  §  3.  Wszelkie  grzywny,  przewidziane  w  austrjackiej 
ustawie  z  dnia  20  czerwca  1888  r.  (austr.  Dz.  P.  P. 

Nr.  97),  w  cesarskiem  rozporządzeniu  z  dnia  17  lipca 
1899  r.  (austr.  Dz.  P.  P.  Nr.  120,  cz.  IV),  tudzież  lary, 

przewidziane  za  wykroczenia  przeciwko  przepisom  o  ak- 
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cyzie  od  cu^<iu,  zawarte  w  ezęści  V  i  VI,  towu  V  abioł  ti 
praw  rosyjskich  (zbioru  ustaw  o  akcyzach),  jakoteż  w 
niemieckiej  ustawie  z  chiia  27  maja  1896  r.  (Dz.  Ust  Rzt- 
szy,  sh:  117),  zmieniooej  ustawą  z  dnia  6  stycznia  190ir, 
(Dz.  Ust.  Rzeszy,  str.  1)  —  należy  wymierzać  w  wyso- 

kości 50-krotnej. 

§  4.  \^'koiianie  niniejszego  rozporządzenia  poiu- 
cza  się  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  i  austrjackiego 
Minisbowi  Skarbu,  zaś  na  obszarze  b.  zaboru  pruskTc- 
go  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej,  w  porozumieniu z  Ministrem  Skarbu. 

^  5.  Rozporządzenie  niniejsze  wchod?i  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia,  z  mocą  obowiąaującą  posłanotócń 
§  1  i  2  od  dnia  1  października  1921  r. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  A.  Ponikowski. 
Minister  Skarbu: 

^       (— )  Michalski,  ' 
Minist«r  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

('  )  Di\  J.  Trzciński. 

(Da.  Ust.  R.  P.  Nr.  8.3  z  d.  20/X  1921  r  ,  pez.  584). 

tern  należy  powoływać  sie  na  art.  18  rozporządzenia 
7-  dnia  II  czerwca  1920  r.  o  tarvtic  celnej  (Dz  L'st 

Nr.  51,  poz.  314).  "  '  ' W  razie  przytrzymywania  towarów  \vołnvch  od 

cła  i  pozwoleń  przywozowych  Urząrf  Celriy  'wi!nion pobrać  karę  w  wysokości  5%  wartości  towarów,  któ- 
re po  uiszczeniu  kary  zwróci  właścicielowi  (art.  101 1' r.  u.  c.). 

Warszawa,  dnia  16  października  1021  rol>u. 
Dyrektor  Departamentu  Cel: 

w  z.  (    )  Chutkowski. 

497. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ekspozytura  celna  w  Ożeninie,  na  linji  kolciowcj 
Równe  —  Zdolbunowo  —  Ożcnin,  została  zwinięta 
z  dn.  26  września  r.  b.  wobec  przeniesienia  urzędu  ccl= 
ncyo  z  Równego  do  Zdolbunowa. 

Warszawa,  dnia  18  października  1921  roku. 

Przepisy  celne. 

496. 
7 

OKÓLNIK  L.  16672/DC/II  21. 

O  postępowaniu  w    sprawach  o  karaniu  pr»emyt= nictwa. 

Do  wszystkich urzędów  celnych  b.  zaboru skiego. ro8yj= 

Wskutek  zapytania  jednego  .  z  urzędów  celnych 
Departament  Ceł  wyjaśnia,  że  w  mvśl  art.  18  rozpo= 
rządzenia  z  dn.  11  czerwca  1921  r."  o  taryfie  celnej w  b.  zaborze  rosyjskim  obovviązuja»przepisv  karne rosyjskiej  ustawy  celnej  z  r.  1910. 

Na  zasadzie  tych  przepisów  oraz  w  związku 
z  ustawą  z  dn.  15  lipca  1920  r.  o  obrocie  tdwarowvm 
z  zagranicą  (Dz.  Ust.  Nr.  79,  poz.  527),  rozporządzę, 
niem  ministerjalnem  z  dn.  23  czerwca  1921  r.  w  przed= 
miocie  ustalenia  rodzajów  towarów,  przewidzianych 
w  art.  13  tej  ustawy  (Dz:  Ust.  Nr.  57,  poz.  364)  i  ob. 
wieszczeniem  z  dn.  24  sierpnia  1921  r.  w  sprawie 
towarów,  przywóz  których  jest  zabroniony  (Monitor 
Polski  Nr.  201)  w  razie  wykrycia  przemytnictwa- 
towarów,  podlegających  opłacie  celnej,  lecz  wolnych 
od  pozwoleń  przwozowych  Urząd  Celny  ma  postę= pować  w  sposób  następujący: 

Po  sporządzeniu  opisu  czynu,  oszacowaniu  towa. 
ru  i  ohliczeniu  przypadającego  cła,  łącznie  z  odpo^ 
Wiednia  dopłatą  (agio),  należy  wezwać  stronę  do  uisz. 
czenia  kary  pieniężnej  w  wysokości  pięciokrotnego 
cła:  towar  podlega  konfiskacie  (art.  1065  ros.  ust.  cel). 

•Tężeli  strona  w  ciągu  3  dni  nie  wyrazi  zgody  na 
uiszczenie  kary,  lub  w'cjągu  dwóch  tygodni  od  "dnia wyrażenia  zgody  kary  nie  uiści,  sprawę  należy  skiero. 
wae  na  drogę  sądową  (art.  1149  ~  1152  r.  u.  c).  Przy. 

Długi  państwowe*. 498. 

KOMUNIKAT  P.  K.  K.  P. 

w  sprawie  rejestracji  i  ostemplowania  obl^acii  pr^ed 
ivojennych  pożyczek  państwowych  austrjaddch  i  wę- 

gierskich. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  przypomina  po- 
siadaczom obligacji  przedwojennych  -pożyczek  państwo- 

wych austrjackich  i  węgierskich,  że  zgodnie  z  Rozporzą- 
dzeniem Mini#R  Skarbu  z  dnia  20  lipca  b.  r.,  rejestracja 

i  ostemplowanie  ty'ch  tytułów  odbywa  się  we  wszystkich Oddziałach  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  tylko 
do  31  października  r.  b.  włącznie. 

(Monitor  Polski  Nr.  244  —  1931  r.). 

Pożyczhi  państwowe. 
499. 

USTAWA 

z  dnia  4  paździeniika  1921  r., 

w  przedmiocie  upoważnienia  Ministra  Skarbu  do  za- 
ciągnięcia w  Polskim  Banku    Krajowym    pożyczki  W kwocie  120.001.000  mk. 

Art.  1.  Upoważnia  się  Ministra  Skarbu  do  za- 
ciągnięcia w  Polskim  Banku  Krajowym  poż^^czki  w 

kwocie  120.001.000  mk.  w  A%%  obligacjach  komun.il- 
iiych  III  emisji,  umarzalnych  w  przeciągu  51  lat. 
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Axt.  2,  Wyifonanie  nitliejsjrej  ustawy  połeca  się 
iisłi"m-vi  Skarbu. 

Marszalek: 

( — )  Trąmpczyński. 
Pitm^ńent  Ministrów: 

(— )  ji.  Pontkowski. 

Miflister  Skarbu: 

(-)  Michalski. 
^z.  Ustaw       P  Nr.  83  z  m\  r.,  poe.  582). 

Sprawy  walutowe. 

500. 

'  ROZPORZĄDZENIE 
MiMisifów  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  25  sierpnia  1921  roku 

(W  przedmiocie  powoływania  i  zwalniania  oraz  praw 

i    obowiązków    maklerów    na    giełdach  pieniężnych 
w  Polsce. 

IMa  pcdatawic  art.  20  i  26  ustawy  z  dnia  20  stycz- 
nia 1921  roku  o  organizacji  giełd  w  Polsce  (Dziennik 

Ustaw  z  r.  1921  Nr.  13  poz.  71)  zarządza  się,  co  na- 
łstępuje: 

§  1.  Pośrednictwem  przy  tranzakcjacli  aa  giełdzie 

łrnagą  zajmować  się  tylko  maklerzy  w  liczbie  oki-eśloiiej 
iprzez  radę  giełdową. 

§  2,  Maklerem  na  giełdzie  pieniężnej  może  zesłać 
tylko  obywatel  Państwa  Polskiego,  kłói7  ukończył  35  ]at 
wieku  i  udowodni: 

i)  znajomość  zasadiiiczycli  wiadomości  z  dziedziny 
prawa  łiandlowego  i  wekslowego  i  wsz|ptkich  przcpi- 
isów  prawnych,  odnoszących  się  do  obrotu  pieniężne- 
'go,  —  obcwięzujgcych  w  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
i  2)  znajomość  miejscowycli  zwyczajów  rynku  oraz 
r przebiegu  operacji  pieniężnych  i  dewizowych; 
I  3)  że  byl  samodzielnym  kupcem  lub  przez  czas 
, dłuższy  zajmował  kierownicze  i  odpowiedidalue  stano- 

wisko w  bankowości,  handlu  lun  przemyśle,  względnie 
posiada  odpowiednie  kwaliiikacje  do  zajmowania  takie- 

go stanoY/iska; 
4)  znajomość  polskiego  języka  v/  słowie  i  piśmie. 
§  3.   Nie  mogą  zostać  maklerami  na  giełdzie  pie- 

niężnej osoby,  które  w  myśl  art.  6  ustawy  z  20  stycznia 
1921  r.  (Dzień.  I  ̂staw  Nr.  13,  poz.  71)  nie  mogą  być 
członkami  giełdy. 

§  4.  Maklerów  wybiera  rada  giełdowa  w  miarę 

'Otwierających  się  wakansów  z  pośród  osób,  posiadają- 
-7ch  konieczne  kwahfikacje.  Makler  nie  może  liczyć  wię- 

cej, jak  70  lat  wieku. 
§  5.  O  opróżnieniu  się  stanowiska  maklera  rada 

giełdowa  zawiadamia  członków  giełdy  i  zainteresowane 

^f'.'ry  drogą  ogłoszeń,  wywieszonycłi  w  sali  zebrań  gieł- 
rłiowych  i  obwieszczeń,  umieszczonych  w  Monitorze 

■[-•olakim"  oraz  przynajmniej  w  jednym  z  miejscOvvych :{zienników. 

ii  6.   Kandydaci,  posiadający  odpowiednie  kwaiifi- 
acje,  powinni  złożyć  do  rady  giełdowej,  w'  terminie 

\ 

/ 
określonym  w  ogłoszeniu,  podanie,  udawadniającc  ich 
kwalifikacje.  Podanie  rozpatruje  rada  giełdowa,  nazna- 

czając termin,  w  którym  kandydaci  winni  zgłosić  się  d» 
złożenia  egzaminu  z  wymaganych  od  nich  wiadomości. 

§  7.  Komisja  egzaminacyjna  składa  się  z  6  osób, 
a  mianowicie:  komisarza  giełdowego  jako  przewodniczą- 

cego, 3  czionków  rady  giełdowej,  starszego  maklera  lub 

jego  zastępcy,  o  ile  taki  jest  na  giełdzie,  oi-az  sekretarza 
giełdy.  Egzamin  kandydata  nie  może  trwać  krócej,  niż 
pół  godziny.  Wszyscy  członkowie  Komisji  są  uprawnieał 
do  stawiania  maklerowi  pytań  z  dziedziny  wymaganych 
od  niego  wiadomości. 

§  8.  O  dostateczności  wykazany c!i  wiadomości  roe- 
strzyga  komisja  większością  głosów.  W  razie  równości 
głosów  rozstrzyga  sprawę  komisarz  giełdowy  aatych- 
miaiSt  lub  zarządzając  powtórny  egzamin  kandydata  w 
terminie  28-dn_iowym. 

§  9.  Z  liczby  kandydatów,  którzy  zdali  egzamin, 
kcani^a  egzaminacyjna  układa  listę  kwalifikowanych 
kandydatów  i  przedstawia  ją  radzie  giełdowej,  cełem  do- 

konania wybora  maklerów  z  pośród  nich. 
§  10.  Rada  giełdowa  przedstawia  komisaizowi 

giełdo'^  femu  listg  wybranych  maklerów  oraz  ewentualoit 
wykaz  osób,  które  zdały  egzamin,  lecz  dla  braku  wakan- 
su  nie  mogą  wqść  na  urząd  maklera.  Komisarz  giełdowy 

przedstawia  tę  listę  ze  swojeir.i  w-nioskami  Ministrowi 
Skarbu  do  zatwierdzenia.  Jeżeli  wybrani  kandydaci  rie 

uzyskają  zatwierdzenia,  rada  giełdowa  winna  w  termi- 
nie 4-tygodniowym  przeprowadzć  nowe  wybory.  Na 

wypadek  trzykrotnego  nezatwierdzenia  Minister  Skarbu 

mianuje  maklerów.  O  sM^ej  decyzji  Minister  Skarbu  za- 
wiadomi radę  giełdową  pisenmie. 

§  11.  Rada  giełdowa  wezwie  natychmiast  zatwier- 
dzonych maklerów  do  złożenia  przysięgi  (uroczystego 

przyrzeczenia)  na  ręce  komisarza  giełdowego  w  obec- 
ności prezesa  rady  giełdowej  lub  jego  zastępcy,  delego- 

wanych członkóv/  rady  giełdowej  i  starszego  maklera  — 
Ol  az  do  podpisania  zobowiązania,  zapewniającego,  że  po- 

za urzędem  maklera  n5e  będą  się  oni  zajmowali  żadnerai 
sprawami,  związanemi  nawet  pośrednio  z  handlem  lub 
przemysłem,  ani  też  pozostawać  na  służbie  w  przedsię- 

biorstwach handlowych  i  przemysłowych  w  charakterze 
pełnomocnikó\A'  stałych  lub  urzędników  i  nie  mogą  być 
uczestnikami  spółek  firmowych,  firmowo-komandytowych 
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  akcyjnych.  Następ- 

nie rada  giełdowa  wydaje  maklerom  listy  nominacyjne, 
podpisane  przez  komisarza  giełdowego,  prezesa  rady 
giełdowej  i  sekretarza  giełdy. 

§  12.  Każdy  makler  obowiązany  jest  natyclimiast 
po  otrzymaniu  nominacji  wyjiupić  ustanowione  dla  ma^ 
klerów  świadectwo  maklerskie,  względnie  kartę  przemy- 

słową. Następnie  otrzyma  od  rady  giełdowej  księgę  ma- 
klerską, którą  zaświadcza  komisarz  giełdowy.  Książka 

musi  być  cparafowaną,  slwiei-dzoną  i  poświadczoną 
przez  właściwy  sąd  tryiDem  i  według  przepisów  w  tyra 
względzie  tenże  sąd  obowiązujących.  Pcczcm  dopiero 
zatwierdzony  makler  giełdowy  mf,że  rozpocząć  czynno- 

ści na  gicidzie. 

§  13.  Maklerzy  winni  być  obecni  na  sali  zebrań 

giełdowych  przez  cały  czas  trwania  zebrania  giełdowe- 
go. Powierzone  sobie  obowiązki  maklerzy  mogą  wypeł- 

niać tylko  osobiście  przy  ścisłem  stosowaniu  się  do 

przepisów  prawa  handlowego  oraz  do  wszystkich  obo- 
wiązującycli  przepisów  prawnych  i  postanowieii,  doty- 

czących giełd  pieniężnych  w  Polsce. 
§  14.  Maklerzy  pełnią  swoje  obowiązki  do  wieku 

określonego  w  §  4,  o  iJe  nie  zostaną  w  myśl  §  33  w 
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swych  czynnościach  zawieszeni  hjb  pozbawieni  prawa 
zajmowania  się  pcśiednicłweaa  na  giełdzie. 

§  15.  W  związku  z  pośredniczeniem  przy  tran- 
zakcjacli  na  giełdzie  pieniężnej  makler  obowi^any  jest: 

1)  dochować  dokonań?  tranzakcję  w  bezwzględnej 
tajemnicy; 

2)  przestrzec  swego  mocodawcę,  o  ile  kouti-ahent 
podejizany  jest  o  zamiar  świadomego  wprowadzenia 
w  biąd; 

3)  z  cliwil§  zaakceptowania  umov/y  wręczyć  stro- 
nom tymczasową  kartę  umowy,  zawierająca: 
a)  fiimę  lub  nazwisko  sprz^ającego, 
b)  firmę  lub  nazwisko  kupującego, 
c)  tytuł,  sumę,  kurs  i  termin  dostawy  objektu, 
d)  datę  i  podpis  maklera; 
4)  przy  ustaleniu  kureu  dziennego  zaregesłrować 

wszystkie  dokonane  przez  się  operacje; 
5)  zapisać  każdą  tranzakcję  do  księgi  maklerskiej 

bez  poprawek,  slaobań,  %vycierań  i  zostawiań  miejsc 
pustydi; 

6)  . w  oznaczonych  terminadi  maklerzy  winni  są 

wnosić  do  kas  właściwych  m^zędów  wszystkie  podatki 
i  opłaty,  do  uiszczenia  których  na  zasadzie  o<|«<Knycłi 
przepisów  i  rozporządzeń  są  obowiązani; 

7)  wykonywać  te  wszystlcie  czynności,  które  wyni- 
kają z  obowiązku  uczciwego  i  bezstronnego  pośredni- 

czenia, a  które  może  uchwalić  dodatkowo  rada  gieł- 
dowa; 

8)  troszczyć  się,  by  z  zebrań  giełdowych  usunięto 
pośrednilców,  którzy  nie  są  zatwierdzonymi  na  makle- 
rów. 

§  16.   Zabrania  się  maklerom  giełdy  pieniężnej : 
1)  dokonywania  tranzakcji  na  własny  rachunek; 
2)  informowania  stron  w  spraób  niezgodny  z 

prawdą  o  istniejącym  kmsie; 
3)  świadomego  ukrywania  w  raportadi  dziennych 

części  operacji  lub  zaznaczania  ich  w  formie  fikcyjnej; 
4)  brania  udziału  w  operacjacli,  nicpodlegającycli 

kontroli  rady  giełdowej ,  a  odbyAvających  się  poza  gma- 
chem giddy; 

5)  zawierania  umów  z  osobami  lub  firmami,  nie 

mającemi  do  tego  prawa  w"  myśl  ustawy  o  giełdach; 
6)  tendencyjnego  namawia^Tia  stron  w  celu  do' 

konairia  tranzakcji; 

7)  pobierania  kurtażu  większego,  niż  ten,  jaki 
ustanowiony  został  przez  radę  giełdową; 

8)  zalegania  w  prowadzeniu  księgi  maklerskiej. 
§  17.  Wj^sokość  kurtażu  maklerskiego  ustano- 

wiona jest  przez  radę  giełdową  i  podawana  do  wia^ 
dcmośd  Ministra  Skarbu. 

§  18.  Przy  tranzakflach  giełdowych,  dokonywa' 
nych  przez  władze  rządowe  za  pośrednictwem  ma= 
łderów,  ci  ostatni  wynagrodzenia  od  rządu  nie  pobić 
rają. 

Do  zawierania  tych  tranzakcji  władze  rządowe 

używają  starszego  maklera  lub  innego,  podług  uzna- 
nia tejże  władzy. 

§  19.  Po  dokonaniu  tranzakcji  maklerzy  obowią= 
zani  są  niezwłocznie  doręczyć  stronom  umawiają' 

cym  się  krótkie  urnowy  tymczasowe  z  wyszczególnię^ 
niem  przedmiotu  tranzakcji  i  umó\vionej  ceny,  a  na= 

stępnie  winni  są  przesłać  stronom  na  żądanie  osta= 
tcczną  kartę  umowy  podług  określonej  formy. 

§  20.  Tymczasową  kartę  umowy  spisuje  makler 
przez  kalkę  w  3=ch  egzemplarzach  na  Icartkach,  wy 
rwanych  z  bloku.  Obie  zatem  strony  posiadać 

winny  identyczny  tekst  umowy,  trzeci  zaś  egzem^ 

plarz  pozostaje  u  maklera,  jako  ślad  do  zapisania 
tranzakcji  w  księdze  sznurowej.  ^ 

Egzemplarze  tymczasowych  kart  umowy  winny 
być  kolejno  numerowane,  przyczcra  omyłkowo  wy 
pisane  karty  nie  są  niszczone,  lecz  pozostają  skaso" 
wane  w  bloku.  Należy  je  również  zaregestrować  w 
księdze  sznurowej  z  nadmienieniem,  iż  są  nieważne 
i  stronom  nie  wydane. 

§  21.  Wręczenie  stronom  przez  maklera  tym* 
czasowych  kart  umowy  obowiązuje  strony  jedjmie 

do  przestrzegania  tych  zobowiązań,  które  są  wyraź^ 
nie  w  karcie  zaznaczone. 

Rzeczą  zatem  strony  jest  dopilnowanie,  aby 
umówione  warunki  kupna  i  sprzedaży  były  w  karcie 

umowy  podane  dokładnie. 
§  22.  Wszystkie  tranzakcję,  dokonane  przez 

maklera,  winny  być  w  ten  sam  dzień  zaciągnięte  do 

jego  książki  sznurowej,  przyczem  karta  umowy,  za= 
wartej  zgodnie  z  obowiązuj ąccmi  przepisami,  zaciąg= 
nięta  do  książki  sznurowej  nabiera  dla  stron  wagi 

pełnego  dowodu. 
Niewpisanie  jednakże  danej  tranzakcji  do  książ' 

ki  maklerskiej  nie  służy  za  powód  do  unieważnienia 

tranzakcji,  jeżeU  z  chwilą  jej  zawierania,  takowa  zo- 
stała uznana  przez  stiony  za  przyrzeczoną. 

§  23.  Dla  ułatwienia  w  wypisaniu  karty  umowy 
rada  giełdowa  może  ustanowić  w  nich  pewne  skróty, 

jak  również  może  przyjąć,  jako  obowiązujące,  nie= 
które  zwyczaje  lokalne  (szczególniej  co  do  formy 
i  terminów  dostaw),  których  w  takim  razie  można 

nie  podawać.  Na  życzenie  jednak  której kołwick= 
bądź  ze  stron  makler  giełdowy  obowiązany  jest  do= 
starczyć  kartę  umowy,  odpowiadającą  wszystkim  wa" 
runkom  zawartjm  w  niniejszych  przepisach. 

§  24.  Maklerskie  karty  umowy,  o  ile  podlegają 

opłacie  skarl>owej,  winny  mieć  bezwarunkowo  stwier= 
dzoną  opłatę  stemplową,  przyczem  rygor  ten  odnosi 

się  zarówno  do  kart  tymczasowych,  jak  kart  osta= 
tecznych. 

Przypadające  od  stron  od  dokonanych  tranzak' 
cji  i  wpisane  do  książki  (§15)  opłaty  stemplowe  na 
rzecz  Skarbu  makler  obowiązany  jest  po  upływie 

każdego  miesiąca  wnosić  za  pokwitowaniem  do  wła=, 
ściwej  kasy  skarbowej. 

§  25.  Maklerzy  giełdowi  mogą  wybrać  na  okres 
3-letni  z  pośród  sw^ego  grona  starszego  maklera  oraz 

jego  zastępcę,  którzy  wszakże  nie  tracą  pi-zez  wybór  ten 
prawa  zapnowania  się  pośredniczeniem. 

Wybói-  podlega  zatwierdzeniu  przez  Ministra  Slcar- bu  na  wniosek  komisarza  giełdowego  (§  10). 

§  26.   Do  obowiązków  starszego  maklera  należy: 
1)  nadzór  nad.  działalnością  maklerów  giełdowydj, 

2)  zbieranie  wiadomości  o  kiu-sach  dziennych, 
3)  informowanie  rady  giełdowej  o  wszelkich  pró- bach niezastosowania  się  do  przepisów,  obowiązującydi 

giddę,  w  szczególnośd  zaś: 

a)  jeśli  fakt  taki  może  przynieść  uszczerbek  Skarbo- wi Państwa; 

b)  jeżeli  mogą  zaszkodzić  łiandlowi  lub  przemysło- wi przez  rozsiewanie  szkcdli\vych  wieści; 
c)  jeśli  zostanie  stwierdzone  pokątne  maklerstwo; 
4)  udzielanie  wyjaśnień  komisarzowi  giełdowemu, 
5)  podpisywanie  ceduły  giełdowej, 
6)  branie  udziału  z  głosem  doradczym  w  ogólnych 

zgromadzeniach  członków  giełdy  i  .posiedzeniach  rady 
giełdowej,   
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'  7)  sprawowauic  wszystkidi  tych  huikcji,  które  rada 
giełdowa  mu  zaleci  bądź  to  na  zasadzie  własnego  po* 
stanowienia,  hądź  na  życzenie  komisaiza  giełdowego. 

§  27.  Wrazie  nieobecności  starszego  maklera  obo- 

'  wiązki  jego  sprawuje  uprzednio  wybrany  zastępca 
(§  25);  nieobecność  wszakże  dłuższa  niż  3  miesiące  mo- 
)żQ  wywołać  ze  strony  rady  giełdowej  wniosek  o  rwol- 
juienie  starszego  maklera  z  urzgdu. 

;  -  §  28.  Na  żądanie  stron  interesowanjcli,  skierowa- 
ne przez  komisarza  giełdowego,  maklerzy  winni  wyda- 

wać wyciągi  z  kwestionowanych  pozycji.  Wyciągi  te 
będą  zaopatizone  podpisem  i  pieczęcią  maklera,  który 
jednak  nie  jest  obowiązany  przedstawiać  samej  księgi. 
Makler  jest  obowiązany  do  przedstawienia  samej  księgi 
[maklerskiej  jedynie  komisarzowi  giełdowemu. 

§  29.  Po  upływie  roku  lolendarzowego,  nie  później 

zaś,  jak  20-go  st}fcznia  ii^-a^^ępnego  roku,  maklerzy  skła- 
dają swe  księgi  do  archi  i  giełdowego,  gdzie  w  ich 

obecności  zostają  one  opi.^towane  pieczęcią  komisa- 
rza giełdowego  i  pieczęcią  maklera.  Na  W3'padek  po- 

trzeby v/obio  jest  malderowi  wycofać  księgę,  złożoną  do 

archiwum  dla  zi-obienia  w  obecności  komisarza  giełdo- 
wego wyciągu,  natychmiast  wszakże  księga  musi  być 

^opieczętowana  jak  poprzednio  i  złożona  do  archiwum. 

§  30.  Makler  giełdowy  korzystać  może  każdego  ro- 
^ku  z  urlopu,  który  zatwierdzić  musi  rada  giełdowa. 

O  ile  makler  złoży  radzie  giełdowej  podanie  o 

'zwolnienie  go  z  urzędu  maklera,  Icomisaiz  giełdowy 
obowiązany  jest  preed  udzieleniem  zwolnienia  drogą 

"postępowania    edyktalnego    dopilnować  uregulowania 
'wszelkich   pretensji,   jalde  mogą  do  niego  wyniknąć. 
Edykt  winien  być  wywieszony  w  sali  zebrań  giełdo- 

wych i  ogłoszony  w  „Monitorze  Polskim"  oraz  przy- 
najmniej w  jednym  dzienniku  miejscow'm,  przyczem 

termin  dla  zgłaszania  pretensji  do  makieta  nie  może  być 
jlcrótszy,  niż  sześcio-tygcdniowy. 

Obowiązek  ten  rada  giełdowa  jest  uprawniona 

'przelać  na  starszego  maklera  giełdowego.  Zwohiienie 
może  nastąpić  tylko  po  przedłożeniu  komisarzowi  gieł- 

dowemu dowodów,  że  wszystkie  pretensje  są  uregulo- 
wane. 

'  §  31.  Ustepujocy  makler  winien  księgę  maklerską 
'zlożyć  zgodnie  z  §  29  w  aichiwum  giełdowem.  To  sa- 

mo postępowanie  olwwiązuje  rodzinę  zmarłego  maklera 
i  winno  być  dokonane  natychmiast  po  jego  śmierci. 

§  32.  Makler  giełdbwy,  któiy  w  okresie  pełnienia 
i  przez  siebie  obowiązków  uległ  kamo-sądowemu  zasą- 

dzeniu, podlega  natychmiastowemu  zwolnieniu  z  urzędu. 
§  33.    Za  niestosowanie  się  do  praw  i  piTepisów 

'obowiązujących  makler  ulega  następującjro  karom  ze 
j strony  komisji  dyscyplinarnej  dla  maklerów: 
I       1)  ostremu  napomnieniu,    udzielonemu  piśmiennie 
Ijprzez  radę  giełdową; 

2)  zawieszeniu  w  czynności  do  30  dni; 

'      3)  zawieszeniu  w  czynności  w  połączeniu  z  whic- 

'^slciem  rady  giełdowej  do  Ministra  Skarbu  o  odebranie 
^mu  praw  maklera. 
■  Skład  komisji  dyscyplinarnej  jest  analogiczny  do 
'iprzewidzianego  sldadu  komisji  egzaminacyjnej  (§  7). 
^  §  34.  W  okolicznościach,  w  których  władze  rządo- 
iwe  uznają  za  właściwe  mianować  Icomisarza  rządowego 
giełdy,  stosunek  tego  ostatniego  do  bezpośiednich  czyn- 

ności maklerów  okieślony  zostanie  w  specjalnie  mu  na- 
danych prav/ach. 

l      §  35.    Z  chwilą  wydania  niniejszych  przepisów 
'wszelkie  przepisy  dawniejsze,  wydane  w  tyra  przedmio- 

cie, przestają  obowiązywać. 
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Rada  giddowa  wfuua  wręczyć  każdemu  maklerowi 
jeden  egzemplarz  nouych  przepisów  za  pokwitowaniem. 
Przepisy  te  winny  być  nadto  ogłoszone  przez  wywiesze- 

nie w  gmachu  giełdowym. 

Rada  giddowa  posyła  prziez  komisarza  gieldowegi^ 

Ministi-owi  Skarbu  spis  dotydiczasowycli  maklerów 
z  nadmienieniem,  jaka  władza  ich  zatwierdziła  w  urzę- 

dzie, poczem  Minister  Skarbu  postępuje  tak,  jak  z  wnio- 
skiem rady  w  spi-awie  maklerów,  przez  nią  wybranych. 

Minister  Skarbu: 

'  (— )  Stec.-jkowshi. 

Minister  Prźemyslu  i  I  lnndłu: 
( — )  S.  Prwvowftlii. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  83  z  r.  1921,  poz.  586).' 

*  501. 

ROZPORZĄDZENIE 

•Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  7  września  1921  roku, 

wydane  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  w  sprawie 
podwyższenia  opłat  probierczych. 

Na  mocy  art.  1,  2  i  4  ustawy  z  dnia  16  lipca 

1920  r.  o  upoważnieniu  Ministi-a  Przemyślu  i  Handlu 
do  wydawania  zarządzeń  w  zakresie  nadzoru  nad 

przemysłem  głotniczym  i  handlem  wyrobami  złotni= 
czerni  oraz  organizacji  urzędów  probierczych  na  ob' 
szarach  b.  zaborów  austriackiego  i  rosyjskiego  (Dz. 

Ust.  Rz.  P.  Nr.  70,  poz.  470)  zarządza  się  w  porozu= 
mieniu  z  Ministrem  Skarbu,  co  następuje: 

§  1.  Artykuł  10  rozporządzenia  Ministra  Prze= 
mysłu  i  Handlu  z  dnia  9  sierpnia  1920  r.,  w  sprawie 

zmian  do  ustaw  probierczych,  obowiązujących  na  te- 
renie b.  zaboru  rosyjskiego  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  1920  r. 

Nr.  85,  poz.  566)  otrzymuje  brzmienie  następujące: 
„Opłaty  probiercze  na  rzecz  Skarbu  Państwa  za 

cechowanie  złotych  i  srebrnych  przedmiotów  tym= 
czasowo  są  następujące: 

Wyszczególnienie 

Od  wagi  r grama: 
Poz. 

1.  od  gotowych  wyrobów: 

a)  złotych  —  mŁ  10, 

b)  srebrnych  —  fen.  50;  - 
2.  od  metali  malai-skich  w  książeczkach  (waga  z  pa- 

pierem): 
a)  od  złota      fen.  50, 

b)  cd  złota-srebra  —  fen.  30, 
c)  od  srebra  —  fen.  10; 

3.  od  metali  grubolistkowych  (waga  bez  papieru): 
a)  od  złota  —  mk.  2  fen.  50, 
b)  od  zloto-srebra  —  mk.  1  fen.  50, 
c)  od  srebra  —  fen.  30; 

4.  od  wyrobów  szrauklerskich: 
a)  od  złota      mk.  2  fen.  50,  ^  , 

I         b)  od  srebra  —  fen.  30; 
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5.  od  zlewków. sztab  i  t.  p.  wate^-jalów  i  półfabry- katów: 

a)  cd  ziota  —  feii.  50, 
b)  cd  srebra  —  fen.  5; 

N  6.  cd  zegarków  kieszonkowych  i  kopert  do  zegar- 
KÓw  w  stanie  gotowym  (rozebranym  lub  nierozebrauyin) 
za  1  sztukę: 

a)  cd  złotych  do  33'A  mm.  średnicy  zegarka ink.  200, 

b)  cd  złotycli  większej  średnicy  —  mk.  400, 
c)  od  srebrnych  bez  względu  na  wielkość  — mk.  50; 

7.  od  kopert  do  zegarków  w  stanie  niegotowym, 

jak  w  p.  1". 
§  2.  Artykuł  17  wymienionego  w  §  1  rozporządze- 
nia chzymuje  następujące  brzmienie: 
„Za  czynności  nie  połączone  ze  stemplowaniem 

lu-zędy  pobierają  następujące  opłaty: 
1.  Za  każdą  próbę  złota  —  60  mk. 
2.  Za  każdą  próbę  srebra  drogą  ogniową  —  20  ink. 
3.  Za  każdą  próbę  srebra  drogą  mokTą  —  100  uik. 
•].  Za  l<ażdą  próbę  stopu  złota  i  srebra  dlbgą  ognio- 

wą —  80  mk. 
5.  Za  topienie  złota  i  srebra  do  100  gramów  — 

100  rak.;  za  następne  każde  100  gramów  — 

60  mk.". 
§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  zyskuje  moc  ot>owią- 

zującą  z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

( — )  S.  Przanowski 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (-)  Wemfeld. 

(Dz.  Ustaw  a  r.  Nr.  83  i  r.  1921,  poz.  587). 

502. 

KOMUNIKAT  P.  K.  K.  P. 

■  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  podaje  do  wia- 
domości powszechnej,  że  za  zgodą  Ministerstwa  Skarbu 

wycofuje  z  obiegu  następujące  bilety  swoje  pierwszej 
emisji : 

500-niarkowe  wzoru  biletów  okupacyjnych   z  datą 

15  stycznia  1919,  podpisane  przez  dyrektorów:  St.  Kar*' 
pińskiego,  Chamca  i  Slcarbnika  Głównego  M.  Karpusa; 

100-markowe  z  wizermikiem  Kościuszki,  datowane 
15  lutego  1919  r.,  podpisane  przez  dyrektorów:  St. 

Karpińskiego,  Ctiamca  i  Skarbnika  Głównego  M.  Kar- 
pusa, na  papierze  różowa wym  i  białym;  , 

1000-markowe  z  wizerunkiem  Kościuszki,  datowane 
17  maja  1919  r.,  podpisane  przez  dyrektorów:  L  Adama, 
J.  21arzyckiego  i  Skarbnika  Głównego  M.  Karpusa,  na 
papierze  różowawym  i  białym. 

Powyższe  bilety  będ$  przyjmowane  powszechnie 
do  zapłaty,  jak  również  we  wszystkich  Odtlziałach  Pol- 

skiej Kasy  Pożyczkowej,  Urzędadi,  Kasacii  Skarbowych, 
Kolejowych,  Pocztowych  i  wogóle  w  kasach  instytucji 
państwowych  na  opłatę  wszelkich  należytości  tylko  do 
15  grudnia  r.  b. 

Po  tym  terndnie  ustaje  obowiązek  przyjmowania  bi- 
letów tych  zapiaty.  Mogą  być  one  tylko  wymieniane  na 

bilety  11  emisji  jedynie  w  Oddziałach  Polskiej  Krajo»vej 
Ks&y  Pożyczkowej,  aż  do  15  stycznia  1922  r, 

30  -40. 

Koszty  przesyłek  pocztowych  biletów  zgłaszanych 
do  wymiany  ponosi  ich  posiadacz. 

Z  dniem  16  stycznia  1922  r.  ustaje  zupełnie  obowią- 
zek opłat  wspomnianych  biletów. 
Przy  tej  sposobności  Polska  Krajowa  Kasa  Po- 

życzkowa zwraca  się  ponownie  z  wezwaniem  do  posia- 
daczy większych  sum  gotowizny,  przechowyv/anych  w 

domu,  by  pojmując  sMÓj  własny  interes,  wymieniali  ją 
na  Bilety  Skarbowe  Serji  II,  lub  na  wewnętrzną  długo- 

terminową Pożyczkę  Państwową  1920  r.,  które  przyno- 
szą S%  rocznie  i  korzystają  z  różnych  przywilejów. 

(Monitor  Polski  Nr.  236  —  1921  r.). 

KOMUNIKA'        K.  K.  P. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  nabywa  złoto 

i  srebro  na  rachunek  Ministerstwa  Skarbu  po  ce- 
nach poniżej  podanych,  które  obowiązują  aż  do 

odwołania: 

Za złoto  Za srebro 

Za 
1 rubla 

Mk.  1800.— 

900.— 

D 1 markę  niemiecką n 

833.— 
250.— 

W 1 koronę  w.  a. » 

708.— 208.— 

n 1 jedn.  monety  państw 
należ,  do  Unji  Łacińsk. »> 

674.— 
208.— 

n 1 florena  holend. » 

1406.— 

472.— 

n 1 florena  austrjack. » 

1687.— 
555.— 

t> 

1 funt  angielski n 

17000.— 
n 1 szylinga o 

261.— 

)» 1 dolara n 

3496.— 1203.— 

>j 

1 rubla  bilonem 
nie  kupuje  się 

» 1 
dukata  austrjack.- 

n 

8000.— 

» 1 koronę  skandynawską n 

937.— 

300.— 

M 1 
gram  czystego  kruszcu 

» 

2325.— 

50.— 

(Monitor  Polski  Nr.  240      1921  r.). 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

504. 

USTAWA 

z  dnia  4  października  1921  r. 

w  przedmiocie  podwyższenia  gwarancji  Skarbu  Rzeczy* 

pospolitej  Polskiej  za  dopełnienie  zobowi^ń,  wypływa- 
jących z  wydawania   obligacji   komunalnych  PoUidegu 

Banku  Krajowego. 

Art.  1,  Gwarancja  Skarbu  Rzeczypospolitej  Polskiej 

za  dopełnienie  zot>owiązań,  wypływających  z  tytułu  wy- 
dawania obligacji  komunalnych  przez  Polski  Bank  Kra- 

jowy, zostaje  podwyższona  do  kwoty  500  miljonów  ma- 
rek polskich  imiennej  wartości. 
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Att.  2.  Wykcoiaaie  niniejszej  ustawy  poleca  się  Mini- 
strowi Skarbił. 

Marszałek: 

( — )  Ttąmpc ryński. 
Prezydent  Ministrów: 

( — )  ̂.  Ponikowski. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski 
(Da.  Ust.  Rj.  P.  Nr.  83  z  1921  r.,  pca.  583). 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

505. 

POSTANOWIENIE 

Na  podstawie  art.  38  punktu  d.  ustawy  z  dnia 

\  23  czerwca  1921  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  64,  poz.  395  z  1921  r.)  * 
żalączone  przy  niniejszym  ogólne  warunki  ubezpies 
cienia  od  ognia  w  dziale  przjTnusowym  i  dobrowol* 

r  y~m  Polskiej  Dyrekcji  Ubezpieczeń  Wzajemnych  za« 
I  tvrierdzam  i  zez^valam  na  rozpoczęcie  działalności 
M  w  dziale  dobrowolnych  ubezpieczeń  od  ognia. 

Warszawa,  dnia  14  pa;idziernika  1921  r. 

I  Minister  Skarbu: 

w  z.  (--)  B.  Markowski. 

.  POLSKA  DYREKCJA  UBEZPIECZEŃ  WZAJEM* 

[  NYCH  {  w  skróceniu  P.  D.  U.  W.). 

In        Ogólne  warunki  ubezpieczenia  od  ogt^. Zakres  Odpowiedzialności. 

^  '  Art.  I. 

1.    Polska  Dyrekcja  Ubezpieczeń  W^zajemnych 
I  (P.  D.  U.  W.),  stosownie  do  poniżej  wyluszczonych 
przepisów,  odpo\viada  za  szkody,  zrządzone  w  ubez= 
pieczonych  przedmiotach  przez  pożar,  piorun,  wy^ 

•  buch  gazu  świetlnego  wszelkiego  rodzaju,  oraz  przez 
wybuch  kotłów  parowych,  o  ile  zrządzona  szkoda  wy* 

•I  raża  sijj  w  utracie  albo  ubytku  wartości  ubezpieczo* 
nego  przedmiotu,  wskutek  jego  zniszczenia  lub  uszko= 
dzenia,  v^ywołanego    bezpośrednio    lub  pośrednio 
przez  działanie  ognia,  pioruna  lub  wybuchu,  albo  teź 

'  przez  środki  przedsiębrane  w  celu  ugaszenia  pożaru 
i  ocalenia  mienia. 

2.   P.  D.  U.  W.  odpowiada  również,  z  zastrzeże-  • 
niem  Avymienionem  w  art.  III,  p.  8,  za  szkodę,  wy= 

'  nikłą  z  zaginienia  ubezpieczonych  przedmiotów  pod? 
r  czas  pożaru  tudzież  p>okrywa  koszty  ratunku  mienia 
[  ubezpieczonego  (art.  XIX,  p.  1).  Dalej  sięgające  szko- 

dy, koszty  uprzątnięcia  pogorzeliska,    jak  również 
utratę  zysku  ubezpieczenie  obejmuje  tylko  wówczas, 

.  jeżeli  to  zostało  osobno  umówione. 

I        3.    P.  D.  y.  W.  nie  odpowiada  za  szkody,  zrząs 
f  dzone  w    ubezpieczonych    przedmiotach,  wskutek 
j  poddania  tych  przedmiotów,  zgodnie  z  ich  przezna= 
czeniem,  bezpośredniemu  działaniu  ognia  lub  ciepła. 

Art.  H. 

1.  P.  D.  U.  W.  wolna  jest  od  ob<'>wiązku  <>dszko= 
dowania,  jeżeli  ubezpieczający  z  rozmysłu  lub  prżez 
kai-ygodne  niedbalstwo  spowodował  wypadek,  prze= 
widziany  ubezpieczeniem. 

2.  P.  D.  U.  W.  nie  odpowiada  za  szkody,  spos 
wodowane  przez  ogień  i  wybuchy,  wynikłe  wskutek: 
trzęsienia  lub  zapadania  się  ziemi,  wybuchu  wulkanu, 
eksplozji  materjałów  wybuchowych  w  fabrykach 
i  składach  amunicji,  działań  wojennych,  zarządzeń 

władz  wojskowych  w  czasie  stanu  wojennego,  tu- 
dzież rozruchów,  powstania  i  zaburzeń  o  przebiegu 

gwałtowym. 
3.  Wszakże,  gdy  powstanie  szkody,  jej  rozsze* 

rżenie  się  i  rozmiary  nie  znajdują  się  w  pośrednim, 
ani  bezpośrednim  stosunku  przyczynowym  z  okolicz= 
nościami  wymienionemi  w  poprzednim  punkcie,  ani 
też  z  wytworzonym  przez  nie  stanem  rzeczy,  wów? 
czas  odpowiedzi aJność  P.  D.  U.  W.  ma  miejsce. 

Przedmiot  ubezpieczenia. 

Art.  III. 

1.  P.  D.  U.  W.  wolna  jest  od  obowi;{/,kii  uhcz' 
pieczenia  Ifudo^di  zajętych  na  składy  materjalóv.' 
i  wyrobów  wybuchowych,  budowli  do  powyższych 
składów  przylegających,  teatrów,  cyrków  i  kin  cm  a* 
tografów,  jak  również  budowli  tymczasowych  i  prze 
znaczonych  do  rozebrania. 

2.  Wszelkiego  ror'7aju  budowle  fabryczne,  rus 
chomości  i  inwentarze  domówe,  rolne,  przemysłowe, 

towary  i  krcscencje  P.  D.  U.  W.  ubezpiecza  na  zasa= 
dzie  umowy  dobrowolnej  według  niniejszych  OgóI« 
nych  warunków  ubezpieczenia  od  ognia. 

3.  feudowle  nieobjęte  poprzednimi  1  i  2"im 
punktami  podlegają  obowiązkowemu  ubezpieczeniu 
w  P.  D.  U.  W.,  w  granicach  ustawmy,  z  zachowaniem 
przepisów,  zawartych  w  tychże  Ogólnych  warufikach 
ubezpieczeń  od  ognia. 

4.  Ubezpieczać  można  przedmioty  będące  wlass 

•lością  ubezpieczającego,  jak  również  i  cudze,  na  któ* 
rych  ubezpieczeniu  zależy  ubezpieczającemu. 

5.  Jeżeli  ubezpieczono  rzecz  zbiorową,  to  vhsz' 
pieczenie  obejmisje  także  przedmioty,  .5tano\v:ące 
własność  oomowników  ubezpieczaj ąc^jgo 

6-  Pieniądze,  niezmonetyzowane  złoto  i  srebro, 

nieoprawione  perły  i  drogie  kamienie,  papiery  war= 
tościowe,  dokument^',  księgi  rachunkov,-e  i  rękopisy 
wszelkiego  rodzaju,  tudzież  zbiory  są  tylko  wówczas 

objęte  ubezpieczeniem,  jeżeli  to  osobno  zostało  unió' 
wionę.  Jeżeli  ubezpieczenie  obejmuje  obrazy,  dzieła 
sztuki,  prawdziwe  koronki  i  kosztowności,  natenczas, 

w  braku  odmiennej  umovĄ-,  uważa  się  przedmio' 
t^'  powyższe  za  ubezpieczone  tylko  do  wysokości 
1000  mk.  każdy. 

7.  Przy  ̂  ubezpieczeniu  pl-zedmiotów,  mających 
szczególną  wartość  kolekcyjną  lub  naukową.  ubez= 
pieczenie  pokrN"^^  a  tę  wartość  tylko  wtedy,  gdy  to 
osobno  zostanie  umówione. 

8.  Szkody,  wynikłe  z  zaginienia  w  czasie  po* 
żaru  przedmiotów,  wymienionych  w  punktach  6  i  7, 
ubezpieczenie  obejmuje  tylko  w  tym  razie,  jeżeh  to 
osobno  zostanie  umówione. 

Art.  IV. 
1.  Przy  ubezpieczaniu  budowli  uważa  sic  za 

ubezpieczone  wszystkie  spalne  składowe  ich  części. 

* 



przyczem  do  częici  niespalnych  zalicza  się  funda- 
menty  i  mury  piwniczne,  które  na  wyraźne  tvlko  źą* 
lianie  ubezpieczonego  mogą  by(;  do  ubezpieczenia włączane. 

Ubezpieczenie  budynków  obejmuje  również  i  te 
co  ich  uŻN^ku  służące  urządzenia,  które  z  budynkami 
na  stale  połączone  lub  przymocowane  zostały,  z  w>  = 
jątkiem  urządzeń  cliaraJcteru  przemysłowego  lub rolnego. 

2.  Przy  szczególowem  oszacowaniu  budynku 
uważa  się  w  braku  odmiennej  umowy,  za  objęte  ubez= 
pieczeniem  tylko  te  części  składo\ve  budynku,  które 
wyraźnie  w  wykazie  szacunko^v^■m  wyszczególnione będą. 

3.  Ubezpieczenie,  zawarte  na  czas  trwania  bu= 
nowy,  obejmuje  także  materjał  budowlany,  złożony 
na  placu  budo^\'^•,  gdy  to  specjalnie  zostaTo  umó^ wionę. 

Ubezpieczenia  stałe,  terminowe  i  bezterminowe. 

.    Art.  V. 

1.  Ubezpieczenia  w  dziale  obowiązkowym  są 
stałe,  nie  ulegają  wypowiedzeniu  i  wygasają  dopiero 
z  chwilą  rozebrania  lub  zniszczenia  przedmiotu  ubezs 
pieczonego. 

2.  Ubezpieczenia  w  dziale  dobrowohi\m  mogą być  zawarte: 

a)  ubezpieczenia  terminowe,  na  czas  kalendarzom 
\yo  oznaczony,  wygasające  po  upł\-wie  tego  terminu,  i 

b)  ubezpieczenia  bezterminowe  —  na  czas  nie= 
oznaczony,  które  mogą  być  przez  obie  strony  wy 
powiedziane  i  w  t>m  razie  wygasają  z  końcem  bie= 
żącego  okresu  ubezpieczeniowego.  Wv-powiedzen}e 
winno  nastąpić  na  piśmie  przynajmniej  na  d^va.mie^ 
siące  przed  u}>ływem  bieżącego  okresu  ubezpieczę- 
niowego.  Strony  mogą  w  umowie  zrzec  się  prawa 
wypo«viedzenia  na  pewien  czas  określony. 

Za  okres  ubezpieczenia  uważa  się  rok  kalenda= 
rzowj',  jeżeli  składka  nie  jest  obliczana  według  krót= .szych  odstępów  czasu. 

•  3.  Przepisy  powyższe  nic  dotyczą  wypowiedzeń 
i.-bezpieczenia  budowli,  obciążonych  długami  hipo* tecznemi  (art.  XXVII),  oraz  wypowedzeń  z  innych 
zasad,  niniejszemi  warunkami  objętych. 

Zakres  działania  ubeiępieczenia  w  stosunku  do miejsca. 

Art.  VI. 

1.  P.  D.  U.  W.  odpowiada  za  szkodę  tylko  wów 
czas,  gdy  przedmiot  ubezpieczony  w  chwili  uszkom 
azenia  pozostawał  w  tern  miejscu,  które  w  polisie, względnie  we  wniosku,  oznaczono. 

2.  Skoro  przedmioty,  wchodzące  w  skład  gospo* 
darsfwa  domowego,  oraz  inne  przedmioty  użytkowe 
i  narzędzia  zostaną  czasowo  wyniesiono  z  miejsca 
oznaczonego  w  polisie,  względnie  we  wniosku,  to  na 
cały  czas  pozostawania  powyższych  przedmiotów 
poza  granicami  tego  miejsca  —  sumę  ich  ubezpieczę* 
fia  uważać  się  będzie  za  obniżoną  do  wysokości 
10%  sumy  ubezpieczenia,  ustalonej  dla  tej  kategorji 
przedmiotów,  w  każdym  zaś  razie  nie  może  ona  prze= kraczać  łącznie  kwoty  10.000  mk. 

3.  W  razie  zmiany  mieszkania,  jak  również  i  w 
trakei>?:  przeprowadzki,  ubezpieczenie  ruchomości  do= 

mowych  trwa  w  swej  mocy,  jeżeli  nowe  miejsce  za mieszkania  znajduje  się  av  granicach  Państwa  Pol. 
skiego.  Ubezpieczający,  obowiązany  jest  zawiadomić 
P.  D.  U.  W.  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  ciągu  mic 
siąca  od  chwili  dokonanej  przeprowadzki,  o  "zmianie miejsca  mieszkania,  z  podaniem  dokładnego  adresu 
nowego  lokalu,  tudzież  rodzaju  budynku,  w  którym ruchomości  znajdować  się  będą. 

4.  Wskutek  przeprowadzki  ruchomości  domo= 
wych  do  nowego  pomieszczenia,  P.  D.  U.  W.  może 
wypowiedzieć  ubezpieczenie,  z  zachowaniem  mie= 
sięcznego  terminu  uprzedzenia,  lub  —  zależnie  od 
zmienionych  warunków  niebezpieczeństwa  ognio* 
wego  —  zażądać  odpowiedniej  dopłaty  do  składki za  czas  do  końca  okresu  ubezpieczenia.  Jeśli  wypo= 
wiedzenie  przez  P.  D.  U.  W.  nie  nastąpiło  w  ciągu 
miesiąca  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  prze= 
prav\^adzce,  ubezpieczenie  pozostaje  w  mocy. 

Zawarcie  ufc-ezpieczenia. 

Art.  VII. 

1.  Każda  nowowzniesiona    budowla,  podłesja^ 
•  jąca  obowiązkowemu  ubezpieczeniu  w  P.  D.  U.  W. fart.  III.  p.  3),  winna  być  przez  jej  właściciela  lub 
.)ego  pełnomocnika  zgłoszona  do  uebzpieczenia  bądź 
organom  P.  D.  U.  W.  bezpośrednio,  bądź  też  właści= 
wemu  urzędowi  gminnemu  wiejskiemu  lub  miejskje= 
mu,  z  wymienieniem  rodi;aju  i  charakteru  budowli 
i  .lej  w^artości 

2.  Sumę  oszacowania  przedmiotów,  iiodlegaja 
cych  obowiązkowemu  ubezpieczeniu,  ustalają  na  poif= 
stawie  prz>-jętyeh  przez  P.  D.  U.  W.  norm  taksacyj  = nych  organa  P.  D.  U.  W.  do  tego  uprawnione. 

Jeżeli  ubezpieczający  uważać  będzie  ustalony  w 
pahsie  P.  D.  U.  W.  szacunek  za  riicodpowiadajacv 
istotnej  wartości  ubezpieczanego  przedmiotu,  ma  pra^ 
wo  w^jTą^igać  rewizji  oszacowania,  przyczem  żądanie 
takie  najpóźniej  w  ciągu  2-ch  tygodni  od  dnia  otrzy=: 
mania  polisy  winien  ubezpieczający  zgłosić  na  piśmie 
do  właściwego  oddziału  P.  D.  U.  "w.,  podająp  wyso kość  żądanej  sumy  oszacowania.  Przy  nieuy^zględnic. 
niu  tego  żądania,  v/inien  jest  oddział  P.  D.  U.  W.  w 
terminie  tygodniowym  przekazać  sprawę  do  ostatee/= 
nego  rozstrzygnięcia  właściw^emu  radcy  ubezpieczeń 
niowemu  P.  D.  U.  W.,  który  rozpatruje  pretensje 
ubezpieczającego  zgodnie  z  regulaminem,  ustalonym 
pizez  Radę  Nadzorczą  P.  D.  U.  W. 

Gdy  przedmiot  uljezpieczony  uległ  szkodzie  w 
okresie  rozpoznawania  przez  oddział  łub  radcę  ubez- 

pieczeniowego pretensji  ubezpieczającego,  wówcza.s 
wartość  przedmiotu,  jaka  winna  być  przyjęta  za  pod= 
stwę  do  obliczenia  szkody  (art.  XX),  ustała  radca ubezpieczeniowy. 

3.  W  dziale  ubezpieczeń  dobrowolnych  umowę 
•  ubezpieczenia  zawiera  się  na  podstawie  "piśmienne go  wniosku,  sporządzonego  na  formularzu  -P.  D.  U. 
W,  i  podpisanego  przez  zgłaszającego  wniosek 
o  ubezpieczenie,  lub  przez  jego  uprawnionego  za= 
stępcę;  wniosek  ten  winien  być  złożony  lub  prze= 
słany  do  biura  oddziału  P.  D.  U.  W.  i  obmviazujo 
zgłaszającego  przez  dni  14. 

4.  Ubezpieczenie  w  dziale  dobrowolnym  uwa= 
ża  się  za  zawarte,  gdy  oddział  P.  D.  U.  W.,  zakwa= 
lifikuje  wniosek^  do  przyjęcia  i  stwierdzi  to  przez 
wystawienie  polisy  lub  zaświadczenia  tymożaso- wego. 
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3.  Ubezpieczający  obowiązany  jest  do  przyjęć 
poli.sy.    Prawa  i  obowiąż^ki  stron  obu  określają. 

iri;ść  polisy,  v.ni(tóku  i  tiinicjsr\ch  warunków  ube/= 
pieczenia. 

6.  Jeżeli  polisa  nic  jest  zj^odna  z  treścią  wnio= 
sku,  iibczpiecza.iący  ma  prawo  w  ciągu  dni  ośmiu 
od  otrzymania  polisy  odstąpić  od  za-warcia  umowy, 
/  zawiadomieniem  o  tem  P.  D.  U.  W.  na  piśmie. 
Jeżeli  takie  zawiadomienie  nie  nastąpi,  treść  polisy 
uważać  się  będzie  za  obowiązującą,  choćby  ta  nic 
była  zgodna  z  wnioskiem.  Ustęp  pow^'ższy  stosuje 
się  tylko  do  ubezpieczeń  dobrowolnych. 

Okoliczności  wpływające  ńa  stopień  niebezpiei 
czeństwa. 

Art.  VIII. 

1.  P.  D.  U.  W.  ma  prawo  odstąpić  od  umowy, 
jeżeli  ubezpieczający  lub  jego  pełnomocnik  przy  jej 
zawieraniu  udzielił  niezgodnych  z  prawdą  lub  nie= 
dokładnych  odpowiedzi  na  postawione  mu  w  tormu= 
i.irzu  wnicsku  lub  w  innem  piśmie  P.  D.  U.  W.  py= 
tunia,  dotvczące  okoliczności,  wpływających  na  sto= 
pień  niebezpieczeństwa,  lub,  gdy  bez  postawienia 
w  powyższy  sposób  pytań  podstępnie  zataił  lub 
przez  rażące  niedbalstwo  niezgodnie  z  prawdą  przed' 
srawił  ważną  okoliczność,  wpl^^wającą  na  stopień 
niebezpieczeństwa. 

2.  P.  D.  U.  W.  winna  zawiadomić  o  odstąpię^ 
niu  od  umowy  w  ciągu  miesiąca  od  daty  otrzymania 
\- iadomości  o  wadliwości  zeznań.  Oznajmienie 
i'  odstąpieniu  uwalnia  P.  D.  U.  W.  od  obowiązku 

'  i'!szkodowania,  nawet  gdyby  w\-padek  szkcniy  wy= 
rzył  się  przedtem,  chyba,  że  zatajona  albo  me= 

^<iO<inie  z  prawdą  lub  niedokładnie  podana  okolicz= 
ność,  co  do  stopnia  niebezpieczeństwa  nie  wywarła 

N\'pływu  ani  na  zajście  w\-padku  szkody,  ani  na  roz= 
uiiary  świadczeń  P.  D.  U.  W.,  a  ubezpieczający 

przy  złożeniu  wadliw>'ch  zeznań  nie  działał  pod= 
Stepnic. 

.3.  W  razie  odstąpienia  P.  1).  U.  W.  od  umowy, 
w^?kutek  udzielenia  niezgodnej  z  prawdą  lub  niedo- 

kładnej odpowiedzi  przez  ubezpieczającego,  lecz 
bez  winy  z  jego  lub  z  jego  pełnomocnnika  strony, 
składkę  za  czas  pozostały  zwraca  się  ubezpiecza^ 
jącemu. 

4.  Punkty  1,  2,  3,  nie  dotyczą  ubezpieczeń  obo= 
wiązkowych.  W  wypadkach,  gay  przy  podaniu  do 
ubezpieczenia  obowiązkowego  udzielono  niezgod= 
iuch  z  prawdą  lub  niedokładnych  odpowiedzi,  albo 

zatajono  okoliczności,  wpływające  na  stopień  ńic= 
bezpieczeństwa,  P.  D.  U.  W.  przysługuje  prawo  po= 
brania  dodatkowej  składki  w  potrójnym  rozmiarze. 

Początek  odpowiedzialności. 
Art.  IX. 

1.  W  dziale  .ubezpieczeń  obowiązkowych  odpo= 
iedzialność  P.  D.  U.  W.  rozpoczyna  się  od  godzi= 
y  12=ej  w  południe  dnia  następnego  po  zaksięgo= 

waniu  wniosku  w  oddziale  P.  D.  U.  W.  "Wszakże 
odpowiedzialność  ta  nie  może  'i-ozpocząć  sic  później, 
niż  w  miesiąc  po  złożeniu  piśmiennego  wniosku 
miejscowemu  taksatorowi  bądź  urzędowi  gminnemu 
wiejskiemu  lub  miejskiemu.  Winni  niezgłoszenia 
do  ubezpieczenia  przedmiotu,  podlegającego  obo= 
\viązkowemu  ubezpieczeniu,  ulegają  karze  na  rzecz 
P.  D.  U.  W.  w  kAYOcie  trzykrotnej  składki  ogniowej; 
przypadającej  za  okres  zwłoki. 

2.  W  dziale  ubezpieczeń  dobrowolnych,  jeżeli 

wniosek  został  przez  oddział  P.  D.  U.  W.  zakwali= 
fikowany  do  przyjęcia,  a  składka  wraz  z  należno^ 
ściami  dodatkowemi  uiszczona  lub  też  polisa  na  za= 
warte  ubezpieczenie  wystawiona  i  doręczona,  od 
powiedzialność  P.  D.  U.  W.  rozpoczyna  sic  w  po= 
ludnie  dnia  następnego  po  nadejściu  wniosku  do 
oddziału  P.  D.  U.  W.,  jeżeli  nie  ustalono  innego 
terminu. 

W  razie  zwrócenia  wniosku  do  uzupełnienia  lub 

sprostowania,  odpowiedzialność  P.  D.  U.  W<  z  po= 
danemi  wyżej  zastrzeżeniami^ rozpoczyna  się  w  po= 
ludnie  dnia  następnego  po  nadejściu  uzupełniające= 
go  lub  sprostowanego  wniosku  do  tegoż  oddziału 
P.  D.  U.  W. 

3.  W  razie  telegraficznego  zgłoszenia  ubezpic= 
czenia,  odpcwiedzialność  P.  D.  U.  V/.  rozpoczyna 

się,  z  zastrzeżeniami,  podanemi  w  punkcie  2=im,  w 
południe  dnia  następnego  po  nadcjścim  telegramu 
do  oddziału  P.  D.  U.  W.  Wscakże  zgłoszenia  tele= 
graficzne  nabierają  mocy  tylko  wtedy,  gdy  równo= 
cześnie  lub  przed  wysianiem  telegramu  będzie  zło= 
żony  lub  w  liście  poleconym  przesiany  oddziałowi 
P.  D.  U.  W.  wniosek  formalny  w  przedmiocie  tegoż 
ubezpieczenia.  W  każdym  jednak  razie  podstawę 
umowy  stanowić  będzie  wniosek  piśmienny. 

Oświadczenia  stron. 

Art.  X. 

1.  Dla  wszystkich  doniesień  i  oświadczeń,  któ^ 

re  na  podstawie  niniejszych  warunków  lub  osol-)= 
nych  umów  mają  być' złożone  P.  D.  U.  W.  przez 
ubezpieczającego  lub  osobę  trzecia,  wymagana  jest 
forma  piśmienna. 

2.  Wszelkie  zastrzeżenia  lub  zmiany  niniej= 
szych  warunków  ubezpieczenia  lub  inne  osobne 
umowy  uzupełniające  są  ważne  tylko  wtedy,  jeżeli 
co  do  nich  nastąpi  piśmienna  zgoda  P.  D.  U.  W. 

3.  Ubezpieczający  może  każdej  chwili  żądać 
wydania  na  swój  koszt  odpisów  wszelkich  oświads 
czcń,  które  w  sprawie  zawartego  ubezpieczenia  zło* 
żv!  sam,  lub  które  za  niego  złożono  organom  P.  D. 
U.  W. 

Składka  i  należności  dodatkowe. 

Art.  XI. 

1.  W  dziale  ubezpieczeń  obowia^zkowych  na= 
leżną  składkę  wraz  z  należnościami  dodatkowemi 

uiszcza  się  zgóry  bądź  na  mocy  rejestrów  poboro= 
wych,  przesyłanych  urzędom  gminnym  wiejskim 
i  miejskim,  bądź  też  w  sposób  innv,  którv  ustah 
1\  D.  U.  W.  , 

2.  W  dziale  ubezpieczeń  dobrowolnych  ubez= 
pieczający  winien,  jeżeli  się  inaczej  nie  umówiono, 

uiścić  przy  doręczaniu  polisy  składkę  wraz  z  nalcż= 
nościami  dodatkdwemi.  W  ciągu  trwania  umowy 
składki  łącznie  z  należnościami  dodatkowemi  są 
płatne,  jeżeli  się  inaczej  nie  umówiono,  w  pierwszym 
dniu  tego  okresu  ubezpieczenia,  za  który  się  należą. 

3.  W  razie  nieuiszczenia  składki  razem  z  na= 
łeżnościami  dodatkowemi  av  oznaczonym  terminie, 

P.  D.  U.  W.  służy  prawo  odstąpienia  od  umowy,  do= 
■póki  zapłaty  nie  dokonano.  Za  odstąpienie  uważa 

się,  jeżeli  organa  P.  I^.  I'-  W.  w  ciągu  trzech  mie= 
sięcy  od  dnia  płatności  nic  wystąpią  sądownie  z  żą= 
daniem  zapłacenia  składki.  Jeżeli  należna  składka 
nie  jest  zapłacona  do  chwili  zajścia  wypadku  szko 
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dy,  P.  D.  U.  W.  wolna  jest  od  obowiązku  odsitkodo- 
wania  z  samego  prawa,  bea  potrzeby  żądania  sądo= 
wego  rozwiązania  umowy,  chyba,  że  wystaj)iia "  są= downie  o  zapłatę  składki  i  nic  odstąpiła  od  tea  prc= tensji  przed  wypadkiem  szkody. 

4.  Składki  za  ubezpieczemc  dobrowolne  należy 
płaeić  w  tym  oddziale  P.  D.  U.  W.,  którr  wystawił 
poRsę  albo  uiszczać  do  rąk  organu  P.  D.  U.  W  upo-- 
ważnionego  do  odbioru  składek,  bez  szczególnycłi wezwań  i  opóźnienia. 

3.  Jako  należności  dodatkowe,  przewidziane 
w  niniejszjTU  artykule  rozumie  się  opłaty  admini= stracyjne  (maiiipulacvtnc),  szacunkowe  oraz  wszcl= 
Kiego  F&dzaju  podatki  od  ubezpieczenia. 

Zwiększenie  niebezpieczeństwa. 

Art.  XII. 

1.  Libezpiecza.jący  obowiązany  jest  zaMczas-i 
/awiadomić  P.  D.  U.  -W.  o  każdeni".zwiększcniu  nij= bezpieczeństwa,  wynikiem  po  zawarciu  umoNw  lub 
w  czasie  między  zgłoszeniem  a  pr^;y.ieciem  wniosku. 
W  razie  zaniedbania  powyższego  zawiadomienia, 
P.  D.  U.  \y.  jest  wolna  od  obowiązku  odszkodou.a= 
ma.  z  wyjątkiem  wypadków,  gdy  zaniedbanie  lub 
opóźnienie  doniesienia  nie  może  być  poczytywane 
za  winę  ubezpieczającego,  lub  gdy  zwiększenie  nic= 
bezpieczeństwa  nie  wywarło  wpK-wu,  ani  na  zajście 
wypadku  szkody,  ani  na  rozmiary  odszkodowania. 

2.  W  ciągu  miesiąca  po  otrzymaniu  wiadomości 
o  zwiększeniu  niebezpieczeństwa,  P.  D.  U.  W.  może 
wypowiedzieć  umowę;  przytem,  jeżeli  zwiększenie 
takie  nastąpiło  niezależnie  od  woli  ubezpieczającego, 
wymówienie  powinno  nastąpić  z  miesięcznem  uprze* dzeniem,  w  innych  zaś  wypadkach  wymówienie  mo= 
ze  nastąpić  bez  uprzedzenia.  W  razie  wypowiedze= 
ma  umoY.y  z  powodu  zwiększenia  niebezpieczeń= 
.stwa.  niezależnego  od  woli  ubezpiecza.] acego,  sklad= 
ka  za  czas  pozostały  ulega  zwrotowi.  Przepisy  tego 
artykułu  nie  mają  zastosowania  do  działu  ube2pre= 
czeń  obowiązkowych,  przy  których  ubezpiecza.iący 
za  niedoniesicnie  o  zwiększeniu  się  niebezpieczeń= 
stwa  ulega  dopłacie  składki  w  w;ysokości  podwój= 
nej  różnicy,  jaka  wypadnie  między  dawną  a  no^vĄ 
!?k}adką.  przypadającą  do  pobrania  z  powodu  zwięk= szenia  niebezpieczeństwa. 

-Przepisy  bezpieczeństwa. 
Art.  XIII. 

1.  Jeżeli  się  umówiono,  że  ubezpieczający  ma 
zachowywać  pewne  przepisy,  mające  na  celu  zrńnicj^ 
szenie  niebezpieczeństwa  lub  zapobieżenie  Dowięk= 
szeniu  się  tegoż,  natenczas  nfe  wolno  ubezpieczają- 
cemu  zaniedbywać  spełnienia  takich  przepisów,  ani 
też  zezwalać  łub  dopuszczać  do  zaniedbywania  ich 
przez  osoby  trzecie.  Niespełnienie  tego  obowiąz= 
ku  pociąga  za  sobą,  stosownie  do  postanowień  przy= 
toczonych  w  punkcie  2Hm,  utratę  prawa  do  odszko= dowania. 

2.  W  ciągu  miesiąca  po  otrzymaniu  wiadomości 
o  pogwałceniu  przez  ubezpieczającego  obowiązku 
powyżej  wskazanego,  P.  D.  U.  W.  może  wypowie- ' 
dziec  un^owę  bez  uprzedzeniu,  chyba,  że  pogwałcc= 
nie  to  nastąpiło  bez  winy  ubezpieczającego,  w  tym 
bowiem  razi«  obowiązuje  P.  D.  U.  W.  miesięczny 

termm  uprzedzenia.  Jcżctó  wypadek  przewiditiany ubezpieczeniem  zaszedł  a  przedtem  wypbwiedzcnic 
n.e  nastąpiło,  P.  D.  U.  W.  nie  może  odmówić  od 
szkodowania,  gdy  niema  winy  ze  strony  ubezpie^ 
czającego,  lub  gdy  niespełnienie  obowiązku  nie wpłynęło  ani  na  zajście  wypadku  szkody,  ani  na rozmiary  odszkodowania,  albo  też  gdy  termm  óv 
wypowiedzenia  już  upłynął,  wypowiedzenia  zaś  mt uczyniono. 

Wielokrotne  ubeapieczenie. 

Art.  XIV. 

1.  W  dziale  ubezpieczeń  obowiązkowych  przed- 
mioty ubezpieczone  w  P.  D.  U.  W.  nie  mogą  b^ć ubezpieczane  w  innych  zakładach  ubezpieczeń  w  su» mie,  która  łącznie  z  sumą  ubezpieczenia  w  P.  D.  U 

W.  przekraczałaby  sumę  oszacowania  dokonanego 
przez  P.  D.  U.  W.,  a  to  pod  skutkami  unieważnić^ ma  ubezpieczenia  zawaa-tego  dodatkowo,  jak  również utraty  prawa  do  odszkodowania,  moj^ącegi)  nrzyna^ 

dać  od  P.  D.  U.  W.  * 2.  W  dziale  ubezpieczeń  dobrowolnych  ubezpie^ 
czający,  przystępując  do  umowv,  jest  'obowiązany zawiadomić  P.  D.  U.  W.  o  każdem  ubezpieczeniu 
zawartem  przez  siebie  albo  kogo  innego  na  swój 
rachunek  w  innym  zakładzie  ubezpieczeń  co  do  tych 
samych  przedmiotów  i  od  tego  samego  niebezpic czenstwa;  jeżeli  zaś  to  drugie  ubezpieczenie  zawarte 
zostało  później,  albo  jeżeli  się  o  niem  dopiero  póź- 

niej dowiedział,  winien  niezwłocznie  donieść  o  tern 
wy-mieniając  ów  zakład  ubezpieczeń  oraz  sumc ubezpieczenia. 

3.  Ubezpieczający  traci  prawo  do  odszkodo- 
wania,  jeżeli  nie  spełni  obo^viązku  w  p.  2-im  określo= nego. 

P.  D.  h:  W.  może  w  ciągu  miesiąca  po  otrzynT:i= 
niu  wiadomości  o  niespełnieniu  obowiązku  w'vpo= wiedzieć  umowę  bez  zachowania  terminu  uprzedze= 
ma,  chyba,  że  ze  strony  ubezpieczającego  niema  wi= 
ny,  w  t\'m  bowiem  razie  P.  D.  U.  W.  obowiązuje miesięczny  termin  uprzedzenia.  W  razie  zajścia  wy- 

padku szkody  przed  wypowiedzeniem,  P.  D.  U.  W. 
nie  może  odmówić  odszkodowania,  jeżeli  ze  strony 

•  ubezpieczającego  niema  Miny,  albo  też  P.  I).  U.  W. nie  skorzystała  we  właściwym  terminie  z  praM^a  wv  = 
powiedzenia,  przyc^m  P.  D.  U.  W.  odpowiadać  mo= 
■cc  za  szkodę  w  takim  tylko  stosunku  do  jej  całości, 
rt'  jakim  pozostaje  suma  ubezpieczenia  P.  D.  U.  W. 
do  ogólnej  sumy  ubezpieczenia  tego  samego  przcd= 
miotu  we  wszystkich  zakładach,  w  których  przcd= 
miot  został  ubezpieczon\ .  Wszelkie  polisY  innych 
zakładów  ubezpieczeń  na  budowle  objęte  przN-mu^ 
sem  ubezpieczenia,, wnny  być  w  terminie  miesięcz= 
nym  od  daj:y  wystawienia  polisy  przedstawione  wła= 
ściwemu  oddziałowi  P.  D.  V.  W.  do  poświadczenia. 

4.  Postanowienia,  zawarte  w  punktach  od  1—3, 
mają  zastosov,-anie  i  w  tych  wypadkach,  gdy  ten  sam przedmiot  ubezpieczono  w  innym  zakładzie  ubez= 
pieczeń  od  szkód  dalej  sięgających  lub  od  tej  samej 
szkody,  lecz  dla  ochrony  innego  interesu  zwią«ane= 
go  z_  ubezpieczon>TO  przedmiotem. 

5.  Część  wartości  ubezpieczenia,  pozostawiona 

na  r>-zyku  własnem  ubczpiecz-ającego, '  nie  może  być •.ibc;^pieezona  dodatkowo  w  innym  zakładzie  ubez- pieczeń,  pod  skutkami  utraty  prawa  do  świadczenia zć  strony  P.  D.  U.  W. 
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l'i  wwadzenie  ksiąg  handlowych  przez  łibezpiełzaji?' 
cego. 

Art.  XV. 

1.  W  razie  ubc/jpieczenia  skJadów  towarów,  fA= 
bryk  oraz  zaJcladów  przemysłowych  i  handlowyck, 
ubezpieczający  obowiązany  jest,  fiiezależnie  od  ogół= 
nych  przepisów  prawnych,  prowadzić  księgi  handlo= 
we,  wykazu.iąee  przychód  i  rozchód  towarów, 
waględnie  surowców  i  fabrykatów,  oraz  ewentualnie 
inne  .icszczc  księgi  specjalnie  umówione,  a  nadto  we 
właściwych  odstepa-ch  czasu  sporządzać  inwentarze. 
Te  księgi,  inwentarze,  dowwly,  jak  również  inne 
ważniejsze  dane,  dotyczące  prowadzenia  przedsię^ 
biorstwa,  mają  być  przechowywane,  zwłaszcza  w  no= 

oy,  jeżeli  ubezpiecza ja.cy  rozporządza  odpowiednie-- 
mi  ogniotrwałemr  szafami  i  pomieszczeniami,  w 
miejscach  zabczpieczoriych  ofi  pożaru  i  włamania, 
a!bo  poza  miejscami  składu  i  fabrykacji,  zawsze  jcd= 
nak  w  .sposób  moźliw^ie  zabezpieczający  od  pożaru 
i  kradzieży.  Niespełnienie  któregokolwiek  z  powyż^ 
szych  obowiązków  pocHąga  za  sobą  utratę  prawa  do 

^  odszkodowania. 

2.  Przepisy  powyższe  mają  zastosowanie  także 
przy  innych  ubezpieczeniach,  jeżeli  prowadzenie 
ksiąg  zostało  o.sobno  zastrzeżone. 

Zbywanie  i  wydzierżawianie  ubezpieczonego  przeds 
miotu. 

Przechodzenie  przedmiotu  w-  Tjrodae  spadku. 
Skutki  upadłości. 

Art.  XVI. 

1.  W  dziale  ubezpieczeń  obowiązkowycli  przcj= 
j  .4cie  tytułu  własności  od  ubezpieczającego  na  osobę 

trzecią,  wydzierżawienie  przedmiotów  uhezpieczo' 
nych  lub  otwarcie  upadłości  nie  przerywa.  ubezpic= 
czenia,  jednakże  przy  zbyciu  rzeczr  ruchomych  ubez= 
pieczenie  wygasa  z  chwilą,  gdy  rzecz  wyjdzie  z  po= 
siadania  ̂ ubezpieczającego. 

2.  W  dziale  ubezpieczeń  dobrowolnych  przy 
zbyciu  przcdmiotÓT,-  ubezpieczonych  —  ubezpieczę^ 
nie  wygasa,  w  razie  zaś  zbycia  nieruchomości  ubez= 

,  pieczonej  lub  v.^f,'puszczenia  jej  w  dzierżawę,  ubez- 
pieczający winien  zawiadomić  o  tern  P.  D.  U.  W. 

w  ciągu  14=tu  dni  po  dokonań em  zbyciu  lub  wydzier- 
żawieniu.   P.  D.  ll^  W.  służy  prawo  WN^dwiedzenia 

,  umowy  w  ciągu  miesiąca  od  daty  otrzymania  donie= 
sienią  o  zbyciu  (względnie  wyuzierżawieniu),  z  mie= 
sięcznym  terminem  uprzedzenia.  .Tężeli  nabywca 
(względnie  dzierżawca)  oświadczy  wobec  P.  D.  U. 

,  W.,  że  ptzyjmujc  ubezpieczenie,  zawarte  przez  swe= 
go  poprzednika,  P.  ł).  U.  W.  nie  skorzysta  z  prawa 
wypowiedzenia,  ubezpieczenie  uważać  się  będzie  za 

trwające  nieprzerwanie  w  dalszym  ciągu.    Jeżeli  na-- 
-  bywca  nie  spełni  tego  warunku,  ubezpieczenie  pozo 
staje  w   zawieszeniu,  sż   do   złożenia  powyższego 

,  oświadczenia,  w  razie  zaś  zajścia  wyT5adku  w  czasie 
,  zawieszenia  ubezpieczenia,  P.  D.  U.  W.  będzie  wlad= 

na  odmówić  wypłaty  odszkodowania. 

3.  Przejście  ubezpieczonych  przedmiotów  w 
drodze  spadku  nic  przerywa  stosunku  ubezpieczenia. 

4.  W  ra>.ie  otwarcia  upadIo/,ci  lub  wdrożenia 
postępowania  polubownego  co  do  majątku  ubezpie- 

czającego, P.  D.  n.  W.  mołże  w  ciągu  miesiąca  od 
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ogłoszenia  o  otwarciu  upadłości  lub  wdrożeniu  po= 
stępowania  polubownego  wypowiedzieć  umowę,  z 
zachowaniem  jednomiesięcznego  terminu  uprzedze= 
nia.  W  razie  przewidzianego  w  p.p.  2  j  4  wypowic= 
dzenia,  składka  za  czas  pozostały  ulega  zwrotowi. 

Zwrot  składki  i  opusty  za  wieloletnie  ubezpieczenia. 
Art.  XVn. 

1.  W  dziale  ubezpieczeń  dobrowolnych  w  wy- 
padku rozwiązania  ijmowy  przed  terminem,  CTsy  to 

wskutek  przewidzianego  w  niniejszych  warunkach 

wypowiedzenia,  czy  to  z  innych  powodów-,  składka 
ZA  bieżący  okres  ubezpieczenia  nie  ulega  zwrotowi, 
z  wyjątkiem  wypadków,  wyraźnie  w  niniejszych  wa= 

runkach  określonych  (art.  "xn,  XVI,  XVIII.  XIX i  XXIX). 

2.  .Tężeli  ze  względu  na  umówiony  dłuższy  czas 
trwania  ubezpieczenia  przyznano  ubezpieczającemu 
opust  od  składki,  wówczas  w  razie  wcześniejszego 
roz\viązania  umowy  F.  D.  U.  W.  może  zażądać  od 
ubezpieczająccfio  dopłaty  kwoty,  o  jaką  wymiar 
składki  byłby  wyższy,  gdyby  umowę  zawarto  tylko 
na  czas  rzcc>'ywistcgo  trwania  ubezpieczenia. 

Kontrola  ubezpieczenia. 

Art.  XVIII. 

1.  P.  D.  V.  W.  ma  praM'o  w  każdym  czasie 

sprawdzać  przez  swoje  organa  stan  i  M^artość  ubez^ 
pieczonych  przedmiotów,  jak  również  i  sposób  pro* 
wadzenia  przez  ubezpieczającego  odnośnych  ksiąg 
handlowych.  Gdyby  uhezpieczający  sprzeciwi!  się 
sprawdzaniu  lub  odmówił  swej  pomocy  w  tym  wzglę= 

dzie,  P.  D.  U.  W.  służy  prawo  wypo'\x-iedzenia  urna- 
TTy..  2  miesięcznym  terminem  uprzedzenia  i  za  zwro= 
tcm  stosunkowej  części  składki  za  czas  pozostały. 

Obow-iązki  jjbe^pieczonego  przy  i  po  zajściu  wypad= ku  szkody. 

Ko5?;fy  ratunku. 

Art.  XIX. 

1.  Ubezpieczający,  w  razie  zaścia  wypadku 
szkody,  obowiązany  jest  starać  się  wedle  możności 
o  zapobieżenie  jej  i  zmniejszenie;  niespełnienie  prze= 
zeń  tego  przepisu  uwalnia  P.  D.  U.  W.  od  obowiąz^ 

'ku  odszkodowania.  Niezbędne  i  udow-odnione  kosz= 
ty  ratunku  łącznie  z  .sumą  odszkodowania  nie  mosją 
przekraczać  sumy  ubezpieczonej.  Jeżeli  zaś  ratunek 
dotyczył  także  innych  przedmiotów,  nieobjęt>'ch 
ubezpieczeniem,  to  koszty  będą  pokryte  tylko  w  sto= 
sunku  wartości  ratov/anego  mienia  do  sumy  ubcz= 
pieczenia.  Przy  ubezpieczeniu  poniżej  wartości  P. 

D.  U.  W.  zwraca  koszty  raamku  w  stosunku,  poda= 
nym  w  art.  XXI,  p.  3. 

2.  Ubezpieczający  winien  donieść  wprost  orga' 
nom^P.  D.  U.  W.  lub  właściwemu  urzędowi  gminne= 
mu  o  wypadku  szkody  niezwłocznie,  a  w  każdym 

razie  nie  później  nad  dni  10  po  otrzymaniu  v,'iado- 
mości  o  szkodzie,  v/ymicniając  dzień,  godzinę  i  przy= 
czynę  wydarzenia  się  szkody  oraz  przybliżoną  jej sumę. 

3.  Do  czasu  ustalenia  wysokości  szkody  nic 

wohio  ubezpieczającemu  zmieniać  bez  zezwolenia 

'organów  P.  D.  U.  W.  sfanu,  spowodowanego  wypad= 
kiem  szkody,  chyba,  że  zmiana  jest  niezbędna  w  ce- 

lu zmniejszenia  szkody  lub  w  intcrcsii^pubłicznym. 
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4.  Ubezpieczający  obowiązany  jest  zezwalać 
organom  P  .D.  U.  W.  na  rrowadzenie  wszclŁich  do^ 
chodzeń,  niezbędnych  cio  ustalenia  wypadk.ó\\  szko- 

dy albo  rozmiarów  odszkodowania,  udzielać  im 

wszelkich  potrzebnych  w  tN-m  celu  wyjaśnień,  oraz 
przedstawiać  księgi,  dowody  i  rachunki,  dotyczące 
prowadzenia  interesu.  Ubezpieczający  winien  rów= 
nież  dostarczać  na  żądanie  organów  P.  D.  U.  W.  w 

■^'jznaczonym  przez  nie  terminie  spisu  przedmiotów, 
które  znajdowały  się  w  miejscu  ubezpieczenia  pod= 

czas  w>-padku  szkody,  jak  również  spisu  przedmiot 
tów  zniszczonych,  przepadlych  oraz  uratowanych 
w  stanie  uszkodzon\nn  lub  nieuszkodzonym,  a  to 
zosobna  według  poszczególnych  pozycyj  polisy,  z 
}>odaniem  wartości  tych  przedmiotów  w  dacie  wy= 
padku  szkody,  przed  i  po  zajściu  wypadku. 

3.  Jeżeli  ubezpieczający  nie  spefni  którcgokoU 
wiek  z  obowiązków,  podanych  wyżej  w  p.p.  1  -  -  4 
lub  udzieli  wymaganych  od  niego  wiadomości  nie=  » 
zgodnie  z  rzeczywistością,  -  P.  D.  U.  W.  będzie 
wolna  od  obowiązku  odszkodowania,  chyba,  że  nie= 
spełnienie  tych  obowiązków  nastąpiło  bez  zTego  za= 
miaru  lub  rażącego  niedbalstwa  ze  strony  ubezpie= 
czającego,  albo  też  gdy  nie  wpłynęło  ani  na  ustalę- 
nie  WN^padków  szkody,  ani  na  określenie  wysokości 
odszkodowania. 

6.  W  razie  zagi-iiienia  podczas  wypadku  szkody 
przedmiotów  ubezpieczonych,  ubezpieczający  wi' 
nien  w  terminie  tygodniowym  zawiadomić  o  tern 
miejscowe  władze  policyjne,  z  wyszczególnieniem 
przedmiotów  zaginionych.  Niespełnienie  tego  obo 

wiązku  pociąga  za  sobą  utratę  praw  ubezpieczające' 

go  do  odszkodowania  za  przedmioty  zaginione.  ' 

Obliczenie  rozmiarów  szkody.    Ustalenie  odszkodos 
wania. 

Art.  XX. 

1.  Za  podstawę  do  obliczenia  rozmiitrów  szkody 

^łuż\-  wartość  ubezpieczonych  przedmiotów  y.'  dacie 
v,ypadku  szkody.  Za  wartość  tę  według  warunków 
niniejszych  uważa  sic: 

a)  przy  budynkacli:  v,-artość  ich  ustaloną  na  pods 
stawie  przyjętych  przez  P.  D.  l.J  W.  norm  taksacyj= 
nych; 

b)  prz-y  towarach  (gotowych  i  póltabrylcatach). 
które  ubezpieczający  sam  w>i:worzył,  —  wysokość 
kosztów  produkcji  w  dacie  wypadku  szkody;  gd> 
jednak  koszty  te  są  wyższe,  niż  wartość  sprzedażna 

towarów,  —  najwyżej  ich  wartość  sprzedażną;  • 

c)  przy  surowcach,  plonach  i  innych  ziemiopto^ 
dach,  które  ubezpieczający  sam  wytv.'orzył,  —  war* 
tość  sprzedażną  gotowego  produktu  w  dacie  wypad; 
ku  szkody,  po  potrąceniu  koszió\v,  które  musianoby 
jeszcze  wyłożyć  na  produkt  dotknięty  szkodą,  aż  do 
chwili  jego  spieniężenia.  Jeżćli  jednak  produkt  prze; 
znaczony  byl  na  wFasną  potrzebę  ubezpieczającego 

i  nie  można  go  z.istąpić  przedmiotem  z  własnej  pro^ 
dukcji,  ~  wysokość  kosztów  nabycia  W  dacie  wy^ 
padku,  przewidzianego  ubezpieczeniem,  względnie 
z  potrąceniem  kosztów,  nie  wyłożonych  na  wykoń= 
czenie  produktu; 

d)  przy  towarach,   tuc!zii;ż  surowcach,  plonach , 
i  innych    ziemiopłodach,   riic   wytworzonych  przez 
ubezpieczającego,       wysokość  kosztów  ich  nabycia 
w  dacie  wyl^dku  szkody;   jeżeli  jednak  koszty  te 

są  wyższe,  niż  wartość  sprzedażna  tychże  przcdmio* 
tów,  to  najwyżej  ich  wartość  sprzedażną; 

e)  przy  inwentarzu  żywym  —  wartość,  jaką  miał 
on  bezpośrednio  przed  A\n,'padkiem  szkody; 

f)  przy  maszynach,  inwentarzach  przemysłowych, 
narzędziach  rolniczych  i  ruchomościach  domowych, — ' 
wysokość  kosztów  ponownego  nabycia  rzeczy  tego 
samego  rodzaju  w  dacie  w>T>adku  szkody,  z  potrą= 
eeniem  zmniejszenia  wartości  ubezpieczonych  przed* 
miotów,  spowodowanego  przez  czas,  zużycie,  znisz* 
czenie,  zmianę  systemu,  bezczynność,  lub  inne  przy= 

czyny;     .  r,  ,  ■ 
h)  przy  wszelkich  innych  przedmiotach,  to  gily 

się  inaczej  nic  umó\vionOi  ich  wartość  rynkową. 
2.  Przy  obliczeniu  szkód  w  przedmiotach  uleg; 

lyeh  częściowemu  zniszczeniu  lub  uszkodzeniu,  na= 
ItŻN  uwzględniać  zdatność  pozostałych  części  skła< 
dowych  do  dalszego  użytku. 

Art.  XXI. 

1.  Ubezpieczenie  nic  może  być  źródłem  zysku 
cila  ubezpieczającego.  ; 

2.  Ubezpieczenie  samo  przez  się  nie  stanowi 
dowodu  istnienia  lub  wartości  ubezpieczonych  przed* 

miotów  i  suma  ubezpieczenia,  chociażby  była  ozna= 
czona  w  porozumieniu  z  organami  P.  D.  U.  W.,  sta= 
nowi  jedynie  granicę  odpowiedzialności  P.  D.  U.  W. 
Nawet  wówczas,  gdy  suma  ubezpieczona  przenosi 
wartość  przedmiotu  (art.  XX),  P.  D.  U.  W.  nie  ma 

uboMiązku  odszkodowania  ponad  faktycznie  usta=' 
loną  szkodę.  Jeżęłi  zaś  przedmioty  zostały  ubezpie* 
czonc  podług  poszczególnych  pozycji  polisy,  P.  D. 

U.  W.  odpowiada  za  każdy  z  nich  tylko  do  wySoko= 
ści  simiy,  wskazanej  w  odnośnej  pozycji. 

3.  Jeżeli  w  czasie  wypadku  szkody  suma  uboz; 
pieczenia  w  pewnej  pozycji  jest  niższą  od  wartości 

przedmiotów  tą  pozycją  objęt\-ch,  P.  D.  U.  W.  win; 
nn  w-\-p!acić  odszkodowanie  tylko  w  takiej  części, 
juka  odpowiada  stostinkowi  sumy  ubezpieczenia  do 
wartości  (art.  XX)  przedm.iotów. 

4.  "W  razie  przyjęcia  do  ubezpieczenia  tvlko 
pewnej  oznaczonej  części  wartości  przedmiotu,  P.  D. 
U.  W.  obowiązana  icst  wypłacić  tylko  odpowiednią 
część  odszkodc)wania,  ustalonego  w/g  art.  XX  oraz 
pp.  2  i  3  niniejszego  artykułu.  * 

5.  -  P.  D.  L'.  W.  ponosi  koszty  doełiodzeń  w  celu 
ustalenia  wypadku  szkody  i  obliczenia  odszkodować 
nia;  gdy  zaś  koszty  te  spowodowane  zostały  myl= 
nemi  żeznaniami  ubezpieczającego,  ponosi  je  ten 
ostatni,  lecz  w  każdym  razie  tylko  do  wysokości 
sumy  ubezpieczonej. 

Art.  XXII. 

1..  Dochodzenie  w  celu  obliczenia  wysokości  od; 
szkodowań  prowadzą  organy  P.  D.  U.  W.  Przy  do; 
chodzeniach  ubezpieczający  może  być  obecnym  oso; 
hiście  lub  upoważnić  do  asystowania  osobę  trzecią. 

2.  Dochodzenia  powyższe  powinny  być  usku= 
teeznione  w  przeciągu  miesiąca  od  daty  otrzymania 

pizez  P.  D.  U.  W.  doniesienia  o  zajściu  M-Ąpadku, 
przcNYidzianego  w  ubezpieczeniu,  jeżeli  nie  staną  te 
mu  na  przeszkocłzie  przyczyny  niezależne  od  P.  D. 
U.  W. 

3.  P.  D.  U.  W.  zatwierdza  wysokość  odszkodo^ 
y.ania  nie  później,  niż  w  przeciągu  dni  14;tu  od  daty 
(itizymania  aktu  dochodzenia  i  obliczenia  szkody. 
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4.  Jeżeli  pomiędzy  ubezpieczającym,  a  P.D.U.W. 

nic  dojdzie  do  porozumienia  co  do  wysokości  szko- 
dy, każda  ze  stron  może  żądać,  aby  wysokość  ta 

ustalona  była  przez  radców  ubezpieczeniowych,  zjjod' 
nie  z  regulaminem,  ustalon-^m  przez  rade  nadzór' 
Lzą  P.  D.  U.  W. 

•   5.    Rozstrzyganie  sporów  o  prawo  do  odszkodo= 
wania  należy  do  sądy- 

Wyplata  odszkodowania. 

Art.  XXIII. 

1.  Od.szkodowauie  jest  płatne  w  ciągu  mieniąca 

po  ustaleniu  jego  wysokości  i  po  złożeniu  przez  ubez= 
pieczającego  dowodów,  niezbędnych  do  dokonania 

wypłaty.  * 
2.  Wypłata  odszkodowania  następuje  za  odpo? 

Wiedniem  pokwitowaniem  osoby  uprawnionej  do  od? 

bioru.  w  oddziale  P.  D.  L'.  Vv^.  lub  w  kasie  powiatom 
wej.  jeżeli  nie  było  zastrzeżone  inaczej. 

3.  Jeżeli  przedmiot  ubezpieczył  nie  jego  właści= 
tiel,  to  odszkodowanie  będzie  wypłacone  stosownie 
cio  istniejącej  w  tym  względzie  umowy  pomiędzy 
ubezpieczającym,  a  właścicielem  przedmiotu.  W  bra= 
ku  zaś  takiej  umowy  odszkodowanie  należy  wypła= 
cić  obydwom  za  ich  łącznem  pokwitowaniem. 

Przepis  powyższy  stosuje  się  również  i  przy  wy* 

płacie 'odszkodowań  z  ubezpieczeń  na  ciiłdzy  rachu= nek. 

4.  P.  D.  U.  W.  ma  prawo,  zamiast  w  <K)tówcc, 
dokonywać  wypłaty  odszkodowania  w  naturze,  przez 
('oprowadzenie  przedtniotów  zniszczonych  lub  uszko= 
dzonych  do  stanu  pierwotpego,  albo  zastąpienie  ich 
fakiemi  samemi,  bądź  też  ró^v^loważnikiem  picnięż; 
nym,  z  przejęciem  pozostałości  w  swe  posiadanie. 

!'rzejście  praw  do  odszkodowania  na  P.  D.  U.  W. 
Art.  XXIV. 

1.  Z  chwilą  wypłaty  odszkodowania  na  P.  D. 

l '.  W.  przechodzą  do  wysokości  wypłaconej  sumy 
wszelkie  prawa  do  odszkodowania,  służące  ubezpie= 
c/ająccmu  w  stosunku  do  osoby  trzeciej. 

2.  Gdyby  ubezpieczający  bez  zgody  P.D.U.W. 
/rzekł  się  swego  prawa  do  odszkodowania,  — •  albo 
do  zabezpieczenia  pretensji  w  stosunku  do  osoby 
trzeciej,  to  P.  D.  U.  W.  będzie  wolna  od  obowiązku 
wypłaty  odszkodowania.  Jeżeli  odszkodowanie  mo= 
gło  być  z  tego  źródła  zaspokojone. 

Potrącenia, 

Art.  XXV. 

1.  P.  D.-  U.  W.  jest  władna  potrącić  z  odszko? 
dowania  wszelkie  wzajemne  pretensje  do  ubezpiecza^ 
jąccgo  z  tytułu  opłat  za  ubezpieczenia,  albo  też  grzy* 

\vien.  Jeżeli  jednak  odszkodow^anie  ma  być  z  mocy 
umowy  wypłacone  osobie  trzeciej,  to  można  potrą= 
-cać  tylko  opłaty,  należne  z  tej  samej  umowy  ubez= 
pieczenia,  której  dotyczył  wypadek  szkody. 

Przedawnienie. 

Art.  XXVI. 

1.  W  razie  odmowy  wypłaty  odszkodowania, 
ubezpieczający  może  wystąpić  przeciw  P.  D.  l\  W. 

na  drogę  sadową  nie  później,  niż  w  ciągu  6  c\v  mie* 
sięcy  od  daty  otrzymani;i  osobiście  lub  przez  swego 
pełnomocnika  ostatecznej  odmownej  odpowiedzi 
P.  D.  U.  W. 

Odpowiedź  odmowna  winna  zawierać  wskazów- 
ki co  do  terminu  wytoczenia  skargi  sądowej  j  skuts 

ków  prawnych,  połączon\ch  z  jego  upływ'em. 
2.  Wszelkie  inne  pretensje  z  umowy  ubczpie* 

czenia  ulegają  przedawnieniu  z  upływem  lat  trzech; 

przedawnienie  zaczyna  się  z  końcem  roku  kalcnda^ 
rzowego,  w  którym  powstała  pretensja.  Jeżeli  z  pre' 
tensją  zwrócono  się  do  organów  P.  D.  l'.  W.  przed 
upływem  lat  trzech,  wówczas  przedawmienie  prze* 
rywa  się  aż  uo  nadejścia  piśjiiieimego  w  tym  wzglę» 
dzie  rozstrzygnięcia  P.  D.  U.  W. 

3.  Odszkodow^anie,  przyznane  przez  P.  D.  U.  W., 
a  w  ciągu  5  lat  od  dat>-  zawiadomienia  ubezpiecza* 
jącego  o  przyznaniu,  nie  podjęte  przez  niego,  ulega 

I"']  zedawnieniu  i  przepada  na  rzecz  P.  D.  U.  W. 

Prawa  i  interesy  wierzycieli  hipotecznych. 

Art.  XXVII. 

1.  Jeżeli  wierzyciel  hipoteczny  powiadomi  P.  D. 

U.  W.,  że  zobowiązał  dłużnika  do  ubezpieczenia  ob' 
ciążonego  długiem  przedmiotu  na  oznaczoną  sumę 
i  oznaczony  czas,  lub  na  czas  trwania  slosunkii  pos 
życzkowego,  to  P.  D.  U.  W.  przed  upływem  czasu 
oznaczonego  lub  przed  spłatą  pożyczki  nie  będzie 
mogła  bez  zezwolenia  wierzycieka  hipotecznego  ani 

przyjąć  w>-powiedzcnia.  ani  obniżyć  ubezpieczonej 
sumy  poniżej  kwoty,  prżez  wierzyciela  oznaczonej, 

nadto  obowiązana  będzie  zawiadomić  wierz>xiela  hi= 
potecznego  o  zaszłej  szkodzie. 

2.  Jeżeli  wierzyciel  hipoteczny ,  solidarnie  porę" 
cza  regularną  zapłatę  składki,  to  służy  mu  prawo  d<' 
odszkodowania  do  wysokości  .swojej  wierzytelności 
razem  z  przĄpadającemi  od  niej  odsetkami,  nawet 

w  tym  razie,  gdy  ubezpieczający  dłużnik  sam  sklad= 
ki  za  ubezpieczenie  w  terminie  nie  zapłacił,  lub  gdy* 

by  w  myśl  niniejszych  wju-unków  ubezpieczeń  z  in? 
nych  powodów  utracił  prawo  do  odszkodowania. 

"W  t>m  razie  jednak  wierzyciel  obowiązany  jest  prze* 
lać  na  rzecz  P.  D.  U.  W.  swoje  prawa  do  dłużnika 
cio  wysokości  otrzymanego  odszkodowania. 

3.  Odszkodowania  za  budowle,  obciążone  dłu^ 
giimi  hipotecznemi,  co  do  których  zadość  uczyniono 

wymaganiom  p.  l^go,  wypłaca  się  jednorazowo  w  ca= 
lej  sumie  jedynie  za  zgodą  wierzycieli,  wyrażoną  na 

piśmie  i  należycie  "zaświadczoną. 
4.  Odszkodowania,  nie  przekraczające  %  sumy 

ubezpieczenia,  mogą  być  przez  P.  D.  U.  W.  wypłas 
cane  bez  zgody  wierzycieli. 

Przepis  powyższy  nie  dotyczy  wypadku,  prze 
N\  idzianego  w  p.  2  im  niniejszego  artykułu. 

Ubezpieczenie  po  ̂ ^ypadku  szkody. 

Art.  XXVIII. 

1.  Po  wypadku  szkody  do  końca  bieżącego  okrc= 
su  ubezpieczeniowego  P.  D.  U.  W.  odpowiada  za 
szkodę,  powstałą  z  późniejszego  wypadku  t>Iko  do 
wysokości  reszty  sumy  ubezpieczonej,  jaka  pozostała 
w  każdej  pozycji  poli.sy  po  potrąceniu  wypłaconego 
odszkodowania. 
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Art.  XXIX. 

1.  W  d/.iale  ubezpieczeń  dobrowolnych,  w  ra= 

'Me  całkowitego  zniszczenia  ubezpieczonego  przed* 
miotu  skutkiem  wypadku,  ubezpieczenie  wygasa;  gdy 
jednak  przedmiot  ubezpieczony  nie  ulegnie  całkowi^ 
temu  zniszczeniu,  obie  strony  tmrawnione  są  do 
powiedzenia  umowy  z  zachowaniem  miesięcznego 
terminu  wymówienia. 

2.  WypoM-icdzcnie  winno  nastąpić  t9b.  piśmit 
najpóźniej  w  ciągu  l^^tu  dni  ro  Av^-'p{acic,  albo  od 
mowie  odszkodowania.  Ubezpieczającemu  nie  siu* 
ży  jednak  prawo  wypowiedzenia,  jeżeli  nie  <?petnil 
przepisanego  obo'v\'iazku  doniesienia  o  szkodzie 
(art.  XIX,  p.  2). 

W  razie  wypowiedzenia  należy  się  P.  D.  U.  W. 
składka,  w  stosunku  do  sumy  wypłaconego  odszko= 
dowania,  aA  do  końca  bieżącego  okresu  ubezpieczę 
nia,  reszta  zaś  składłci  —  za  c^as  trAvania  umowy. 

Wlościwość  sądu.   Zmiana  mieszkania. 

Art.  XXX. 

1.  Wszelkie  spor> .  wynikające  z  umowy  ubez' 
pieczenia,  podlegają  rozpoznaniu  sądu  w  miejscu  sie^ 
dziby  właściwego  oddziału  P.  D.  U.  W. 

P.  D.  U.  W.  wohio  jednak  dochodzić  pretensji 
do  ubezpieczaj ąccgo  także  przed  sądem  jego  zwykle* 
go  miejsca  zamieszkania. 

2.  Jeżeli  ubezpieczający  zmienił  mieszkanie, 
względnie  siedzibę  swego  przedsiębiorstwa,  bez  za* 
wiadomienia  o  tern  P.  D.  U.  W.,  wszelkie  pisma,  skic* 
rowane  podług  ostatnio  znanego  P.  D.  U.  W.  micj= 
sca  zamieszkania  ubezpieczającego  lub  siedziby  jego 
pizedsiębiorstwa,  będą  uważane  za  prawnie  dorę^ 
czone. 

Ruch  służbowy. 

506. 

WYKAZ  RUCHU  SŁUŻBO^\T.GO 

w  Ministerstwie  Skarbu 

za  miesiąc  wrzesień  1921  r. 

M  i  an  o  w  a  n  i  zostali: 

Szef  Sekcji  Dr.  Żaczek  Kazimierz,  Dyrektorem  De= 
nartamentu  Budżetowego  dn.'6  września  192  L  r. 

Szef  Sekcji  Dr.  Birgfellner  Karol,  Dyrektorem  De* 
pa,rtamentu  Podatków  dn.  6  września  1921  roku. 

Szef  Sekcji  Dr.  Mikulecki  Wiktor,  Dyrektorem  De^ 
partamenUi  Akcvz  i  Monopolów  dn.  6  września 
1921  rol\i. 

Szef  Sekcji  Dzierzgowski  Wacław,  Dyrekt(łrem  De* 
partanientu  Ceł  dn.  6  września  1921  roku. 

Naczelnik  Wydziału  Greger  Józef,  Dyrektorem  De* 
partamentu  Administracyinego  dn.  1  września 
1921  roku. 

Przeniesiony: 

Pom.  rachmistrza  Kasy  Skarbowej  II  w  Warszawie 
Stolcenwald  Władysław,  do  służby  w  Centralnej 

Księgowości  w  dotychczasow^ym  charakterze 
Sin>'howym. 

505—507.  Mb  39  -40. 

Zwolnieni  zostali: 

l^efcrent  Wadowski  Feliks.  5«  dn.  30  września  1921  r. 
Rachmistrz  C'hmiclewska  Ludwika  z  dn.  30  września 1921  roku. 

Maszynistka  Podmagórska  Maj-ja,  z  dn.  30  września 1921  roku. 

Pr.  rachmistrz  Mościcka  Zofja  z  dn.  30  września 

1921  r.  '  • 
(-^trzymali      zawiadomienie     o     z  w  o  I- 

nieniu: 

KonźToler  rachunk.  Jabłkowski  Stanisław,  i  dn.  31 
sierpnia  1921  r. 

Pom.  eks.  U.  P.  P.  Olszewska  Marja,  x  dn.  30  wrześ- 
nia 1921  ». 

Fr.  maszynistka  Drąźe^wska  Janina  z  dn.  30  Avrzc.4nia 
1921  r. 

V.  o.  sekr.  kanceł.  Przvżycka  Romana,  z  dn.  30  wrześ- 
nia 1921  r. 

Urzędnicy  n  o  w-  o  p  r  z  y  j  ę  c  i: 

Mianowany: 

D\ rektor  Izby  Skarbowej  w  Kiclcacłi,  Markowski  Bo-  , 
lesław.  Podsekretarzem    Stanu    dn.  1  września 
1921  roku. 

Tytułem    p  r  ó  b  y: 

Dąbrowski  Mikołaj  Ryszard,  od  1  września  1931  r. 
Dippl  Stanisław,  od  1  wrześniael921  r. 
Szczepanik  Eugeniusz,  od  1  września  1921  r. 
Dutkowska  Janina,  od  1  września  1921  r. 
Brojerski  Zdzisław,  od  1  września  1921  r. 
Ostaszewski  Jan,  od  1  września  1921  r. 
Spotowski  Hubert,  od  1  września  1921  r. 
Ledóchowski  Konstanty,  od  1  września  1921  r. 
Miihlstein  Henryk,  od  1  września  1921  r. 
Barnert  Franciszek,  od  3  września  1921  r. 
Osada  Zbigniew  Edward,  od  15  września  1921  r. 

Kontraktowi: 

Brzozowski  Stanisław,  od  1  września  1921  r-  w/g  VII 
st.  służb,  na  przeciąg  3  miesięcy. 

Knopf  Jan,  od  1  września  1921  r.  w/g  X  st.  służb. 
Bojemski  Aleksander  od  16  września  1921  r.  wVg  VIII 

st.  służb. 

Przepisy  emerytalne. 

507. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  najbliższym  czasie  wydane  zostanie  rozporządze- 
nie wykonawcze  dc  nowej  ustawy  emerytalnej,  podw)'ż- 

szające  znacznie  dotychczasowe  pobory  emerytur.  W 

sprawie  wypłaty  zasiłków  w  wysokości  3-miesięcznej 
dotychczas  pobieranej  emerytury,  Min.  Skarbu  wydało 
w  miesiącu  wrześniu  odpowiednie  zarządzenie  tak,  że 

wyplata  w  niekłóiych  urzędach  już  nastąpiła,  a  w  pozo- 
stałych nastąpi  w  naji<rótszym  czasie. 

(Monitor  Polski  Nr.  236  —  1921  r.). 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielnym  pod  Nr.  41  zapisano 
dziś  przy  spóidzielni  „Spółka  szewska  Grudziądz  zapisana 
spółka  z  ograniczoną  odpowiedziatnośęią  w  likwidacji. 
Likwidatoranni  ustano\|^ono  mistrza  szewskiego  Gu.stawa 
Malinowskiego  i  Otona  Kiepera  obaj  z  Grudziądza. 

Grudziądz,  dnia  13  lipca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  rejestrze  spółdzielni  tutejszego  sądu  pod  Nr.  4  za- 
pisano: Dotycticzasowa  nazwa  spółki  Kaminer  Spar 

&  Oarlehnskassenverein  E.  G.  mo.  u.  hi.  zu  Kamin  zmie- 
niono na  nazwę  polską,  która  brzmi: 

„Spar  Si  Darlehnskassenverein  Kamień  zapisana  spółka 
z  nieograniczoną  odpowiedzialnością^w  hamieniu. 

Sępólno,  dnia  29  iipca^1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

K       W  naszym  rejastrze   wspóidzielnym  pod  Nr.  55  zapisa- 
'  no  dztś  „Wspołdzielnia  Urzi^dnikow  w  urudziądzu  stuwa- 

rzyszenie  zarejestrowane  z  ograniczoną  odpowieaziainością". Frzedmiotem  przedsiębiorstwa  jest  zaKup  i  sprzedaż  czion 
kom  artykułów  codziennego  użytku  tak  spozy.'. czycn  jali 

*    koniehcyjaycti.    Członkami  zarządu  są:  pp.  huipow^Ki  ota- 
nisław,  rvrause  Czesław,  Nacnalski  J''1ai'jan,  Kozdron  ii^dward, 
Antkowiak    l;ironisław,    C^zutirych    Alojzy,    Goc  :3tanisław, 
Dudzik  Antoni,  btaskiewicz  Vval.    Zastępcami  członków  za- 

rządu są:  Gancz  bolesiaw,  CzopanowsKi  Aleksander,  Oze- 
I    gowsKi   Józet,   wszyscy    z    Grudziądza.    Udzia{  Każdego 
|,    członka  spółki  określa  się  na  1UUU  mk.  a  odpowiedzialność 
-:    za  zotjowiązanie  do  pojedynczej  wysokości  zdckiarowanycti 

udziałów,    ticz    wglądu   na   ilość   posiadanych  udziałów, 
I    każdy  członek  ma  jeden  tylko   głos.    Statut  głosi  od  dnia 
I    2d  czerwca  1921  r.    Organem   spółki  jest  „Głos  t^omorski" w  którym  należy  ogłaszać  wszelkie  publikacje  i  to  w  ten 

sposou,  za  radę  nadzorczą  podpisuje    prezes,  luu  jego  za- 
I     stępCo,  a  za  zarząd,  2   członków  zarządu.    Kok  obracnun- 
ji    kowy  kończy  się  Jl  grudnia  każdego  roku.    ::>półka  odpo- 
'    wiada  za  wszeikie  zouowiązania,   pudpi^ane  przez  ó  człon- 

ków zarządu  'pod  meciianicznie    wyciśniętą  iirmą  w:>po{- 
dzielni.    Wgląa  do  rejestru  jest   w  godzinzch  sluzł>owych 
każdemu  dozwolony. 

urudziąd,  dnia  .£3  lipca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  tutejszym  rejestrze  społkowym  pod  Nr.  10  zapisano 
dziś,  że  ̂ par  &  i>arlennsKasse  „Conkoruja"  spo4ka  zapisa- 

na z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  hamieńiu,  zo- 
stała uctiwałą  wuinego  zeDiania  z  dnia  24  października 

I  lil^O  r.  rozwiązana.  Likwidatorami  ustanowieni.  Fastor 
Arnold  Kietz,  zegarmistrz  Juliusz  Henpner  i  dzierżawca 
rybołóstwa  Gottlieo  ócnmidt  zamieszkali  w  Kamieniu..  / 

C^ępolno,  dnia  12  lipca  1921. 
Sąd  Powiatowy. 

I  ̂   :  
W  naszyirt"  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dzisiaj, 

'  pod  numerem  ^1  przy  ̂ poice,  „Kolnik  1  owarzystwo  zakupu 
t  sprzedaży,  CDpoika  zapisana  z  nieograniczoną  odpowie- 

dzialnością w  Żerkowie",  że  sumę  oupowiadziainosci  pod- 
wyższono na  5UUU  mk.  uctiwałą  Walnego  Zgromadzenia 

z  ania  16  czerwca  19żl. 
x.miana   ^  o  i  lU   statutu   co  do  odpowiedzialności 

i.  udziaiu  wstępnego. 
i;         Jarocin,  dnia  :^ó/Vi  1921. 

Sąd  Powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dzisiaj  pod 
numerem  1,  przy  spolce  „Molkerei  uenossenschatt,  bpołka 
zapisana  z  nieugraniczoaą  odpowiedzialnością  —  Przemy- 
»ławski,  ze  ogłoszenie  następuje  w  Landwirtschaltlicnes 
^^enIralswochenlilatt  tur  Polen. 

Jarocin,  dnia  25  lipca  1921. 
Sqd  Powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dzisiaj  pod 
numerem  23  przy  Spółce:  „Bank  Ludowy,  Spółka  zapisana 
z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  we  Witaszycach",  że 
Karol  Niedrig,  Andrzej  Miincłi,  Kazimierz  Kałmuski,  Antoni 
Sowiński  i  I^lakary  Reszelski  przestali  być  członkami  Za- 

rządu, a  obecny  Zarząd  tworzy: 
Antoni  Banaszak,  oberżysta,  Jan  Perzak  kierownik  seko 

ły  i  Jadwiga  Mrówkówna  nauczycielka. 
Jarocin,  dnia  25  lipca  1921. 

Sąd  Powiatowy, 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  dla  spółdzielni  „Kasa  Pożyczkowa 
spółki  zapisanej  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością 
w  Ostrowie  zapisano  dziś  co  następuje: 

Uchwałą  walnego  zebrania  z  dnia  18  maja  1921  r. 
zmieniono  następujące  §§  statutu  §  10,  44,  45  i  47. 

Ogłoszenia  Spółki  umieszcza  się  w  piśmie  ,, Gazeta 
Ostrowska'.  Gdyby  „Gazeta  Ostrowska"  przestała  wycł\o- 
dzić,  wtenczas  umieszcza  się  ogłoszenia  w  piśmie  „Dzien- 

nik Urzędowy  Ministerstwa  byłej  dzielnicy  pruskjej". 
Ostrów,  dnia  22  lipca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 
w  rejestrze  spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Piotrko- 
wie dnia  17  maja  1921  roku  pod  Nr.  kolejnym  1  wpisano: 

„Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców  Zgoda"  w  Rusz- czynie.  Stowarzyszenie  odpowiada  całym  swoim  ruchomym 
i  nierifchomym  majątkiem,  oraz  kapitałami  posiadanymi. 
Członkowie  odpowiadają  do  wysokości  zadeklarowanych 
udziałów.  Przedmiotem  stowarzyszenia  jest:  dostarczanie 
członkom  swoim  artykułów  spożywczych.  Ogólne  zebranie 
oddzielnym  postanowieniem  uchwali  warunki  co  do  zawie- 

rania umów  z  nieczłonkami.  Wysokość  udziału  wynosi 
1000  (tysiąc)  marek,  w  czym  obowiązkowy  wniosek,  płatny 
gotówką  przy  zapisaniu  się  do  stowarzyszenia  stanowi  200 
marek.  Całkowity  udział  winien  być  pokryty  nie  później 
jak  w  ciągu  dwóch  lat.  Zarząd  stowarzyszenia  stanowią: 
Górny  Mikołaj,  Blada  Tomasz,  Blada  Antoni  i  zastępca 
Pędziwiatr  J^^iichał,  a)  stowarzyszenie  zawiązuje  się  na 
czas  nieograniczony,  b)  ogłoszenia  stowarzyszenia  będą 
umieszczane  w  Dzienniku  Narodowym  w  Piotrkowie,  d) 
zarząd  stowarzyszenia  składa  się  z  5  osób  i  on  jest  upo- 

ważniony, w  granicach  zarejestrowanego  statutu  i  uchwały 
ogólnego  zebrania,  do  działania  w  imieniu  stouarzyszenia, 
i)  zastępca  pełni  swe  obowiązki  tylko  w  razie  nieoóecności 
członka  Zarządu,  lub  jego  wystąpienia  i  to  tylko  w  czasie 
trwania  kadencji,  g)  likwidacja  stowarzyszenia  może  nastą- 

pić na  zasadzie  uchwały  przyjętej  większością  2  3  głosów 
na  dwuch  z  kolei  zebraniach  członków. 

Piotrków,  dnia  21  lipca  1921  roku. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  wpisano  dzisiaj  pod 
Nr.  32  spółdzielnię  pod  iirmą  „Gcnossenschaftsbank 
Czarnków",  Spółka  zapisana  z  ograniczoną  odpowiedzial- 

nością w  Czarnkowie.    Przedmiotem  przedsięoiorstwa  jest: 
Prowadzenie  różnego  rodzaju  interesów  bankierskich 

celem  popierania  obrotu  pieniężnego  i  kredytowego  i  ce- lem popierania  wyrównania  pieniędzy. 

Ogłoszenie  spółdzielni  uskutecznia  się  pod  firmą  spół- 
dzielni, podpisanej  przynajmniej  przez  2  członków  zarządu 

w  „Kurjerze  Howiatu  Ciarnkowskiego". 
Zarząd  stanowią:  właściciel  browaru  '  Radolf  Kreppe 

w  Czarnkowie,' kupiec  Hermann  Niirnberg  w  Czarnkowie, 
emerytowany  rendant  Emil  Schwantes  w  Czarnkowie, 
Do  ogłoszenia  postanowień  i  podpisywania  za  spółdzielnię 

wystarczają  podpisy  dwóch  członków  zarządu. 

Wysokość  odpowiedzialności  wynosi  10000  mk.  od 
każdego  udziału,  wysokość  udziału  2000  mk .  z  których 

przynajmniej  połowę  wypłaca  się  natychmias.  po  zatwier- dzeniu przystąpienia.    Ilość  udziałów  nie  ograniczona. 
Czarnków,  dnia  22  lipca  1921. .3  Sąd  Powiatowy. 
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Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

na  dzień  10  sierpnia  1921  roku. 

AKTYWA: 

1.  Zapas  kruszcu:  a)  Zto|o 
b)  Srebro 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne  . 
3.  Rachunki  Zagr.  „Nostro" Banki  Niemieckie 

4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki:  tern>.,  tow.,  Otw.  Kr  i  ulgowe 
6.  Dług  Skarbu  Państwa 
7.  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
8.  Papiery  własne 
9.  Inne  Aktywa  .... 

P  A  S  y  W  A. 

1.  Fundusz  rezerwowy  ..... 
2.  Obieg  banknotów 
3.  Rachunki  źyrowe  i  natychmiast  płatno  zobowiązanin: 

a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne  Kasy  Pań- 
stwowe i  Wojskowe  .... 

b)  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
c)  Inne  rachunki  ..... 

4.  Inne  Pasywa  ...... 

M  a 
19.168.886.69 
40.439.839.60 
1.259.858.15 

716.952.667.50 

403.611  288.61  *) 

e  k 

P  o 

Zmiany  od  ostatniego  wykoKU: 

60.868.564.44  *) 
38.455.202.68  *) 

1.120.563.956.11 
2.894.480.067.40 
6.773.098.340.21 

145.625.000.000.— 845.830.954.44 
4.665.800.64 

12.063.991.135.75 
Razem  Mk.  169.426.954.021.65 

68.912.361.57 
121.814.174.581.50 

16.792.310.198.29 
1.593.488  655.13 

15.188.716.140.47 
  33.574.514.993.89 .  13.969.352.084.69 

Razem  Mk.  169.426.954.021.65 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  121.837.904.36. 

+ 

+ 

270.767.0T 
1.255.516.36 

115.67!2.461.24 
390.320.115.30 
481.613.683.35 

5.000.000.000.— 21 7.287.084.6  li 
2.163  07 

2.469.404.504.94 

~  bez  zmiany 

+  6.571.894.397. 

705  051.390.18 
961.790.980.68 

Zastępca  Naczelnego  Dyrektorat  •(-^)  Zarzycki. Vice-Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  ( -)  Gawroński, 

Stopa  procentowa:  6!^  od  dyskonta  weksli  i  lombardu  pożyczek  premjowych 
„  „  7%  „    lombardu  papierów  wartościowych 
„  „         51";  .        „         pożyczek  państwowych. 

*)    w  g  parytetu. 

Zjednoczone  Brouory  Uorsznuskie  p.  f.  HABERBUSCH  i  SCHIELE,  Spółko  Aktylna. 

straty  I  Zyski  za  czas  od  dn.  1.  VII— 31.  XII  1920  r. 

Surowe  materjały  i  akcyza 
Wynagrodzenie  administracji  i  robocizna 
Wydatki  handlowe  i  różne 
Opał  i  światło 
Remont  .... 
Róine  straty . 
Zysk  do  podziału 

Mk. 

5097142.49 
6598074.12 
4047192.29 
1719251.66 
630306.81 
523662.98 

4443849.63 
Mk.  23059479.98 

Sprzedaż  różnych  wyrobów 
Różne  dochody  . 

Mk.  22218187.28 
841292.70 

Mk.  23059479.98 

Bilans  za  czas  od  1.  Vli--31.  Xli.  1920  r. 

STAN  czyNNy. 

Nieruchomości 
Inwentarz  żywy  i  martwy 
Różne  towary 
Dłużnicy  różni 
Papiery  procentowe GotówKa 
Sumy  przejściowe 

Mk, 14964459.68  t 
14177778.90 
18392582.55 
4167917.91 
6406655.48 
1050840.54 

4158.15 
Mk.  59164190.19 

STAN  BIERNy 

Kapitał  zakładowy 

„  umorzenia 
«  zapasowy. 

Wierzyciele  różni . 
Sumy  przechodnie 

Zyski 

Mk.  24750000.— 4479559.58 

420750.— 
„  24736767.10 313007.30 

4464109.21 

Mk.  59164190.19* Podział  Zysków. 

Na  kapitał  umorzenia  ..... 
Na  „  zapasowy  ..... 
Na  dywidendę  . 
Na  podatki,  tantjemę  i  pozostałość  zysków  . 

Mk. 
827566.65 

100000.— 
2227500.— 
1309042.56 

Mk.  4464109.21 
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Stan  Rachunkódj  Banku  Wscttodnieso  oj  miejscu 

STAN  czyNNy. na  dzień  31  Hpcn  1921  roku. STAN  BlERNy. 

Gotowizna  w  kasie  
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. .    .    .  , 
Pozostałość  w  P.  K.  O  
Pieniądze  zagraniczne .    .    .    .  , 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  państwowe  .    .    .  . 
b)  papiery  hipoteczne  i  komun, 
c)  akcje   .    .  . 

Weksle  zdyskontowane  .  .  .  . 
Rachunki  otwartego  kredytu:  ® 

a)  zabezp.  papierami  publiczn.  . 
b)  zabezp.  wekslami  
c)  zabezp.  innemi  wartościami  . 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezp.  papierami  pubiiczn.  . 
b)  zabezp.  innemi  wartościami  . 

Rachunki  korespondentów  (Loro): 
a)  korespondenci  krajowi .    .  . 
b)  „  zagraniczni 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych  .    .  . 
b)  w  bankach  zagranicznych  . 
Nieruchomości  
Koszty  handlowe  
Inkaso  weksli  
Rachunki  z  oddziałami  .  .  .  . 
Różne  rachunki  

Marki f  e  n  i  fl  i 

7786«70.30 
572983.94 

20302706.96 

51792187.75 
50837133.45 
410.35817.80 

694410.75 
493497.50 

46119369.20 

16130123.10 
504711.63 

39093996.09 
7646416.57 
122652.59 

22318613.08 
1483328. 

28562561.20 

101438246.— 

143665139. 

1187908.25 

46119369.20 

16634834.73 

1619300,— 18825424.71 
2980931.80 

10339221.96 
39178374.22 

481216317.50 

Kapitał  zakładowy  
Kapitał  zapasowy  ustawowy.  . 
Inne  rezerwv  ........ Wkłady: 

a)  terminowe  
b)  rachunKi  czekowe    .    .  . 

Redyskonto  weksli  ) 
Rachunki  korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi.  . 
a)  korespondenci  zagranicżni 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych  .  . 
a)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje  
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  oddziałami    .    .  . 
Różne  rachunki  

Marki  i  f  e  n  i  g  i 

1661821.11 
196163257.25 

13296850.92 
7582832. 

55566162.70 
3729740.05 

24000000.— 
4372296.10 

32O0O0O.— 
197825078.36 

22943140.— 
20879682.92 

59295902.75 
31543983.34 
S740644.39 

50264786.71 
60150802.93 

481216317.50 

Bilans  StowanjsieDia  Spożfwtów  J01[  BRATNIII"  w  Saniloniierzu  u  im  1  stjcziiia  1920  roku. STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie  .      .  /' Remanent  towarów  po  cenie  zakupu 
Dłużr.icy  .... 
Ruchomości 
Nieruchomość 
Inwenfarz  żywy 
Ró^ni 
Sumy  przechod  ie 

Kor. 388597.47 
563022  91 

3230.89 
23454.59 
16384.50 
15757.50 

264283.51 

20O0.- Kor.  1282731.37 

STAN  BIERNy. 

Wkłady  .... 
Kasa  przezorności  pracowri 
Różni 

Sumy  przechodnie 
Kapitał  udziałowy  . 

„      zapasowy  . 
„  rezerwowy 

Czysty  zysk 

ków Kor. 77995.67 
15788.53 

204743.02 
150931.13 
260739.68 
30660.33 

190149.35 
351723.66 

Kor.  128273137 

Amortyzacja  ruchomości 
,         nieruchomości  . 
,  inwentarza  żywego 

Koszty  handlowe 
Strata — padł  koń 

„        na  kursie  walut. 
Czysty  zysk  .... 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Kor.  9818.20 

1820.50 
5252.50 

„  353034.12 

6600.— 
9443.24 

„  351723.66 
Kor.  737692.22 

Zysk  brutto  na  towarach Kor.  737692.22 

Kor.  737692.22 

Bilans  Tow.  Akc.  bawełnianej  i  mml  manufakiury  FERDyNAHDA  GEŁDNERA  \u  Łodzi  90  A.  31  grudnia  1921 
STAN  czyNNy. 

Nieruchomości 
Ruchomości 
Gotówka  . 
Weksle  . 
Papiery  wartościowe 
Dłużnicy  . 
Fabrykaty,  surowe  i  inne  materjały 
Strata  z  roku  1900 

Mk. 1236938.86 
682229.60 
58656.83 
43972.55 

314522.88 
283843.93 

2578656.28 
751930.32 

Mk.  6050751.25 

STAN  BIERNy. 
Kapitał  akcyjny      .       .       .  ■ 

s      obligacyjny  •  .    '  .  . 
Nie  zapłacone  wylosowane  obligacje  i 

centy  od  obligacji  . 
Nie  zapłacony  podatek  kuponowy 
Kapitał  amortyzacyjny  . 

„      rezerwowy  i  inne  fundusze Wierzyciele    .      •      •      •  • 
Pozostałość  zysku  z  1919  r. 
Zysk  za  rok  1920  ... 

pro 

Mk.  2160000.— 

537840.-- 
114786.81 

3331.13 
431778.53 
162965.76 

,  2385013.04 

,  7256.30 247779.68 

Mk.  6050751.25 



Ogłoszenia. 

BILANS 

BANKU  HANDLOWEGO  W  WARSZAWię 

dnia  31  marca  1921  roku. 

STAN  CZyNNY: 

1.  Gotowizna  w  kasie    .  . 
2.  Polska  Krajowa   Kasa  Pożyczkowa 

i  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
3.  Waluta  i  dewizy  obce 
4.  Skup  weksli  .... 
5.  Papiery  procentowe  własne: 

państwowe  polskie 
pozostałe  papiery 

6.  Papiery  procent,  funduszu  rezerw 
7.  Wylosowane  pap.  proc.  i  kupony 
S.  Pożyczki  na  zastaw  pap.  publiczn 
9.  Korecpondenci  dłużnicy 

pozatem  poręczenia  M.  132.069.4  J 3.89 
10.  Rachunek  z  oddziałami  Banku  . 
11.  Weksle  do  inkasa 
12.  Inkaso  u  korespondentów  . 
13.  Nieruchomości  .... 
14.  Wydatki  bieżące  za  1920  r. 

-  1921  r. 
15.  Racłiunki  przechodnie 

STAN  BIERNY: 

1.  Kapitał  zakładowy  .  . 
2.  Fundusz  rezerwowy  .... 
3.  Rezerwa  specjalna  .... 
4.  Wkłady:  a)  rachunki  czekowe  . 

b)  lokacje    .      .      .  . 
5.  Korespondenci  -  wierzyciele 

Pozatem  poręczenia  M.  132.069.413.89 
6.  Weksle  redyskontowane 
7.  Rachunek  z  oddziałami  banku  . 
8.  Różni  za  inkaso  ..... 
9.  Dywidendy  niepodniesione 

10  Procenty  i  prowizje  za  1920  r. . 
„  1921  r. . 

11.  Rachunki  przechodnie  .    ,  • 

Marki  i  fenigi 

[ 
262.005.475150 

835.538.716'74 231.393.980I83 
726.489.259j53 

98.104.405 
63 

42.843.895 19 
51.713.224 

59 3.801.541 
39 278.605.266 99 

2.936.164.533 
84 

1.299.818.438|96  i 
599.286.616  64 
253.218.533  85 
45.732.708 

01 

86.218.671 48 
63.968,371 

82 

55.785  828 41 

7.670.690.469:40 

162.000.000 
81.000.000 
61.703.331 40 

1.147.219.395 70 
173.241.927 

14 

3.928.077.843 51 

94.596.420 

62 1.056.788  267 60 
648.829.455 

48 1.597.147 27 
154.811.059 21 
71.321.086 74 
89.504.034173 

7.070.690.469|40 

dnia  30  kwietnia  1921  roku. 

STAN  CZYNNY: 

1.  Gotowizna  w  kasie     .       .       ,  . 
2.  Polska   Krajowa   Kasa  Pożyczkowa 

i  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
3.  Waluta  i  dewizy  obce    g  . 
4.  Skup  weksli  .... 
5.  Papiery  procentowe  własne: 

państwowe  polskie 
pozosłałe  papiery  ... 

6.  Papiery  proc.  funduszu  rezerw. 
7.  Wylosowane  pap.  proc.  i  kupony 
8.  Pożyczki  na  zastaw  pap.  publiczn. 
9.  Korespondenci  dłużnicy 

pozatem  poręczenia  M.  133.169.413.89 10.  Rachunek  z  oddziałami  banku 
11.  Weksle  do  inkasa 
12.  Inkaso  u  korespondentów  . 
13.  Nieruchomości  . 
14.  Wydatki  bieżące  za  1920  r. 

»  1921  r. 15.  Rachunki  przechodnie 

STAN  BIERNY: 

1.  Kapitał  zakładowy  •    .  . 
2.  Fundusz  rezerwowy  . 
3.  Rezerwa  specjalna 
4.  Wkłady:  a)  racliunki  czekowe  . 

b)  lokacje 
5.  Korespondenci  -  wierzyciele 

pozatem  poręczenia  M.  133.169.413.89 
6.  Weksle  redyskontowane 
7.  Rachunek  z  oddziałami  banku  . 
8.  Różni  za  inkaso  .... 
9.  Dywidendy  niepodniesione 

10.  Procenty  i  prowizje  za  1920  r.  . 
1921  r.. 

11.  Rachunki  przechodnie 

Marki  i  fenigi 

219.960.893  6i 
735.780.1 10k)7 

182.010.358 
743.413.601 

57.969.471 
28.566.165 
78.713.224 
3  727.316 

255.271.840 
3.379.397.651 

1.489.078.163 
418.152.337 
231.681.575 
45.811.356 
86.714.821 
78.143.475 
55.595.845 

8.089.988.208111 

1Ó2.0O0.000 
81.000.000 
61.703.831 1.406.157.771 

183.944.282 
3.933.096.349 

15.883. 
1.292.938. 
620.404, 

1.702. 
154.811. 
102.050, 

74.325, 

116,62 

5;)2i70 

782164 
237  20 059|21 

991  09 
38395 

8.089.988.208111 

za  rok  1920  Slowarz.  poMowo-u^zieloweso  w  Maip-Ptotko.  w  m.  Msło-Pfoikiej,  w  starostwie  MmMł 
Obroty  i  pozostałości  rachunków  (w  walucie  markowe)). 

STAN  BlERNy 

(Stowarzyszenie winno) 

Udziały  i  fundusze  za 
kładowe  .... 

Fundusze  własne:  za 
sobowy  i  specjalne 

Wkłady  oszczędno 
ściowe  .... 

Inne  (sumy  przecho 
dnie)  
Zyski  

<Bzem 

Pozosta- łość; z  roku 

foprzed- 
Tiiego 

14795.36 

116.35 

157419.33 

4493.27 
1696  27 

178520.63 

Obroty  w  roku 
sprawozdawczym 

Przychód  Rozchód 

20626.40  10380.72 
1 

551 .61 1  — 81777.36!  57520.94 

5444.40  4493.27 
1696,27 

108399.77 74091.20 

Pozosta- !oSć  w  koń- cu roku 

sprawo- 

zdawczego 

26041.04 

657.96 

181675.80 

5444.40 

212829.20 

STAN  CZyNNY 
(Stowarzyszenit^ma) 

Lokaty  w  inst.  pieniężn. 
i  papiery  procent.  . 

Pożyczki   
Ruchomości  i  nieru- 

chomości   .    .    .  , 
Inne  

Wydatki  i  straty     .  . 
Razem  .    ..   .  . 

Gotówka  w  kasie  w  dn. 
31'XH  i  obrotyogólre 

Bilans 

j  Pozostc- 

fość  z  roMu 

poprzed- 

niego 

11016.  - 

156847.52 

167863.52 

10657.11 

178520.63 

Obroty  w  roku 
sprawozdawczym 

Pososta- Jość  w  koń- cu roku 

sprawo- 

zdawczego 

Przychód  |  Rozchód 

109307.52 

19208.12 
5616.- 

132149.60 

22756.29 
5400.— 

179689,60 

3548.17 
128515  64 160521.89 18S637.77 

24191.43 

212829 jO 

236915.41 234613.09 
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Bilans  za  1919  r.  (w  rublach). 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie   7014.60 
Ruchomości   32.37.1 

Dom   648.94' Remanent  towarów   7054.30 
Dłużnicy   6336.60 

21086.811 

Kapitał  udziałowy 
„  zapasowy 
,  rezerwowy 

Wierzyciele 

Czysty  zysi^ 

STAN  BIERNY. 
782.00 

1586.87 
6304.36 1030.00 11 383.58ii 

21086.81A 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
67408.97 

7054.30  ' 74463.27 
%  z  Pożyczki  Państwowej 
%  z  Kasy  Pożyczek  Oszcz.  w  Witowie 
%  z  Komitetu  gminnego 

Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Dom  . 
Remanent  fov.;arów 
Dłużnicy  . 

74463.27 
62283.00 

12180.27 
231.84 
13.25 

794.55 
13219.91 

Koszta  handlowe  .  1760.72i 

Amortyzacja  rucho- mości   ....  3.50 
Amortyzacja  domu  72.10 
Czysty  zysk  .    .    .1 1383.58i 

Zysk  brutto  nn  to- warach .    .    .  . 

Bilans  za  1920  r.  (w  markach). 
STAN  CZYNNY. 

22177.55 
63.03 

1261.61 
64983.00 
26661.48 
115151.67 

Kapitał  udziałowy 

„  zapasowy 
,  społeczny Wierzyciele 

CżySty  zysk 

13?I9.91 

STAN  BIERNY. 

13219.91 

13219.91 

2415.12 

5886.37 29331.26 

2394.24 

75094.6g 

115151.67 

636123.46 
64988.00 

701111.46 
%  z  Komitetu  gminnego  . 
%  z  Pożyczki  Państwowej 

Rachunek  Strat  i  Zysków, 
701111.46 609734__27 
"  9157*7.19 

181.44 
782.50 

9J341.13 

Konta  handlowe 

Amortyzacja  rucłio- mości  
Amortyzacja  domu 
Czysty  zysk   .    .  . 

17009.45     Zysk  brutto  na-  to- warach  ....  92341.13 6.90 

140.10 
75094.68 
92341.13 P2341.1.^ 

(0 

W  dniu  31  Grudnia  1920  roku. 

AKTYWA: 
Marki  i  fenigi 

Kasa: 
Pozo.sfałość  w  gofowiźnie   203886.28 

Papiery  procentowe: 
9  akcji  Warszaw.  T-wa  Akc.  .Rtawal"  21 IP. — 
F^tugoterminown  Pożyczka  Państwowa     .'iOOOO.  - 
10  akcji  T-w;!  Akc.  „Tkanina"  w  Warsz.       5000  - 
2  akcje  Twa  Akc.  „Rozwój",      „  IfKK). --  58119.— Pocztowa  Kasa  Oszcz.  w  Warsz. 
Pocztowe  Konto  czekowe   3169.20 

Waluta  Niemiecku: 

Pozostałość  na  31/Xn  1920  r.     .    .    .    ~  2144.40 Ruchomości: 
Inwentarz  żywy   100000.— 

,        martwy   296750.— Nieruchomości: 
Wartość  Nieruchomości  Nr.    37    .    .  1200000.— 

„    286    .    .    600000.—  1800000.— 

Towary:  * 
Towary  Blawatne  ........  1268095.— 

,       Galanteryjne   469792,— 
Składu  Opałowego    ....    381285.—  2119172.— 

Dłużnicy: 

Dłużnicy  T-wa  *  .    .    .  294456.53 Weksle: 
3  sztuki  na  sumę   864. — 

Sumy  Przechodnie: 
Dług  należny  T-wu    .......  8205.20 

PASYWA: 
Marki  i  fenigi 

Kapitał  IJdiiałowy: 
Członków  T-wa  .  '  .  2476031,«?1 
Niepełne  udziały    ,    .    .    .  ̂ .    .    .    .-  635.9.') 
Kapitał  Zapasowy   32256.8;') „      Rezerwowy   21206.61 
„  .Amortyzac.  nieruchom.  ...  206543.53 

Bank  Handlowy  w  Warszawie  oddział 
w  Kutnie   453130.  . 

Wierzyciele: Pożyczki  hipoteczne  z  nieodebranymi 
procentami  .    .  x   33455.56 

Dostawcy  na  rachunku  otwartym  .    .  114219.54 
Pożyczki  bez  zabezpieczenia  i  kaucje     33735.16  181410.26 

Akcepty:  • 
Dostawcy  na  rachunku  akceptów  .    .  1075.29 
Pożyczki  na  zabezpieczenia  wekslowe       4752. —       5827. 2P 

I^odatki  Skarbowe: 
Dochodowy  skarbowy    ......  299.39 
Osobisty  od  pracowników   32694.25 
Od  czystych  zysków   10294.62  43288.36 

Sumy  Przechodnie: 
Dług  należny  od  T-wa   53780. — 
Czysty  zysk   1412655.97 

4886766.61 4886766.61 
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Bilans  Robotn.  Stow.  Spożywców  pow.  Rypińskiego  na  31  grudnia  1920  roku. 
Bilans. 

STAN  CZyNNY. 

Rachunek  Strat  i  Zy;>ków. 

Mk 
Amortyzacja  ruchomości  10  proc. 

od  22470  mk.  15  f   Mk.  2247.05 
Koszta  handlowe  84133.60 
Procenty  wypłacone  wierzycielom  „  3431.65 
Towar  zaginiony  na  kolei  ....  ,  3336.— 
Towar  otrzymany  cd  kc'ei  wzamian 
zaginionego   1000. — 

Wierzyciele  nie  ujawfteni  w  bi- 
lansif  6/VI   „  1000.— 

'  proc.  og  obrotu  na  Fund.  Spol. 
Wych   4445.71 

5  proc.  od  wypł.  pensji  na  Fund. 
Ubezp.  Prac   „  2716.75 

Saldo  Zw.  Rob.  Stow.  Spół.  nie 
ujaw.  w  bil.  6/VI  r.  b   „  2019.15 

Opakow.  z  Zw.  Rob.  Stow.  Spóldz.  ;         960. — 
10  proc,  od  nadw.  16902  mk.  25  f. 

na  Fund.  Społ.  Wych  ,  1960.23 
30  proc.  od  nadw.  16902  mk.  25  f. 

na  Fund.  Specjalne   „  5070.69 
Nadwyżka  z  stolarni   13870.95 
Nadwyżka  bruto  na  towarach   .    .  106321.25 
Czysta  nadwyżka   „  10141.57  

Mk.  121192.20121192.20 

Kasa  . Towary 

Różni 

Ruchomości 
Stolarnia  . 

STAN  BIERNY. 

Udziałowcy  ..... 
Różni        .  .       .  . 

Fundusz  Społeczny .-  .  .  . 
Fundusz  Społeczno- Wychowawczy 

Czysta  nadwyżka  .... 

Mk.  5766.92 

„  101749.97 
27675.70 

20223.40 

22479.35 
Mk.  177895.34 

Mk. 
46924.80 

82215.05 
34168.41 

4445.71 
10141.37 

Mk  177895.54 

Towarzystwo  Akcyjne  Fabryk  Żelatyny  i  Kleju  „ŻELATyNA" 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1919  rok. 

Pensje,  Ko.szly  Handlowe  i  Różno  Wydatki  .    Rb.  22,223.05          Za  .sprzedane  towary  ... 

Procenty     .       ...       .  .   '   .       ,  7,252,52     |     Straty  za  1919  rok  '  Rb.  29,475.57 

Rb.  18,293.73 

,.  11,181,84 
Rb.  29,475.57 

STAN  CZyNNY. 

1.  Ziemia  w  Winnicy  . 
2.  Inwentarz  i  maszyny 
5.  Budynki  fabryczne  . 
4.  Gotowe  towary  i  matcrjaty 
5.  Kasa  (Mk.  661,399.—) 
6.  Zaliczenie  kolejowe  , 
7.  Międzynarodowy  Bank  Handlowy 

trogród 
8.  Weksle  w  portfelu 
9.  Awansy 
10.  Kaucje 
11.  Papiery  publiczne 
12.  Dłużnicy  . 
13.  Straty  za  1915,  16,  17  i  18  rok 
14.  Straty  za  1919  rok. 

Bilans  na  31  grudnia  1919  roku. 
Rb. 

26.061.— 150,785.49 
111,224.48 

9,092.18 
3,062.70 418.30 

80.59 
24,365.07 
.2.285,10 

3,400.— 

994.57 
22,253.50 

125,787.68 
11,181.84 

Kp.pital  Zakładowy 
„  Amortyzacyjny 

.,  Kar „  Rezerwowy  . 
Pożyczka  hipoteczna  . Wierzyciele 
Niepodniesiona  dywidend 

STAN  BIERNY. 

Rb.  300.000.- 
.,  •  38,752,46 

29,90 
„  13,500. 

„  90^000.- .,  45,554.14 

2,550." 

Rb.  490,392.50 
Rb.  490.392.50 

Zarząd  Stowarzyszenia  Spożywczego  w  Trzebieszowie  pow.  Łukowskiego. 
STAN  CZYNNY.  Bilans  za  rok  1920.  STAN  BIERNY. 

Ka.sa   Mk.  40365.04  Udziały  Mk.  13087.36 
Towary   ,     42262.78  i     Kapitał  rezerwowy    .  .       .       .     .  8111.27 
Dłużnicy  10337.,57  !         „      zapasowy  „      1686.17  ^ 

Ruchomości   „        483.75  ':\         „      .specjalny  ,  10960.55 Różni   „      5854.55  l|    Różni  3615.93 
  .Zysk  netto  ,  61842.41 

Mk.  9930369     l|  Mk.  99505.69 

Tow.  Poż.-Oszczędnościowe  w  Trzebieszowie. 

STAN  CZYNNY.  .  Bilans  za  rolj  1920.  STAN  BIERNY.* 
Kapitał  w  Banku  Mk.  8,05  Kapitał  udziałowy    .       .       .    '   .  !    Nk.  10036.96 
%  papiery  ,        3240.—     n         7,      zapasowy  „  707.46 
Pożyczki   ą      .     „     151159.21         Specj.  przezn.  ........  4181.28 
Majątek  „     •     78.75     !     Wkłady   „  139415.97 
Gotówka  „       3483.93      !     Sumv  przechodnie  „  3623.74 

______       '     Zysk'  •.       .       ,       .     „  4^ 
Mk.  157969.94    ij  '  Mkt  157969.94 
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Bilans  Banku  Narodowego  dla  rozwoju  Polskiego  przemysłu,  rzemiosł  i  handlu. 

STAN  CZYNNY. 
Kasa  
R-k  bież.  w  Polsk.  Kraj.  Kasie  Pożyczk. 
,      „      w  Pocztowej   Kasie  Oszcządn. 

Papiery  publiczne  wiasnc  .... 
Pieniądze  zagraniczne  .... 
Skup  weksli       .  .       .  ... 
Otwarte  kredyty  („on  cali*)  zabezpieczo- 

ne papierami  publicznemi 
Pożyczki  terminowe  zabezpieczone  pa- 

pierami publicznemi  .... 
Korespondenci:  pozostałości  na  ich  r  k 
(Loro)   

Korespondenci:  pozostałości  na  r-k  banku 
(Nostro)  
Nieruchopności  
Koszty  handlowo  ..... 
Inkaso  weksli  
Różne  aktywa  ...... 

na  1  Sierpnia  1921  roku. Mk. 
15391671.90 
4375028.88 
1204737.93 

21788401.15 

2276-75 23846000.  - 
12063432.50 

38695439.81. 

9068528.79 
6842936.72 
7738736.53 

285.000 
15650605.83 

Kapitał  zakładowy  ..... 
Kapitał  na  lokacji  i  rachunki  czekowe  . 
Weksle  redyskontowane  .  .  .  • 
Korespondenci:    pozostałości  fta  ich  r-k (Loro)   
Korespondenci:  pozostałości  na  r-k  banku 
(Nostro)   . 

Procenty  i  prowizja  r.  b  
Różni  za  inkaso  .  .  .  .®  . 
Różne  pasywa   

STAN  BIERNY. 

Mk.  50000000.— 

64093001.56 
13936000.— 

31385W.- 3834102.31 
22137815.26 

285000.— 
52^377.66 

Mk.  157950795.79 Mk.  157950796.79 

•   ToyiiarzM  Pożyczkowo  -  Oszczędnościowe  w  SKórkowlcacli  gnilny  Naciiory,  powiatu  Opoczyńskiego. 
STAN  BIERNY.  Bilans  za  rok  1919.  STAN  CZYNNY. 

Kapitał  zakładowy  Rb.  9644.83  ]!  Pożyczki  Rb.  95107.— 
zapasowy  ,  615.71  |  Majątek   4925.17 
specjalny  „  2043.94  !|  Gotówka   49 

Wkłady      .       .   80581.49  i{ 
Sumy  przechodnie   5010.65  '] 
Czysty  zysk   2136.06  j  ,  

Rb.  100032.66  Rb.  100032.66 

Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  ^ZORZA"  w  Krępie  za  1920  rok. 
STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  . 
Towary  po  cenie  zakupu 
Ruchomości 

Koszta  handlowe 
Straty  przez  dostawców 
Czysty  zysk 

sklepowych 

STAN  BIERNY. 

Podział  Czystego  Zysku. 
lOg  od  30846  mk.  na  kapitał  zapasowy 
Wynagrodzenie  zarządowi  
6%  dywidendy  od  zakupu  towarów  przez  członków 
8%  od  14208.29  mk.  udziałów  
Reszta  czystego  zysku  na  kapitał  rezerwowy  . 
Za  wyrównanie  placu  6  robotnikom 

Mk. 3084.60 

7711.— 

13775.49 1197.77 

4594.12 
483.16 

Mk.  30846.14 

Mk.  6529.24 

,  42813.51 
15116.78  . 

Udziały  .    Mk.  14208.29 
.     ,  875.12 
.     ,  2329.98 

.     „  16200.— .     „  30846.14 
Mk.  64459.53  i Mk.  64459.53 

« 
Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Mk.  10634.73 

2298.95 Zysk  brutto  na  towarach  . .    Mk.  42348.23 
.     ,  1431.59 

Mk.  43779.82 Mk.  43779.82 

Bilans  Towarzyszwa  Przemysłowo-Hondiowego  „GLOBUS"  sp.  z  ogr.  odp.  w  Warszawie  na  dzień  1  stycznia  1921  r. 
STAN  CZYNNY 

Gotowizna  w  kasie 
Papiery  procentowe 
Towary  . 
Ruchomości  . 
Dłużnicy  . 
Sumy  przechodnie 

Mk. 

6425^.— 
101166.70 

2967630.— 
74088.— 1091896.22 

81242.— Mk.  4380278.92 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  . 
Wierzyciele 

Zysk  za  r.  1920 
Mk.  2500000.— 
„  1823ei68.10 56610.82 

Mk.  4380278.92 
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STAN  CZYNNY. 
Gotowizna  w  kasie  
Ruchomości  •  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu  w  skle- 

pach i  magazynach        .       .       .  . 
Udział  w  Związku  

OgóJem 

WdMców  w  KrdsnymMe  na  dzieli  1  stycznia  1920  rol{u. 
BIERNY. 

Kor. 11863.57 
4963.14 

62332.— 
6069.46 

Kor.  85228.17 

STAN 
Udziały  .... 

Fundusze: 
a)  zapasowy 
b)  rezerwowy 

Rdźni: 
a)    należn.  dostawo. 
Czysta  nadwyżka 

Ogółem 

Kor.  6316.— 

289.— 

2240.  - 
32688.64 
43694.55 

Kor.  85228.17 

Bilans  za  1919  rok 'Stowarzyszenia  Clirze^cilańsRiego  „UCZłfOSC"  w  Radomsku,  zatwierdzony  przez  Ogólne 
Zeiiranie  w  dniu 22  sierpnia  1920  r. 

STANCZYNNy. STAN  BIERNY. 

.,Óo(owizria  w  Kasie  Rb. 3533.42 Udziały  
Rb. 

7666.02 
Ruchomości  11S9.71 Kapitał  zapasowy   .                    .  . 3180. 
Remanent  towar  , 51813.f7 Kapitał  rezerwowy        .       .       .       .  . n 6841.09 
Dłużnicy  za  towary  „ 1290.92 Należności  dostaw.       .       .  . 

379S.~ 

Udział  w  związku  .       .       .       .       .       .  » 

105.- 

Pożyczki   n 28882.75 
Różni                                                      .  „ 922.36 Inne  rachunki  ♦   m 

329.52 

Bracia  Nobel  „ 17398.99 Bracia  Nobel  .  7219.74 
Czysty  zysk    .  .   

18336.95 

Razem    .  Rb. 76254.07 Razem  . Rb. 76254.07 

Bilans  za  1920  rok  Stowarzyszenia  Ctirzeic ijafisklegG 
„łACZNOiĆ"  w  Radomsku,  zntwlerdzony 

przez 

Ogólne Zebranie  w  dniu  1  nta]a  1921  roku. 
STAN  CZYNNY. STAN  BIERNY. 

Gotowizna  w  kasie 
„Rychomości 
I^emanent  towarów 
Inne  należności 

Mk. 
86840.22 
3436  32 

299543. 
24153.34 

Razem Mk.  412972.88 

Udziały  . 
Zapasowy 
Społeczny 
Należności  dosfawc. 
Pożyczki  . 
Inne  zobowiązania  . 
Czy.sta  nadwyżka  . 

Razem 

Mk. 
19965.05 
10028,99 
53434.29 

166274.70 
152974.39 

1659.04 

8636.47 
Mk.  412972.88 

Stan  Racliulików  Banku  Zjednoczonych  lim  Polskicii  na  31  maja  1921  roku. 

STAN  CZYNNY. 
Cbfówizna  w  Kasie . 
Pozostałość  w  P.K.K.P.  . 

■  ł^ozostałość  w  P.K.O.  . 
Pieniądze  zagraniczne  . 
Papiery  procentowe  własne 

a)  Papiery  Państwowe 
b)  piery  hipoteczne  i  komu 
^  naine  .... 

c)  akcje  
Weksle  zdyskontowane  . 
Rachunki  Otwartego  Kredytu: 

a)  zabezpieczone  papierami  publ 
h)  zabezpieczone  wekslami 
c)  zabezpieczone  innemi  warto 

ściami  .... 
Pożyczki  terminowe: 

a)  zabezpieczone  papierami  publ 
b)  zabezpieczone  innemi  warto 

ściami      .       .       .  • 
j^acbunki  korespondentów  (Loro) 
.  a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

W^Bchunki  nasze  u  korespondentów 
(Nostro): 

a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

.Nieruchomości. 
'.Ruchomości Koszty  handlowe 
..Inkaso  weksli  . 
Rachunki  z  oddziałam 
Różne  rachunki 

Marki    i  fenigi 

15881346.55 

408177.09 
50586158.20 

186204199.21 
237401308.98 

175692455.24 

635807.80 

35710.— 
457170.40 
39586.03 

.  17484.70 
29820833.89 

44813140.20 
13663793.16 

599220.07 
10022568.49 

66875681.84 
174656591.80 

599297963.43 

671517.80 

496756.43 

29838318.59 
10308388.51 
3559955.25 

22397524.21 
8964510.95 

59153831.55 
7149558.57 

1052469320.85 

STAN  BIERNY. 
Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  Ustawowy 
Inne    rezerwy:    kapitał  zasobów; 

specjalny  .  . 
Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  rachunki  czekowe. 

Redyskonto  weksli 
Rachunki  Korespondentów  (Loro) 

a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
(Nostro): 

a)  w  bankach  krajowych  . 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  oddziałami . 
Różne  rachunki 
Fundusz  stypendjalny  . 

Marki    i  fenigi 

43851227.50 

I  473476808.24 

100000000.-- 
5823890.08 
277872.59 

517328035.74 
69872418.95 

83291250.55 
6231455.16  89522705.71 

33676293.40 
2219168.90 35895462.30 

14971787.08 
9020384.51 

54794512.05 154662251.84 

300000.— 

1.052469320.85 
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STAN  RACHUNKÓW  BANKU  WSCHODNIEGO  W  WARSZAWIE. 

Stan  Czynny. 
Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.O  . 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne 

a)  papiery  państwowe  . 
b)  papiery  hipoteczne  i  komunalne 
c)  akcje  .... 

Weksle  zdyskontowane  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezpieczone  papierami  pub] 
b)  zabezpieczone  wekslami  . 
c)  zabezp.  innemi  war^tośclami 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezpieczone  papierami  pubi 
c)  zabezp.  innemi  wartościami 

Rachunki  korespondentów  (Loro) 
a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  koresp.  (Nostro) 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości 
Koszty  liandlowe 
Inkaso  weksli  . 
Rachunki  z  Oddziałami  . 
Różne  rachunki 

na  dzień  30  Czerwca  1921  r. 

Marki  i  fenigi 

8042870.30 
1444913.44 

18826755.91 

53675368.— 30402325.45 
318S0570.80 

595089.65 
297047.50 

13547344.48 

21993367.20 
596344.63 

46553963.31 
26432184.25 
4093252.09 
4198421.43 
1836046.37 

28314539.65 
61010947.50 

115968264.25 

892137.15 

13547344.48 

22589711.83 

1619300  — 14685359.34 
1439991.80 

15887808.94 
23309345.58 

382378617.97 

Stan  bierny. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  ustaw  owy Inne  rezerwy  . Wkłady: 

a)  terminowe 
b)  racliunki  czekowe  . 

Redyskonto  weksli 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 

a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  Koresp.  (Nostro) 
a)  w  bankach  krajowych  . 

•  b)  w  bankach  zagranicznych 
Procenty  i  prowizje 
Rdźni  za  inkaso 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

1661821.11 
171433855.68 

11363372.46 
6642842. 

21997051.20 2501956.55 

24000000.— .  4372296.10 

3200000.— 
173095676.79 

9609270.— 
180C6214.46 

24499007.75 
23341882.88 

6743942.39 
36013699.85 59496627.75 

382378617.97 

Stowarzjszoilie  Dflzialowe  RolDihdw  pow.  Hrutiesziwsliieso  i  Tomasiowsliiego  w  HiDliieszowie. 

>  Bilans  za  czas  od  d.  1  Stycznia  do  d.  31  Grudnia  1920  r. 
STAN  CZyNNY.  |i  STAN  BIERNy. 

1. 
2. 
3. 
4. ■  5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Kasa  .... 
Towary  .... 
Nieruchomość 
Ruchomość 
Dłużnicy  .... 
Banki      .       .  . 
Akcje  i  Udziały 
Papiery  wartościowe 
Inwentarz  żywy 
Nowe  budowle 
Straty  spowodowane  inwazją  .bolsze 
wicką   

Mk. 
201050.88 

9764586.40 
7077710.14 

296778.— 1333970.27 
3912.63 

187770.20 
22183.33 

32500.— 80526.40 

1605311.25 

Mk.  20606299.50 

1.  Kapitał  udziałowy  

2.  ,      zapasowy     .     ■  . 3.  „  rezerwowy  
4.  „      amortyzacyjny    .      .      .  . 
5.  Amortyzacja  strat  spowodowanych  przez 

inwazję  bolszewicką  .... 
6.  Wierzyciele  
7.  Banki  .'  . 
8.  Zysk  za  1920  r  

Mk. 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
WYDATKI. 

Koszty  Handlowe  Centrali  . 
Filji  . 

Procenty  z  rachunków  bieżących 
Amortyzacja  
Administracja  nieruchomości 
Utrzymanie  koni    .      .      .  ■ 
Czysty  zysk  

DOCHODY. Mk. 
1543307.82 

129650.— 189541.07 
544094.45 
15595.15 
27626.99 

1224321.05 
Mk.  3674136.53 

Ze  sprzedaży  towarów  w  Centrali 

«  »        »  Filji  . 
Za  procenty  z  r-ków  w  Bankach 

6411533.— 
26491.85 
81664.34 

409407.41 

160531.15 
10533188.70 

1759162.— 
1224321.05 

Mk.  20606299.50 

Mk.  3557119.51 110750.40 

6266.62 

Mk.  3674136.53 

Bilans  Towarzyslma  Po2yezKauro-Oszc7.ędnościoufego 
Roiicfnikduł  Warszawskich,  ul.  Kaliksfa  5. 

w  dniu  31  grudnia  1919  r. 

Stan  czynny:  Gotówka  mk.  23864.06,  papiery  %% 
mk.'l 05901. 20,  pożyczki  mk.  640290.90,  lokaty  mk.  194468.69, ruchomości  mk.  2720.99,  drukLmk.  1071.95,  straty  1915/1918  r. 
(mk.  89026.72  po  odliczeniu  nadwyżki  dochodów  1919  r. 
w  sumie  mk.  13014.77)  mk.  76011.95.  Ogółem  mk.  1044329.74. 

Stan  bierny:  Kapitał  udziałowy  mk.  61130.38,  ka- 
pitał zapasowy  mk.  129.50,  wkłady  i  długi  mk,  836926.95, 

rezerwa  na  pokrycie  strat  mk.  80479.73,  sumy  przechodnie 
mk.  65663.18.    Ogółem  mk,  1044329.74. 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Winien:  Koszty  administracji  mk.  28226.73,  koszty 

ekzekucji  mk.  9322.25,  procenty  od  wkładów  za  1919  r, 
mk.  31170.44,  pożyczki  odpisane  na  straty  mk.  1502.80,  amor- 

tyzacja ruchomości  mk.  483.43,  nadwyżka  dochodów  mk. 
13014  77.    Ogółem  mk.  83720.42. 

M  a:  Procenty  mk.  71887.74,  pożyczki  odzyskane  mk. 
4394.61,  zysk  na  sprzedaży  Pożyczki  Państwowej  mk.  5032.22, 
koszty  zwrotne  mk.  2405.85,    Ogółem  mk,  83720.42. 
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WINIEN. 

Rachunek  bilansu  Rb. 
Różni  wierzyciele  „ 
Rachunek  zysków 

i  sfrat  .    .    .    .  „ 

za  czas  od  I-go  sfyczQi  1914  roku  do  31 -go  grudnia  1919  roku 

•    Rachunek  Przychodu  i  Rozchodu. 
1914  1915/18  1919 

4694638.75  6764634.52  301151.19 
9410024.86    3041281.17  4654687.23 

262057.35 

Rb.    14366720.96  14805965.69  4955838.41 

1914 1915/18 

MA. 

1919 
Różni  dłużnicy 
Rachunek  bilansu 
Rachunek  zysków 

i  strat  .... 

Rb.    7602036.44  14180936.76  2053748.63 
,      6764684.52     301151.18  2718680.95 

   325877.75  185408.83 Rb.  14366720.96  14805965.69  4955838.41 

WINIEN. Rachunek  Zysków  i  Strat. 
Rachunek  amortyzacji  .    .  Rb.  228198.10  175420.94 
R-k  przychodu  i  rozchodu    „  ^   323877  75  183408.83 
Rachunek  bilansu 46330.49 452968.20 

ę  •  MA. 
Rachunek  biljn.su  ...  Rb.  12471.24  499298.69  635377.03 
R-k  przychodu  i  rozchodu    „  262057.35 

Rb.  274528.59  499298.69  636377.03 Rb.  274528.59  499298,69  636377.03 

AKTyWA. 

R-k nieruchomości  Rb. 
maszyn  i  ufen- 
syljów  . 
materjałów  su- 

rowych .  . 
przędzy .  , 
składu  towa- 

rów   .    .  . 
materjałów  do 
potrzeb  fabry- 

kacji .    .  . 
kasy  .    .  . 
weksli    .  . 

papierów  war- 
tościowych 
dłużników  . 
strat  i  zysków 

Rb. 

Bilans  po  dzień  31 -go  Grudnia. 
1914 1918 1919 

1970358.77  1974016.69  1974016.69 

4302020.34    4147157.12  4161554.57 

1174139.69 
540587.92 

4867447.48 

47341.62  2048215.19 
77566.16 

32281.70 

182509.43  221527.86 
302175.92  31454.45 
27215223  32678.47 

3296.66 

589602.94 
851571.88 
33S28.81 

1511172.75     657632.75  787032.75 
1320565.01    4395178,28  3646946.49 

452968.20  636377.03 

15086329.54  11992237.14  14810009.17 

R  k  akcji   .    .    .  . amortyzacji 

,     kapitału  zapa- .  sowego  .    .  . 
„     wierzycieli .  . 
,     zysków  i  sfraf 

1914 1918 

PASyWA. 
1919 

Rb.    3500000.-^  35O0O00.—  3500000.— 
„     4968513.77  5143934.71  5143934.71 

300000.  -  300000.  300000.  - 
„     6271285.28  3048502.43  5866074.46 

46330.49 

Rb.  15086129.54  11992237.14  14810009.17 

Sprawozdanie  Białostockiego  Towarzystwa 

Rachunek  Zysków  i  Strat  za 

ROZCHÓD.  ii 

Wzajemnego  Ubezpieczenia  od  Ognia. 

czas  I  I— 31 /XII  1920  r. 

Rezerwa  premji  reasekurac.  z  1919  r. 
Premje   reasekuracyjne  za  1920  r.  . 

Marki  i  fen. 

19200.— 623289.51 
642489.51 
239932.58  402556.93 

135447.56 
Po  potrąceniu  rezerwy  na  1921  r. 
Prowizja  ajentów  
Koszta  handlowe   298245.57 
Subwencja  Ochot.  Straży  Ogniowej  .    .  6000.—  304245.57 
Straty  pogorzelowe   37019.25 
Urząd  nadzoru  nad  zakład,  ubezp.    .    .  6254. — 
Spisano  dług.  wątpliw   3117.91 
Zysk   32129.38 

•  920770.60 

'    P  R  Z  y  C  H  O  D. 

Rezerwa  prem.  asekurac.  z  1919  r. 
Premje  asekuracyjne  za  1920  r.     .  . 

Po  potrąceniu  rezerwy  na  1921  r.    .  , 
Różnice  premji  i  przepł  
Opłaty  pocztowe  i  polisowe  Procenta  
Wpływy  reasekurac.  za  straty  pogorz.  , 
Tentjema  i  różnice  w  obracliunku  .  , 
Dochód  z  nieruchomości  , 

Marki  i  fen. 
70505.57 

893393.74 
963899.31 
339952.58  623966.73 

648.07 157036.80 .  7852.82 
29994  58 
90823.60 
J0468. 

920770.60 

STAN  czyNNy. 

Stan  kasy   
Pożyczka  odrodzenia 
Dewizy  rosyjskie    .  . 
P.  K.  K.  P.  R/Żyrowy 
Należności  w  instytuc.  kredytów. 

Bilans  w  dniu  31  Grudnia  1920  r. 

Marki  i  fen. 
45179.51 

51509.— 1561.25 
70058.51 
1006.75 

Nieruchomość   140000.- 
Urządzenie  biurowe   5120.— 143120.— 

Prolongac.  pod  weksle  ."   112725.90 Rezerwa  premji  reasekuracyjnej  .  .  .  230932.58 
Różni  dłużnicy   224983.25 

887876.31 

STAN  BIERNy. Mk.  i  f. 

Kapitał   153661.73 

Rezerwa  premji  asekuracyjnej   559932.58 

Podatek  Skarbowy  i  Stemplowy   15951.— 
P.  K.  K.  P.  R/Zastawowy                                  .  40000.— 

Różni*wierzyciele   306201.62 

Czysty  zysk  z  1920  r.   52129.58 

887876.31 
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Bilans  Tow.  Po2.  Cszcządn.  w; Kleczewie  za  r.  1920. 
Pasywa:  Udziały  mk.  10049.48,  fund.  zasób.  7473.67, 

wkłady  74737.97,  inne  1302.08.  A  k  t  v  w  a:  gotówka  27791.78, 
lokofy  507.29,  pożyczki  65275.88.  Bilans:  93574,95.  Rachu- 

nek Zysków  i  Strat:  dochody  8918.77,  wydatki  8907.02, 
zyski  11.75. 

Bilans  Częsfochouiskiego  Towarzysti^a  patyczkoufo-Oszczę- 
dnośeinwegn  u.'  Częstochowie,  ul.  Kościuszki  Nr.  11,  w  dniu 

31  grudnia  1SZ0  r. 
Stan  czynny:  Kasa  mk.  555104.02,  papiery  pro- 

centowe i  akcje  mk.  407824.26,  pożyczki  n§(.  6983345.22, 
lokaty  mk.  1852112,  nieruchomość  mk.  451116.37,  lombard 
mk.  708467,  różne  rachunki  mk.  21501  68.  Ogółem  mk. 
10779470.55.  Stan  bierny:  Udziały  mk.  928539.01,  fun- 

dusz zasobowy  mk.^  63057.55,  fundusze  rezerwowe  mk. 
109249.29,  wkłady  mk.  8777085.86,  długi  mk.  294170,  różne 
rachunki  mk.  533095.33,  zysk  mk.  74273.51.  Ogółem  mk. 
10779470.55. 

Rachunek  strat  i  zysków  za  1620  r. 
Winien:  Procenty  wypłacone  110552.37,  koszty  admi- 

nistracji mk.  329140.24,  niedobory  z  poprz.  lat  mk.  244151.67, 
zysk  mk.  74273.51.  Ogółem  mk.  758117.79.  Ma:  procenty 
pobrane  mk.  756689.24.  Różne  wpływy  mk.  1428.55.  Ogó- 

łem mk.  758117.79. 

Bilans  Chrześcijańskiego  staw.  poż.  oszczędn.  w  Retkini  za 
1919  rok. 

Pasywa:  Udiiały  mk.  8654.56,  fundusz  specjalny 
mk.  507.21,  wkłady  18749.85,  inne  506.  Aktywa:  gotówka 
2610.39,  lokaty  600.—,  pożyczki  24308.52,  ruchom.  172.40. 
Bilans  28417.62.  R-k  strat  i  zysków:  dochody  149833,  wy- 

datki 2224.64,  straty  726.31  uchwalono  pokryć  karą  od  dłuż- 
ników. 

Bilans  Chrześcijańskiego  sfou,'.  pci.  oszczedn.  w  Retkini 
za  19ZQ  rok. 

Pasywa:  Udziały  mk.  9985.16,  fund.  zasób,  i  specjał. 

833.25,  wkłady  35786.06',  inne  2135.98.  Aktywa:  gotówka 5908.43,  papiery  procentowe  1100,  pożyczki  41247.86,  ruchom. 
129.30.  Bilans  4^740.45.  R-k  zysków  i  .  strat:  dochody 
6310.96,  wydatki  6665.82,  stratę  354.86,  postanowiono  po- 

kryć z  fund.' zasób,  i  z  zysków  roku  następnego. 

Bilans  stour.  poź.  oszczedn.  w  Kazimierzy  CLMelklej  za  19Z0  r. 
Pasywa:  Udziały  mk.  21200.42,  fund.  zasób,  i  spe- 

cjalny 31915.70,  wkłady  2057806.05,  inne  293.60.  Aktywa: 
Gotówka  27604.51,  lokaty  i  pap.  procentowe  ̂ 67450.73,'po- 
źyczki  1127199,  ruchom.  35.05.  Bilans  2122289.29.  R-k  zy- 

sków i  strat:  dochody  75509.1S,  wydatki  64435.66,,  zysk 
11073.52,  podzielono  na  fundusz  zasób. 1107.35  na  budowę 
własnego  domu  3270.14,  różnym  instytucjom  6696.03. 

Ogłoszenie. 
Niniejszym  podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  że 

na  ogólnem  zebraniu  członków  Towarzystwa,  pożyczkowo- 
oszczędnościowego  w  Stokach,  w  dniu  18  września  r.  b. 
zapadła  uchwała  nakazująca  likwidacje  tegoż  Towarzystwa 
i,  że  na  mocy  powyższego  oraz  z  mocy  ustawy  z  d.  29  paź- 

dziernika 1920  r.  (o  współdzielniach)  Komisja  Likwidacyjna 
Towarzystwa  pożyczkowo-oszcządnościowego^  w  Stokach 
wzywa  pod  skutkami  prawa: 

a)  Wierzycieli  i  wkładków  do  zgłoszenia  swych  pre- 
tensji w  ciągu  3-ch  miesięcy  od  daty  ogłoszenia. 

b)  Dłużników  do  pokrycia  swych  względem  Towa- 
rzystwa należności  w  terminie  3-ch  miesięcznym  od  daty 

ogłoszenia. 
Stoki,  dnia  9  Października  1921  r. 
{  — )  L.  Switoński.    ( — )  F.  Bajer.    ( — )  J.  Pozdziej. 

Ogłoszenie. 
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  członków  Akademickiej 

Spółdzielni  Wytwórczej  w  Warszawie  odbędzie  się  dn.  30  X 
r.  b.  w  lokalu  wytwórni  Lwowska  12,  o  godz.  15,  w  drugim 
terminie  o  godz.  16  tamże  tegoż  dnia.    Porządek  dzienny: 

1)  Wybór  prezydjum,  2)  Sprawozdanie  Zarządu  i  Rady 
Nadzorczej,  3)  Zatwierdzenie  planu  działalności  na  przy- 
szły^res,  4)  Dymisja  Zarządu,  5)^Wybory  nowego  Zarzą- 

du i  R.  N.,  6)  Wnioski.  O  czem,  prosząc  członków  o  przy- 
bycie zawiadamia  ;?arząd  A.  S.  W. 

Tow.  AkL  Przemysło  Mmm  J.  I.  WIENER"  w  im Bilans  po  dzień  31  marca  1921  rokii. 

STAN  czyNNy. 
1.  Nieruchomości  i  budowie  .       .       .  Mk.  926576.09 
2.  Maszyny  i  urządzenia  fabryczne           „  6763857.58 
3.  Towary  i  snrowce       .       .       .       .    ,  105213522.— 
4.  Kasa   3759633.57 
5.  Portfel  wekslowy  „  185041.67 
6.  Papiery  publiczne                           ,    „  1339284. — 
7.  Dłużnicy       .    • .       .             .       .    „  •  17355575.10 
8.  Ruchomości  .......  23535.12 
9.  Rachunek  Strat  i  Zysków,  strata  lat 

ubiegłych    .  .  Mk.  2150323.39 
Zysk  w  roku  sprawoz.    ,      348907.30    ,.  1801416.09 

Mk.  137368441.22 

STAN  BIERNy. 

1.  Kapitał  Akcyjny  Mk.  6480000.-  - 
2.  Fundusz  zapasowy      .....  270191.22 
3.  ,           ,       od  nieszczęśl,  wy- 

padków rob.  ,  13657.20 
4.  Fundusz  amortyzac.  Mk.  1108955.66 

amortyzowano  w  ro- 
ku sprawozdawczym    „        10S042.81    „  1216998.47 

5.  Wierzyciele  „  25644652.73 
6.  Akcepty   101428236.19 
7.  Procenty  zarezerwowane  .    ,  2314705.41 

Mk.  137368441.22 

Rachunek  Strat  i  Zyską^iy  po  dzień  31  marca  1921  r. 
WINIEN. 

1.  Koszty  handlowe  Mk.  2026178.14 
2.  Procenty  „  1739608.22 
3.  Różnice  kursowe   1121422.62 
4.  Prowizje  bankowe       .....  96281.22 
5.  Pensje  dyrektorów      .       .       .       .    „  360000.  - 
6.  Sumy  odpisane  na  straty    .       .       .    »  161454.21 
7.  Utrzymanie  nieruchomości.       .       .    ,  982.41 

8.  Amortyzacja   '  108042.81 9.  Pozostałość  z  roku  1919/20        .       .    ,  2150323.39 
Mk.  7764293.02 

M'A. 

1.  -Zysk  na  fabrykacji      .             .       .  Mk.  5956767.73 
2.  Zwrot  sum  odpisanych  na  straty      .  , ,  6109.20 
3.  Strata  z  lat  poprzed- 

nich    .       .  .  Mk,  2150323.39 
mniej  zysk  w  roku  spraw  „     348907.30    ,,  1801416.09 

Mk.  7764293.02 

Dom  Kandlowy  Plarjan  Gołaszewski  I  S>ka,  Sp.  z  ogr.  odpow. 
R-k  Bilansu  Zamknięcia  na  dz.  ai/xn  19Z0  r. 

Stan  Czynny:  Gotówka  w  kasie  mk.  81417. óS- 
urządzenie  sklepowe  mk.  230060,  utensylja  sklepowe  mk, 
9730.50,  papiery  procentowe  mk.  1000,  remanent  towarów 
na  dz.  31/XII  1920  r.  mk.  1265217.10,  Razem  mk.  1587425.25. 
Stan  Bierny:  R-k  kapitału  mk.  517425.25,  wierzyciele 
mk.  1070000.    Razem  mk.  1587425.25. 

R*a  c  h  u  n  e  k  Strat  i  Zysków:  za  czas  od  l/III 
do  31/Xn  1920  r.  Winien:  Kupione  towary  mk.  9625078.40, 
.feoszty  handlowe  mk.  600398.46,  procenty  mk.  58275.76, 
ogło.szenia  mk.  38589.80,  zyski  mk.  637425.25.  Razem 
mk.  10959767.67.  M  a:  Towary  sprzedane  mk.  9694550.57, 
remanent  towarów  na  31 'XII  1920  r.  mk.  1265217.10.  Razem 
mk.  10959767.67. 

Tłoczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  J^ft  20,        15439.  26  X  1921. 
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^ok  III. 

M/y 

DZIENNIK  URZĘDÓ^^t^Y MINISTERSTWA  SKARBU. 

20  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaStoweeo  petUem:  200  mh.  Materjal  redakcyjny  oraz  oafoszenia.  które  na pr.ep.sow  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  s1.STńa!eiy  kierowi 
do  Redakcji.  Leszno^  jgklgj^-^!_5!2.6jK  tel.  admin.  M  512-71.  Rierowac 

07a1;SrL^3"dl*^'sSq''°^^   ̂ ''"'"i^  w  sprawie  prenumeraty  miesięcznika  „Sprawy  Podatkowe". OPgaiUzaBla  U/ladZ:  509.    Rozporządzenie  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  z  d.  29/9-1921  r.  w  przedmiocie  utwo- rzenia okresowej  Izby  Kontroli  w  Poznaniu.  ^ 

p!dffSkSS''"i5l''^nuł''u""'''^*  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  otwarcia  Kursów  Podatkowych. Podatek  glEłdoOSy,  511.    Okoln.k  w  przedmiocie  sposobu  obliczania  podatku  giełdowego  emisyjnego  w  razie  do- 
konania  emisji  za  pośrednictwem  , placówek  subskrypcyjnych".  *yj"ego  w  razie  ao 

"s^-^^u"'"'''  -,'^  opłat  stemplowych  od  weksli  „depozytowych"  oraz  od  prolongat 
Podatki  iu1^^v  nB  5«  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  ustawy  o  opłatach/stemplowych  od  wek!li fOOaiKI  KOnsURJCylnB:  514.    Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  19  września  1919  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opo- datkowaniu piwa  na  obszarze  b.  zab  rosyjskiego.  515.    Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  19  września 

Radl  Mh^i.^f^ówTT^^lo^r?.*  ""ioo^^  obszarze  b.  zab.  ausfrjackiego.  516.  Rozporządzenie Kady  Ministrów  z  d.  19  września  1921  r.  o  zmianie  niemieckie  ustawy  z  d.  25  lipca  1918  r.  o  opodafkowa- hiu   piwa.    517.    Rozporządzenie  Ministrów    Skarbu   i   b.'   Dz.  Pruskiej   z   d.   12/X  1921  r.  w  przedmiocie 
'  i''wDrw"adzrnL'-ifdl'nr;'''''' H  ''''     °  ̂".'^^'^r'"  '""""P"'"  '^^"'1'"  -^g^^dnie  sekwŁ  cukru 1  wprowadzenia  jednolitego   podatku   spożywczego   od   cukru   na  obszarze  Rzeczypospolitej.   518.  Okólnik 
rn^.r/.^HT   fr-T   l°^P-'^^Z^^^<^fSO   monopol  handlu  względnie  sekwestr  cukru.  519.  Tymczasowa instrukcja  d  a  stałe,  Kontroli  Skarbowe,  w  cukrowniach,  obowiązująca  począwszy  od  1  października  1921  r Mn««„«?  '^^^o"'  «'yProdukowanego  w  kampanji  1921/22  i  następujących. 

TusJl'l^^Sl^L  ̂ -Pr^-^^f'  R^'^?,'^--*'-^-  ?  d-  ̂4/X  192lMV  przedmiocie  opodatkowania  spiry- ^usu  1  wyrobów  wodczanych  .na  obszarze  Rzeczypospolitej.  . 

od^illT/'"  f/'  .R^^P""^'^^^"^'  R«dy  Mi"i«t'^<5w  z  d.  14/X  192.1  r.  o  podwyższenia  podatku  od  tytoniu 
1  od  wyrobów  tytoniowych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej.  .  *'       ?  v  "  y^o"'" 

ł-rZEpisy  BBinB:  5ZZ.    Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  8  października  1921  r. 7JZd^'°^'tv^-'^r^%V''l  ^"t^  ̂ .  ^»«-  Obwieszczenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  w  po- rozumieniu  z  Ministrem  Skarbu  .  Ministrem  b.  Dz.  Pruskiej  z  d.  8/X  1921  r.  w  przedmiocie  uzupełnieni w!- 
^vch  ̂z7'°Okó^n5!:^'^  ""'""^-^  ̂ l*  ̂^'"•°?'°"y-  52*.,  P^-epi^y  o  wpłacaniu  zaliczeń  na  pokryde  ooŁt  cel- 
^J^S.rll  ■  A  Z/^'^"^,'^  dokonywania  przez  Kierowników  Urzędów  Celnych  kontroli  czynności  pod- 

wzowl^o  "'•^^j,^"''^'^^"'^?^  526  Okólnik  w  sprawie  nadania  Bankowi  Centralnemu  praw  bahku'^de. 

w  orw1Szcz^'L?J"2"4/v1n  iś"??"'"'  "  ''''^'^  artykułów/umieszczonych 

'"''''d'L?f  SzŹk^^drore^i^*  Skarbu  w  sprawie  wznowienia   wymiany  tymczasowych  świa- 

^""""Lzl^zSfciowef  •  ̂<'^P°'-^'»^^«'^'«  ^'"J^---^^-   ̂    cl.   19/IX   1921  r.  w  sprawie  utworzenia  Komisji 

^''"'^LlSiLrs';fik?5h' S!'"'  l      'Vl^'  «5V  ̂   Pr^-l-^i^^ie  obciążeń  hipotecznych  w  walucie  zagranicznej 
§3? itsf  walu^tttS^^^^^^^^  -  «P--«  ^'-i^-*^^  '  I  emisji!. 

P0iyezHa.p^8j.g^  -  ̂ P--  losowania  4^  Premiowej  Pożyczki  Państwo. 

^'^'^\T.V^e!^!ruJi^'  f^^^r'\^^'/"'^  ^'^"L"^  -  przedmiocie  utworzenia  Rady  Ubezpieczeniowej npfJ  iilf  5     •  zakładami  ubezpieczeń.    535.  Okólnik   w  sprawie  objęcia  przez  Urząd  Nadzoru 
SDraiarsDś/dJłPlr^T  "^|^f?eczen  kompetencji  w  zakresie  nadzoru  nad  zakładami  ubezpieczeń  w  Małopolsce, sprawy  spOłOZlelCZB:  63S.  Komunikat  w  sprawie  podwyższenia  opłaty  za  ogJoszenia  rejestracji 

OD  REDAKCJI. 

Czasopismo  „Sprawy  Podatkowe".  . 

•  Miesięcznik  poświęcony  popularyzacji  skarbo- 
"wości  publicznej  w  Polsce  pod  redakcją  adwokata 
>'Dr.  Rudolfa  Langroda,  z  udziałem  fachowców,  oraz [((prawników  zawodów  praktycznych. 
[:  Pojawił  się  w  druku  zeszyt  III  następującej treści: 

Co  należy  wiedzieć  o  podatku  dochodowym? 
O  przekroczeniach  podatku  przemysłowego  i  ka' 

rach  (przekroczenia  podatku  procentowego,  postępo* 
wanie  kamo  =  skarbowe). 

Podatek  gruntowy  w  Polsce  —  obecnie. 
Wykładnia  ustaw  i  rozporządzeń: 
świadectwa  przemysłowe  dla  handlu  t.  zw.  „Caje 

gami". 

W  sprawie  opłacania  podatku  przemysłowego 
przez  Stowarzyszenia  Spożywcze. 

Darowanie  skutków  spóźnienia  terminów. 
Czy  należy  wykupywać  świadectwa  przemysłowe 

od-  kantorów  pralni,  farbiarni,  przedsiębiorstw  prze- wozowych  i  pogrzebowych? 
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Cena  egzemplarza  mk.  200,  cena  w  abonamencie 
za  kwartał  czwarty  b.  r.  rak.  560. 

Redakcja  i  Administracja:  Warszawa,  ulica  Hoża 
Nr.  37  12.  Telefon  Nr.  270*15. 

Ekspedycja  i  Główny  Skład':  Księgarnia  Ferdy- nanda Iloesicka,  Warszawa,  Senatorska  22.  Telefon 
Nr.  10.68. 

Postanowienia  ogólne. 

508. 

OKÓLNIK  L.  5806  2!.  D.  A.  Wydz.  3. 

W  sprawie  prenumeraty  riiesięcznika  „Sprawy  Podatko- 

we" dla  użytku  Izb  Skarbowych  i  Urzędów  podległych. 

Do  Izby  Skarbowej  w  Warszawie,  Łodzi,  Kielcach,  Bia- 
łymstoku, Lublinie,  Łucku,  Brześciu,  Lwowie  i  Krakowie 
i  do  Dyrekcji  Skarbu  w  Cieszynie. 

Miiiisterstv/o  Skarbu  zarządza  prenumeratę  mie- 

sięcznika „Sprawy  Podatkowe"  po  jednym  egzemplarzu 
dla  każdego  Urzędu  Skarbowego  Pod.  i  Opłat  Skarbo- 

wych, oraz  dla  Izb  Skarbowych  z  poleceniem  udzielania 
go  do  wiadomości  personelowi  podatkowemu  dla  celów 
informacyjnych  i  naukowych 

Na  przyszłość  Administracja  Dziennika  Urzędowe- 
go Ministerstwa  Skarbu  przesyłać  będzie  systematycznie 

egzemplarze  czasopisma,  przyczem  komplety  jego  win- 
ny być  przechowyv\'ane  w  ,  bibljotekach  odnośnych 

urzędów.  * 
Warszawa,  d.  15/XI  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Mar]:o>rsLi. 
Pcdsekreiarz  Stanu. 

Organizacja  władz 

509. 

ROZPORZĄDZENIE. 

Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli 

z  dnia  29  września  1921  roku 

w  przedmiocie  utworzenia  okręgowej  izby  kontroli 
w  Poznaniu. 

?n:i  '^od?ta\vic  art.  27  ustav;y  o  kontroli  państw»o= 
wej  z  dnia  3  czerwca  1921  r.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  51, 
^soz.  3)4)  zarządza  .się  w  porozumieniu  z  Prezydentem 
Ministrów  i  Ministrem  b.  Dzelnicy  Prukiej  co  naste= 
Fuje: 

§  1.  Tworzy  się  okręgową  izbę  kontroli  państwo* 
wej  z  siedzibą  w  Poznaniu,  jako  organ  Najwyższej 
Izby  Kontroli,  jej  be '.pośrednio-'  podległy. 

§  2.  Terytorjalny  zakres  działania  tej  izby  rDz= 
ciąga  się  na  województwa:  poznańskie  i  pomorskie. 

Ni  41-^41  ̂  §  3.  Do  zakresu  zadań  tej  izby  należy  wykony* 
wanie  kontroli  państwowej  na  zasadach  wyłuszczo- 
nych  w  powołanej  we  wstępie  ustawie. 

§  4.  Okręgowa  izba  kontroli  w  Poznaniu  przyj= 
muje  w  granicach  swej  kompetencji  dotychczasowe 
agendy  Izby  Obrachunkowej  Ministerstwa  b.  Dziel= 
nicy  Pruskiej  wraz  z  kredytami  przeznaczonemi  na 
utrzymanie  izby  do  końca  r.  1921,  oraz  presonel  tej* 
że,  inwentarz  i  archiwa. 

§  5.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  na* 
leży  do  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  w  porożu = 
mieniu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 

§  6.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  1  października  1921  roku. 

Prezydent  Ministrów: 

(-7)  A.  Ponikowski. 

Prezes  Najwyższej  Kontroli: 

( — )  Jan  Żarnowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  Dr.  J.  Trzciński. 

(Dz.  Ust.  R.P.  z  d.  29.  X.  1921  r.  Nr.  85,  poz.  620). 

Podatki  bezpośrednie. 

510. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  obecności  Pa-^a  Ministra  Skarbu  odbyła  się  dnia 

24-go'  b.  m.  uroczvsta  inauguracja  Kursów  Podatko- 
wych, urządzonych  pr-'e?.  M5nisterst>vo  Skarbu  dla  kan- 

dydatów na  urzędników  referendarskich  przy  urzędach 
j>karb-Avycb  dla  podatków  i  opłat  sl^arbowych  na  zie- 
mi.-cli  b.  zaboru  rosyjskiego.  Po  słoA^  ie  wstępnem  i  wy- 

gi oszonem  przez  Kierownika  Kursów  Dr.  Fełdtinana. 
Naczelnika  Wydziału  w  Depaiiamencie  Podatków  i 

Opłat  Ministerstwa  Skarbu,  i  po  serdecznem  powitaniu 
przybyłych  na  maugurację  Ministra,  prelegentów,  dy- 

rektorów Departamentu  Administracyjnego  i  Podatko- 
wego pp.r  dr.  Gregera  i  dr.  Birgfełlnera  oraz  uczestni- 

ków kursu,  wygłosił  p.  dr.  Birgfellner  wykład  inaugura- 

cyjny, wyj?-śn'aięc  w  pięknem,  a  treściv.'em  przemówie- 
niu historycznie  rozwój  gospodarki  od  gospodarstwa 

osobowego  począwszy  aż  do  gospcćarsiwa  społeczne- 
go. Nawiązując  do  prcgram.u  kursów,  streścił  prelegent 

w  spo3Ób  zwięzły  a  przejrzysty  zagadnienia  ogólno- 
budżetowe,  oraz  zasadę  systemów  podatkowych.  Pro- 

gramem Mylfładów  objęto  w  szczególności:  prawo  cy- 
wilne, s|5adlcowe,  hipoteczne  i  handlowe,  ustrój  admini- 

stracyjny i  polityczny  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ustrój 
samorządu  i  finansów  samorządowych,  organizację 

władz  i  urzędów  skarbowych,  oraz  biurowość,  księgo- 
wość handlową,  ogólne  zasady  skarbowości  i  budżetu, 

a  z  dziedziny  podatków  podatek  doch,odo\vy  i  majątko- 
wy, podatek  przęmyslowj'  i  od  kapitałów  i  rent,  podatek 

gn.mtowy  i  podyrany,  podatek  od  spadków  1  darowizn 
oraz  cały  szereg  opłat  stemplowych  i  należytościowych. 

Wykłady  odbywają  się  codziennie  w  przestronnym  loka- 

Pozycje  508—510. 
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!u  przy  ul.  Długiej  Nr.  42,  Kursy  liczę  przeszło  40 
uczestników,  mifdzy  tymi  Icillca  pań;  po  zakończeniu 
kursów,  które  jest  projektowane  na  póczętek  stycznia, 
c-dhęćą  się  egzaminy. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  246  —  1921  r.). 

Podateh  giełdowy. 

511. 

OKÓLNIK  L.  1703/21. 

w  przedmiocie  sposobu  obliczania  podatku  giełdowego 
emisyjnego  w  razie  dolconania  emisji  za  pośrednictwem 

„placówelc  subskrypcyjnycli". 

Związek  Bandów  w  Polsce  doniósł  Minister- 
stwu Skarbu,  że  założyciele  spółek  akcyjnych,  jak 

również  spółki  akcyjne,  które  clicą  zwiększyć  swój 

kapitał  zakładowy  („instytucje  emitujące")  za- 
zwyczaj nie  przeprowadzają  suHskrypcji  sami, 

lecz  poruczają  czynność  tą  jednemu  lub  kDku  ban- 

kom („placówkom  subskrypcyjnym").  Postępowa- 
nie jest  przy  tern  następujące: 
Instytucja  emitująca    wręcza  placówce  sub- 

skrypcyjnej pismo  treści  poniższej : 
„Do  Banku  

Niniejszem,  w  nTyśl  porozumienia  się,  powie- 
rzamy Panom  przyjmowanie  w  nasaem  imieniu 

subskrypcji  na  akcje  naszej  spółki  pod  następu- 
jącemi  warunkami: 

1.)  Subskrypcja  ta  otwarta  zostaje  wyłącznie 
na  nasz  rachunek,  a  tern  samem  z  •  zachowaniem 
wszystkich  zastrzeżeń,  przez  nas  ogłoszonych, 
a  więc  ceny  emisyjnej  oraz  terminów  zapłaty. 

2)  Panowie  obowiązani  będą  dostarczyć  nam 
całkowitą  listę  osób  wraz  z  ich  adresami,  które  się 
na  akcje  podpiszą. 

3)  Wpłacone  na  akcje  kwoty  będą  Panowie  za- 
insywać  na  dobro  naszego  rachunku. 

4)  Tytułem  wynagrodzenia  za  czynności  snb- 
tikrypcyjne  będą  Panowie  władni  potrącać  

Placówka  subskrypcyjna  zaś  wręcza  każdemu 
subskrybentowi  bądź  świadectwo  tymczasowe,  zao- 

patrzone w  podpis  instytucji  emitująeej,  oraz 
w  dodatkowy  podpis  placówki  subskrypcyjnej, 

umieszczony  pod  klauzulą  „Subskrypcję  przyjął", 
bądź  też  kwit  tymczasowy,  zaopatrzony  w  takie 
same  podpisy  i  w  takąż  klauzulę. 

Ministerstwo  Skarbu  wyjaśnia  niniejszem,  że 
Irauzakcje,  stwierdzone  dokumentami,  wyżej  okre- 
ślonemi,  nie  są  interesami  komisowemi.  Interes 
komisowy  nie  przechodzi  do  skutku#w  wypadku, 
wyżej  opisanym,  ani  między  instytucją  emitującą 
a  placówką  subskrypcyjną,  ani  między  tą  ostatnią 
a  subskrybentem.  Komisant  bowiem  zawiera  umo- 

wę w  własnem  imieniu,  a  na  rachunek  klijentń 

(„komitenta")  (art.  91  kodeksu  handlowego  fran- 
cuskiego; art.  54^  kod.  ha]idl.  rosyjskiego,  Zb.  Pr. 

'om  XI  część  druga,  wyd.  1914  r.;  art.  360  kod. 
iiandl.  austr.;  §  383  kod.  handl.  niem.);  w  wypad- 

kach zaś,  o  których  mowa,  placówka  subskrypcyj- 
na działa  w  imieniu  instytucji  emitiijąeej,  a  więc 

w  charakterze  pełnomocnika^ 
Wobec  tego  w  wypadkach  tych  nie  stosuje  się 

ait.  4  ustawy  o  podatku  giełdowym  z  dn.  2  lipca 

1^21  r.  (Dz.  U.  Nr.  73,  poz.  500),  a  podatek  giełdowy 
emisyjny  (art.  2  powołanej  ustawy)  należy  uiścić 
tylko  raz  jeden,  mianowicie  od  umowy,  zawartej  mię; 
dzy  placówką  subskrypcyjną,  a  subskrybentem. 

Zastosowanie  zasady,  tylko  co  podanej,  zależy 
oczywiście  od  ścisłego  przestrzegania  procedury, 
opisanej  wyżej  według  informacji,  dostarczonej  przez 
Związek  Banków. 

O  ileby  przy  subskrypcji,  dokonywanej  według 
takiej  samej  procedury,  chodziło  nie  o  akcje,  lecz 
o  papiery  wartościowe  innego  rodzaju,  to  nie  miałby 
zastosowania  §  9  rozporządzenia  wykonawczego 
z  dn.  11  lipca  1921  r.  (Dz.  U.  Nr.  73,  poz.  501). 

W  w\'padku  takim  nietylko  umowa  między  insty* 
tucją  emitującą,  a  placówką  subskrypcyjną  byłaby 
wolna  od  podatku  giełdowego  emisyjnego,  lecz  tak= 
że  umowa  między  placówką  a  subskrybentem  nie 
podlegałaby  podatkowi  giełdowemu  ogóinemu  (art.  7 
ustęp  4  ustawy). 

Ministerstwo  Skarbu  zezv/ala  w  końcu,  na  proś= 
bę  Związku  Banków  w  Polsce,  aby  każda  placóv/ka 
subskrypcyjna  prowadziła  rejestr  podatku  giełdowe* 
go,  (§  32  rozp.  wyk.)  co  do  subskrypcyj,  przyjętych 
przez  daną  placóv;kę  oraz  wpłacała  podatek  giełdo^ 
wy  emisyjny  z  zachowaniem  formalności,  przewi= 
dzianych  w  części  pierwszej  i  drugiej  §  33  roz]3.  wyk. 
Placówka  ma  co  do  każdej  instytucji  emitującej  pro' 
wadzić  rejestr  oddzielny,  a  napis  rejestru,  przewi* 
dziany  we  wzorze  2,  załączonym  do  rozporządzenia 
v/ykonawczego,  uzupełnić  słowami:  „prowadzony 

przez  Bank  " 
Zastosowanie  postępowania,  opisanego  w  po* 

przednim  ustępie,  uzależnia  się  jednak  od  warunku, 
że  instytucja  emitująca  zawiadomi  władzę  skarbową 

pierwszej  instancji  (§  40  rozp.  wyk.)  przed  rozpoczęć 
ciem  subskrypcji  o  poruczeniu  tejże  placówkom  subs 
skrypcyjnym,  wymieniając  ich  firmy.  Instytucja 
emitująca  przez  takie  zawiadomieftiie  zwalnia  się  od 
obov/iązku  prowadzenia  rejestru.  Atoli  odpowiada 
za  placówkę  subskrypcyjną;  o  ileby  więc  ta  ostatnia 
uchybiła  przepisom  o  j>odatku  giełdowym,  to  tylko 
instytucja  emitująca  (a  nie  placówka  subskrypcyjna) 

ulega  grzywnom,  przewidzianym  w  art.  22  i  23  usta= 
wy,  to  też  tylko  od  instytucji  emitującej  można  żą- 

dać uiszczenia  należności  podatkowych,  o  ile  ich  nie 
wniosła  placówka.  Art.  15  ustawy  i  §  35  rozp.  wyk. 

stosują  się  mimo  ustanowienia  placówek  subskryp= 
cyjnych.  Instytucja  emitująca  ma  mimo  ustanowię^ 
nia  placówek  subskrypcyjnych  zawiadomić  władzę 
skarbową  pierwszej  mstancji  o  ukończeniu  emisji 
(§  33  część  ostatnia  rozp.  wyk.). 

Umowa,  zawarta  między  instytucją  emitującą 
a  placówką  subskrypcyjną,  przez  wręczenie  i  przyję* 
cie  dokumentu,  którego  tekst  podano  wyżej,  podle- 

ga  opłacie  (należ\'tości)  stemplowej.  W  tym  przed* 
mioeie  obowiązują:  na  obszarze  b.  okupacji  niemiec* 
kiej  pozycja  27  taryfy  stemplowej,  wprowadzonej 
rozporządzeniem  z  dn.  19  lipca  1916  roku  Dz.  rozp. 
Nr.  40,  poz.  126,  oraz  punkt  2  przepisów  wykonaws 
czych,  ogłoszonych  w  tym  samym  numerze  Dz.  rozp. 
pod  poz.  128;  na  obszarze  b.  okupacji  austrjacko* 
węgierskiej  —  art.  38  oraz  51  ustęp  1  ros.  Zb.  ust. 

o  opł.;  na  obszarze  województw  poleskiego  i  nowo= 
gródzkiego  oraz  powiatów  białowieskiego,  grodzień= 
skiego  i  wołkowyskiego  —  art.  2  ustęp  l  rozD.  z  dn. 

23  października  1919  r.  Dz.  Urz.  Z.  C.  Z.  W.'  Nr.  26, poz.  273,  (wraz  z  uwagą  2  do  tego  ustępu),  oraz  art.  4 
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rozp.  z  dn.  27  kwietnia  1920  roku  Dz.  Urz.  Nr.  44, 
poz.  1183;  w  b.  dzielnicy  austrjackiej  —  poz.  40 
lit.  d)  taryfy  należytości©wej ;   w  b.  dzielnicy  pru= 
sklej  —  poz.  73  taryfy  stemplowej  pruskiej. 

Warszawa,  dnia  20  października  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (~)  B.  Marh'Oivski. 

Opłaty  stemplowe. 

512. 

OKÓLNIK  L.  1768/21. 

w  spranie  opłat  stemplowych  od  weksli  „depozyłos 

wych"  oraz  od  prolongat  takich  weskli. 

Ministerstwo  Skarbu  wyjaśnia  z  powodu  podno« 

szonych  wątpliwości,  że  weksle  „depozj^towe",  jak 
również  prolongaty  takich  weksli,  wystawiane  w  celu 
dodatkowego  zabezpieczenia  pożyczek,  zaciąganych 
pod  lombard  papierów  procentowych  lub  towarów, 

podlegają  również  opłatom  stemplo\vyTn  przepisa= 
nym  ustawą  z  dnia  16  lipca  1920  Dz.  Ust.  83,  poz.  553 

o  opłatach' stemplowych  od  weksli. 
Warszawa,  dnia  30  października  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (-  )  B.  Markowski. 

513. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Na  podstawie  bardzo  licznych  spostrzeżeń  doszło 
Ministerstwo  Skarbu  do  przekonania,  że  znaczna  część 
społeczeństwa  nie  zaznajomiła  się  dotąd  w  dostatecznej 
mierze  z  ustawą  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dż.  Ustaw 
R.  P.  Nr.  83  poz.  553)  o  opłatach  stemplowydi  od 
weksli. 

Zarzut  ten  dotyczy  również  instytucji  banlcowych, 
które  przy  udzielaniu  laedytu  wekslowego  —  w  Icwestji 
opłat  stemplowych  od  weksli  infornmią  błędnie  swoich 
klijentów,  narażając  icli  na  —  niejetaokrotnie  bardzo 
wysokie  —  kary  pieniężne,  spowodowane  niestosowa- 
Diem  się  do  przepisów  tejże  ustawy. 

W  szczegóhiości  przy  wekslach,  Y.^stawiouych  w 

granicach  Rzeczypospolitej,  wystawcy  weksli  prze-  ■■ 
ważnie  przedkładają  do  uiszczenia  opłaty  stem- 

plowej weksle  zaopatrzone  już  podpisami,  nie  zdając  so- 
bie z  tego  sprawy,  że  mnieszczenie  podpisu  na  wekslu 

przed  uiszczeniem  opłaty  stanowi  już  naruszenie  przepi- 

su* art.  7  ustęp  1)  cyt.  ustawy  i  -sprowadza  karę  pienięż- 
ną, przewidzianą  w  art.  11  ustęp  1)  tej  ustawy. 

Ministerstwo  Skarbu  zwraca  zatem  —  na  tej  dra- 
dze uwagę  osób  interesowanych,  jak  niemniej  instytucji 

kredytowych,  że  zasada,  iż  opłata  stemplowa  od  weksla 

514.  JS»  41  42. 

ma  być  uiszczana  przed  iraiieszczcniem  na  nim  pierw- 
szego podpisu,  obowiązuje  bezwarunkowo  przy  we- 

lvslach  wystawionych  w  granicach  Rzeczypospolitej, 
oraz,  że  pd  tej  zasady  niema  żadnego  wyjątku. 

(„.Monitor  Polski '  Nr.  250  —  1921  r.). 

Podatki  konsumcyjne. 

514. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  cinia  19  września  1921  r. 

V   przedmiocie  żmian   w  opodatkowaniu  piwa  na 
obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 

Na  mocy  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r, 
c«  uregulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia, 
względnie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej 
Polskiej  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  41,  poz.  248),  Rada  Mi- 
nistrów  zarządza,  co  następuje: 

§  1.  Ustanowioną  rozporządzeniem  Rady  Mini* 
strów  z  dnia  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  zmian 
w  opodatkowaniu  piwa  na  obszarze  b.  zaboru  rosyj* 
skiego  (Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  50,  poz.  3Q5)  opłatę  akcy= 
zową  od  słodu  przerobionego  na  piwo  podwyższa  się 

do  kwoty  1^00  marek  polskich  od  każdych  16,38  ki- 
logramów (1,  puda)  wagi  słodu,  przeznaczonego  do 

przeróbki  na  piwo. 
Opłatę  akcyzową,  jaką  uiszczać  mają  browar^', 

przerabiające  w  ciągu  roku  nie  więcej  niż  dwa  tysiąs 

cc  pudów  słodu,  podwyższa  się  do  kwoty  1000  ma= 
rek  polskich  od  każdych  16,38  kilogramów  (jednego 

puda)  wagi  słodu. 
§  2.  Zapasy  brzeczki  piwnej  oraz  piwa,  jakie 

w  dniu  wejścia  w  życie  tego  rozporządzenia  znajdo* 

wać  się  będą  u  wy  twórców  lub  w  hurtownych  skla^ 
dach  piwa,  podlegają  dodatkowemu  opodatkowaniu 
po  300  marek  polskich  od  każdego  hektolitra  piwa. 

Tę  dodatkową  opłatę,  o  ile  ona  dotyczy  zapas 
sów  piwa  lub  brzeczki  piwnej  wyprodukowanych 
i  znajdujących  się  w  browarach,  które  przerabiają 
rocznie  nie  więcej  niż  dwa  tysiące  pudów  słodu, 

zmniejsza  się  do  kwoty  250  marek  polkich  od  każdc= 
go  hektolitra  piwa. 

§  3.  Dodatkową  opłatę  akcyzową  od  piwa,  spro* 
wadzonego  na  obszar  b.  zaboru  rosyjskiego  z  b.  za* 

boru  pruskiego,  określoną  w  §  7  rozporządzenia  Ra- 
dy  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz.  U.  Rz.  P. 

Nr.  50,  poz.  305),  podwyższa  się  do  kwoty  487  ma= 
rek  50  fenigó^  od  każdych  stu  litrów  piwa. 

W  razie  podwyższenia  podatku  od  piwa  w  b.  za* 
borze  pruskim,  wynoszącego  obecnie  12  mk.  50  fen. 

od  hektolitra,  zmniejszy  się'  powyższa  dodatkowa opłata  alccyzowa  o  tę  kwotę,  o  jaką  podwyższonyby 
został  na  jednym  hektolitrze  podatek  od  piwa  w  b. 
naborze  pruskim. 

§  4.  Ustanowioną  w  §  8  powołanego  w  §  1  roz' 
porządzenia  opłatę  akcyzową  od  piwa,  sprowadza* 
nego  do  b.  zaboru  rosyjskiego  z  zagranicy  —  ppd' 
wyższa  się  do  kwoty  1000  (tysiąc)  marek  polskich 
od  każdych  100  litrów  piwa. 

§  5.  Pozostałe  postanowienia  rozporządzenia 
Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz.  U.  Rz.  P. 
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Nr.  50,  poz.  305),  a  w  szczególności  także  postano* 
wienia  co  do  sposobu  opodatkowania  warów,  zglcr 
szonych  przed  dniem  obowiązywania  podwyższonej 
opfaty  akcyzowej  od  słodu,  lecz  dopiero  po  tym 
terminie  Opodatkowanych,  dalej  postanowienie  co  do 
obowiązku  zgłoszenia  zapasów  piwa  oraz  brzeczki 
piwnej  przez  wytwórców  piwa  oraz  posiadacz^'  hur* 
townych  jego  składów  w  przeciągu  ośmiu  dni,  licząc 
od  dnia  obowiązywania  podwyższonej  opłaty,  pos 
stanowienia  karne  w  wypadkach  zaniedbania  zglo* 
szenia,  o  którem  wyżej  mowa.^lub  też  zgłoszenia  da= 
nych  nieprawdziwych,  wreszcie  postanowienia  co  do 
odpowiedzialności  za  dodatkową  opłatę  akcyzową 
odbiorców  piwa,  którzy  je  zakontraktowali  przed 
wejściem  w  życie  podwyższonej  opłaty  akcyzowej, 
a  otrzymali  po  tym  terminie,  mają  zastosowanie  tak* 
że  przy  opodatkowaniu  piwa  na  podstawie  niniejsze 
go  rozporządzenia. 

§  6.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po? 
leca  się  Ministrowi  Skarbu.  ^ 

§  7.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
po  upł>'wi^  ośmiu  dni  od  dnia  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów; 

w  z.  (~)  Steslowicz. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  { — )  Markowski 

(Dz.  U.  R.  P.  z  dn.  29/X  1921  r.  Nr.  85,  poz.  610). 

515. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MiNISTRÓW 

z  dnia  19  września  1921  r. 

w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na 
.  obszarze  b,  zaboru  auistrjackiego. 

Na  mocy  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 

o  regulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia,  względ= 
nie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  41,  poz.  248),  Rada  Ministrów  za. 
rządzą,  co  następuje:  ą 

§  1.  Ustanowioną  rozporządzeniem  Rady  Mini 
strów  z  dnia  30  n^aja  1921  r.  w  przedmiocie  zmian 
zwoipniem  Ministerstwa  Skarbu  do  b.  zaboru  austrjać« 
kiego  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50,  poz.  306),  opłatę  akcy? 
zową  od  brzeczki  piwnej,  określoną  od  hektolitra 
tej  brzeczki  i  od  każdego  stopnia  ekstraktu,  zależnie 
od  rozmiaru  rocznej  produkcji  browaru,  podwyższa 
się,  jak  następuje: 

a)  dla  browarów  przerabiających  dó  10.000  hl. 
brzeczki  do  115  mk. 

b)  dla  browarów  przerabiających  do  30.000  „ 
brzeczki  do  117  mk.  50  fen. 

c)  dla  browarów  przerabiających  do  50.000  „ 
brzeczki  do  120  mk. 

d)  dla  browarów  przerabiających  do  70.000 ., 
brzeczki  do  122  rak.  .50  fen. 

e)  dła  browarów  przerabiających  ponad  70.000  „ 
brzeczki  do  125  mk. 

§  2.  Zapasy  brzeczki  piwnej  oraz  piwa,  jakie 
w  dnni  wejścia  w  życic  niniejszego  rozporządzenia 
znajdować  się  będą  w  browarach  lub  w  hurtownych 
składach  piwa,  podlegają  dodatkowemu  opodatko' 
waniu,  a  mianowicie  pobraną  będzie  od  zapasów 

brzeczki  względnie  piwa  znajdujących  się  w  browa-^ 
rach  dodatkowa  opłata  w  wysokości  różnicy  między 
opłatą  uiszczoną  już  poprzednio,  a  przypadającą  na 
podstawie  postanowień  §  1  niniejszego  rozporządzę* 

nia,  zaś  od  zapasów  piwa,  znajdujących  się  w  hur' 
townych  składach,  dodatkowa  opłata  po  300  (trzy* 
sta)  marek  polskich  od  każdego  hektolitra  piwa. 

§  3.  Postanowienie  §  6  rozporządzenia  Rady  Mi' 
nistrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50, 
poz.  306),  dotyczące  zwrotu  opłat  pobranych  od  pis 
wa,  wywożonego  zagranicę,  zmienia  się  o  tyle,  że: 

1)  wywożącym  piwo  zwraca  się,  bez  względu 
na  zawartość  ekstraktu  w  pierwotnej  brzeczce,  ż  któ= 
rej  to  piwo  wyrobiono,  za  każdy  hektolitr,  piwa  po 
625  marek  polskich; 

2)  wytwórcom  piwa  zwraca  się  za  każdy  hekto* 
litr  i  za  każdy  stopień  ekstraktu  wywiezionego  piwa 
po  125  marek  polskich. 

§  4.  Dodatkową  opłatę  od  piwa,  sprowadzane* 
go  do  obszaru  b.  zaboru  austrjackiego  z  b.  zaboru 
pruskiego,  określoną  w  §  7  wspomnianego  wyżej 
w  §  1  rozporządzenia  Rady  Ministrów  —  podwyższa 
się  do  kwoty  487  (czterysta  osiemdziesiąt  siedem) 
marek  50  fen.  za  każde  100  litrów  piwa. 

W  razie  podwyższenia  podatku  od  piwa  w  b.  za= 
•  borze  pruskim,  wynoszącego  obecnie  12  mk.  50  fen. 
od  hektolitra,  zmniejszy  się  powyższa  dodatkowa 
opłata  akcyzowa  o  tę  kwotę,  o  jaką  podwyższonyby 
został  na  jednym  hektolitrze  podatek  ocł  piwa  w  b. 
zaborze  pruskim. 

§  5.  Od  piwa,  sprowadzanego  za  osobnem  ze 
Zwoleniem  Ministerstwa  Skarbu  do  b.  zaboru  austrj^c* 
kiego  z  zagranicy,  pobiera  się  prócz  opłaty  celnej 
dodatkową  opłatę  akcyzową  od  każdego  hektolitra 
piwa  i  od  każdego  stopnia  ekstraktu  pierwotnej 

brzeczki  zarodowej  p"o  125  (sto  dwadzieścia  pięć) 
marek  polskich. 

§  6.  Pozostałe  postanowienia  rozporządzenia  Ra* 
dy  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz,  U.  R.  P. 
Nr.  50,  poz.  306),  a  w  szczególności  także  postano* 
wienia  co  do  sposobu  opodatkowania  warów,  zglo' 
szonych  przed  dniem  obowiązywania  podwyższonej 

opłat>'  akcyzowej  od  brzeczki  pi^^'nej,  lecz  dopiero 
po  tym  terminie  urzędownie  sprawdzonych,  dalej  po? 

stano-wienia  co  do  obowiązku  zgłoszenia  zapasów 
brzeczki  piwnej  oraz  piwa,  znajdujących  się  w  bro= 
warach  f  hurtownych  składach  piwa,  vv  przeciągu 
ośmiu  dni  od  dnia  obowiązywania  podwyższ<)nej 
opłaty,  postanowienia  karne  na  wypadek  zaniedba= 
nia  wspomnianego  wyżej  zgłoszenia  zapasów,  lub  po^ 
dama  niepi  awdziwych  danych,  postiUioY/icnia  co  da 
sposobu  obliczania  wysokości  należnego  wytwórcom 
zwrotu  orjiaty  od  piwa  wywożonego  zagranicę,  oraz 
zwrotu  części  opłaty  od  tych  ilości,  jakie  ubyły  przez 
fermentację  lub  magazynowanie,  w  końcu  postano= 
wienia  co  do  odpowiedzialności  za  dcdatkową  opłatę 
akcyzową  odbiorców  piwa,  którzy  jo  zakontrakto* 

wali  przed  wejściem  w  życie  podwyższonej  opłat>- 
akcyzowej,  a  otrzymali  je  po  tym  terminie,  mają  za* 
stosowanie  także  przy  opodatkowaniu  piwa  na  pod' 
stawie  niniejszego  rozporządzenia. 
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■§  7.  Wykbnanie  niniejszego  rozporządzenia  po* 
leca  się  Ministrowi  Skarbu. 

§  8.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
po  upływie  ośmiu  dni  od  dnia  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów  : 

w  z.  (t-)  SłeslowiC'.. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  Markowski 

{Dz.  V.  R.  V.  z  dn.  29/X  1921  r.  Nr.  85,  poz.  610). 

516. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  19  września  1921  r. 

o  zmianie  nlenaieckiej  ustawy  z  dnia  26  lipca  1918  r,  ' 
o  opodatkowaniu  piwa. 

Na  podstawie  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja 
1921  r.  o  uregulowaniu  podatków  od  spożycia,  zu- 

życia, wzgltjdnie  produke.ii  na  obszarze  Kzeczypo- 
spolitej  Polskiej  (Dz.  Ust.  B.  P.,  Nr.  41,  poz.  248) 
postanawia  się,  co  następuje: 

§  1.    Obowiązującą    na  obszarze    b.  dzielnicy 
pruskiej  ustawę  z  dnia  26  lipca  1918  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  . 
Niem.  str.  863)  o  opodatkowaniu  piwa  zmienia  się 
częściowo  w  sposób  w  następujących  paragrafach  po* 
dany. 

§  2.    Ustępy  1  i  2  §  3  powołane)  w  §  1  ustawy 
otrzymują  brzmienie: 

•   ..Podatek  od  jednego  hektolitra  piwa  wynosi 
przy  produkcji  rocznej 

do  10.000  hektolitrów  po  900  mk. 
za  dalsze  20.000  hekt.  „  950  mk. 

powyżej  50.000     „    •  „  1000  mk. 

Powyższy  podatek  oblicza  sie  od  piwa  pehiego 
o  zawartości  powyżej  8  do  13%  ekstraktu  brzeczki 

jiodstawowej  dwukrotnie  od  piwa  mocnego  o  zav;ar' 
tości  powyżej  13%  ekstraktu  brzeczki  podstawowej 

t-:cłerokrotnie".  ,,  . 
Ustęp  trzeci  §  3  i  ustęp  trzeci  §  5  ustawy  zno« 

si  się. 

§  3.    Ustanowiony  w  ustępie  drugim  §  6  powo 

!anej  us'tawy  j  c  datek  od  wai'ek  dc^mowych  w  kwocie 
3  mk.  podnosi  się  do  kwoty  270  mk.  od  hekto« 
.litra. 

§  4.  Piwo  znajduje  się  w  dniu  wejścia  w  życie 
tego  rozporządzenia  w  ilościach  większych,  jak  25  Wu 
rów  w  posiadaniu  przedsiębiorców  trudniących  się 
sprzedażą  piwa,  zakładów  i  związków  zajmujących 
się  rozdziałem  piwa  dla  swoich  członków,  lub  w 
transporcie,  podlega  dodatkowemu  opodatkowaniu. 
Wymienieni  posiadacze  obowiązani  są  zgłosić  we 
^^łaśc)wym  urzędzie  skarbowym  taki  zapas  piwa  w 
uniach  3  od  wejścia  w  życie  tego  rozporządzenia. 

Piwo  znajdujące  się  w  transporcie  ma  zgJosii.'  odbiors 
ca  w  dniach  3  od  odebrania.  Dodatkowy  podatek 
wynosi  kwotę  890  mk..  od  hektolitra.  Niezgłoszenie 
piwa  do  dodatkowego  opodatkowania  będzie  karane 
według  §§  42  i  43  powołanej  ustawy.    Osoby  i  bros 

wary,  które  opłaciły  już  podatek  według  ugody,  mają 
uiścić  tytułem  dodatkowej  opłaty  różnicę  między 
dwudziestokrotną  wysokością  tej  opłaty  a  opłatą  już uiszczoną. 

Bliższe  postanowienia  wyda  Minister  b.  Dziel- 
nicy Pruskiej. 

§  5.  Ustanowione  w  §§  42,  46,  47,  48,  49,  50  po* 
wołanej  ustawy  najniższe  i  najwyższe  kwoty  kar 
pieniężnych  i  grzywien  porządkowych  podnosi  się dwudziestołcrotnie. 

§  6.  Znosi  się  §§  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  72  po- wołanej  ustawy. 

§  7.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po^ 
wierzą  się  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej, 

§  8.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  żytie 
pojjpływie  14  dni  od  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 

Av  z.  ( — )  Steśłowicz. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  Dr.  J.  Trzciński. 

(Dz.  U.  R.  P.  z  dn.  29/X  1921  r.  Nr.  85,  poz.  612). 

517. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministrów  Skarbu  i  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dnia  12  października  1921  roku 

w  przedmiocie  wykonania  rozporządzema  Rady  Mi= 
nistrów  z  dnia  2S  września  1921  r.  o  zniesieniu  monos 

polu  handlu  względnie  sekwestru  cukru  i  w^rowadze= 
niu  jednolitego  podatku  spożywczego  od  cukru  na  ob? 

szarże  Rzeczypospolitej. 

Na  mocy  §  4  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  26  września  1921  roku  o  zniesieniu  monopolu 
handlu  względnie  sekwestru  cukru  i  v/prowadzcnia 

jednolitego  podatku  spożywczego  od  cukru  na  obsza= 
rze  Rzeczypospolitej  (Dz.  Ust.  Nr.  83,  poz.  584)  za* 
rządzą  się  co  następuje: 

§  1.  Opodftkowaniu  w  myśl  §  1  rozporządzenia 
Rady  Mini.strów  z  dnia  26  września  1921  roku  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  83.  poz.  584)  podle-a  wszelki  produkt 
cukrowy,  uzyskany  z  przerobu  buraków  cukrowych 

lub  też  trzciny  cukrowej,  w  stanic  rafinow«n\-m,  jako-- 
też  nierafinowanym,  z  wyjątkiem  melasy,  t.  j.  ostat* 
niego  odcieku  fabrykacyjnego  o  współczynniku  czy^ 
stości  nie  powyżej  64,  nie  nadającego  się  do  spożycia 
ludzkiego. 

Współczynnik  czystości  oblicza  się,  dzieląc  cyfrę 
zawartości  cukru  w  odcieku,  pomnożoną  przez  100, 
przez  sumę  składników  stałych  av  tymże  odcieku,  np. 

odciek  zawiera,  wedle  analizy,  .50%  cukru  i  30%  nie= 
cukrów  czyli  razem  części  stałych  80%;  aby  zbadać 
stopień  czystośCji  należy  cyfrę  50  (zawartość  cukru) 
pomnożoną  przez  100  czyli  5000,  podzielić  przez  80 
(suma  składników  stałych)  jako  iloraz  otrzyma  się 

62  czyli  badany  odciek  należy  uważać  za  melasę,  wol= 
ną  od  podatku  spożywczego. 
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§  2.  Wszelkie  księgi  i  zapiski  należy  prowadzić 
zgodnie  z  postanowieniami  dekretu  o  miarach  z  dnia 
8  lutego  1919  r,  (Dz.  Pr.  Nr.  15,  poz.  211)  według 
systemu  metrycznego,  t.  j.  w  kilogramach,  centna* 
rach  metrycznych  i  tonach. 

§  3.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 
26  września  1921  roku  ma  zastosowanie  jedynie  do  ̂  
cukru  i  produktów  ci/krowych,  wyżłobionych  po  1  paź" 
clziernika  1921  r.  Zapasy  cukru  i  melasy,  pochodzące 
X  kampanji  1920/21  i  poprzednich,  pozostają  w  do< 
tychczasowem  władaniu. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 
1  października  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  Dr.  J.  Trzciński. 

(Dz.  U.  R.  P.  z  d.  29.  X.  1921  r.  Nr.  85,  poz.  623). 

518. 

OKÓLNIK  L.  10654/21/W.  III. 

Do  Izb  Skarbowych  na  terenach  b.  zaboru  rosyjskiego 
i  Małopolski,  oraz  do  Dyrekcji  Skarbu  Śląska  Cies 

szyńskiego  i  Ministerstwa  b.  Dzielnicy  Pruskiej  — 
Departament  Skarbu  w  Poznaniu. 

Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  d.  26  wrzcś* 
nia  1921  roku  został  zniesiony  monopol  handlu 

względnie  sekwestr  cukru  i  za^owadzony  jednolity 
pddatek  spożywczy  od  cukru  na  obszarze  Rzeczy; 
pospolitej  Polskiej. 

Wobec  tego  wszystkie  dawne  zapasy  gotowego 
cukru  podlegać  będą  nadal  monopolowi  aż  do  w>» 

rozchodowania,  a  do  cukru,  oti-zymanci>ó  już  w  bicżą= 
cej  kampanji  ma  być  stosowane  powyższe  rozporzą* 
dzcnie. 

Dlatego  też  zarządza  się  co  następuje: 
1)  Zaprowadzona  w  cukrowniach  b.  zaboru 

rosyjskiego  książka  przychodu  i  rozchodu  cukru  ma 
być  prowadzona  nadal  do  końca  kampanji  bieżącej, 

lecz  w  przychodzie,  w  iiabryce  „uwagi"  należy  obcią' 
żać  zważony  cukier  należną  akcyzą.  Książka  kon> 
troli  pomocniczej  pozostaje  bez  zmiany.  Dla  kontroli 
należnych  i  wpłaconych  sum  podatku  spożywczego 

(akcyzy)  od  wypuszczonego  cukru,  jak  również  kau= 
cji  akcyzowych  będzie  zaprowadzona  niebawem 
osobna  książka.  W  Małopolsce  i  Wielkopolsce  obec* 

^e  książki  fabryczne  pozostają  bez  zmiany,  wykazj' 
jednak,  o  których  mowa  niżej,  mają  być  wypełniane 
w  całości.  . 

2)  Odpisy  dziennych  podsumowań  i  miesięczncs 
-o  obrachunku  z  książki  magazynowej,  jak  również 
odpisy  miesięcznego  obrachunku  z  książki  k(Hitroli 
opłat,  sprawdzone  i  zaświadczone  przez  miejscowego 
urzędnika  kontroli  skarbowej,  winny  być  niezwłoczs 

nie  po  upł>'wie  miesiącA  odsyłane  z  cukrowni  bezpo- 
średnio do  odnośnej  Izby  Skarbowej,  która  sporzą^ 

dza  według  załączonego  iwzoru  wy  kaz  zbiorowy 
i  przedkłada  nie  później  15  dnia  następnego  za  spra* 

wozdawczym  miesiąca  Wydziałoy/i  iV  Dcpaitaiacii- 
tu  Akcyz  i  Monopolów  Państwowych  Ministerstwa 
Skarbu.  Na  wolnej  4=ej  stronicy  wykazu  zbiorowego 
Izba  Skarbowa  wyszczególnia  wpłacone  sumy  ze 
wskazaniem  kasy,  daty  i  pozycji  przychodowej,  jak 
również  dane  o  odroczonej  należności. 

3)  Jednocześnie  cukrownie  sporządzają  i  przesy» 

hiją  do  Izby  Skarbowej  miesięczne  wykazy  o  pro= 
aukcji  według  załączonego  wzoru,  a  Izba  Skarbowa 

zastawia  wykaz  zbiorowy  i  przedkla^da  vvTaz  z  wy* 
inienionym  w  punkcie  poprzednim  w>'kazem  zbio* rowym. 

4)  Zbiorowe  wykazy  Iz^  Skarbowych  winny  za» 
wierać  nie  tylko  zestawienia  miesięczne,  lecz  również 
przeniesienia  za  czas  od  początku  kampanji.  V/ykazy 
te  obejmować  wirmy  dane  z  kampanji  bieżącej  oraz 
te  tylko  z  remanentów  kampanji  ubiei^Iej,  które  nie 
weszły  w  ewidencję  b.  monopolu  cukrowego,  a  będą 
użyte  do  dalszego  przerobu,  gdyż  o  remanentach 

cukru  konsumcyjnego  po  b.  monopolu  cukrowym  pro^ 
wadzą  się  oddzielne  zapiski. 

5)  Jakkolwiek  odpisy  i  wykazy  w  celu  szyb' 
szego  otrzymywania  danych  w  Ministerstwie  Skarbu 
będą  skierowane  do  Izb  Skarbowych  bezpośrednio 
z  cukrowni,  tern  nie  mniej  jednak  urzędy  skarbowe 
akcyz  i  monopolów  państwowych  winny  mieć  ba* 
czenie,  by  wymagane  od  cukrowni  odpisy  i  wszelki 

materjał  sprawozdawczy  dochodziły  do  Izb  S^arbo= 
wych  we  właściw7,Tn  czasie  i  aby  dane  były  ścisłe. 

6)  Po  ukończeniu  kampanji  cukrowniczej  będzie 
v/ymagany  szczegółowy  obrachunek  fabrykacyjni , 
wzór  którego  podany  będzie  w  swoim  czasie.  Na 

następną  kampanję  wzory  książek  będą  uzupe}= nione. 

7)  Oddzielna  książka  przychodu  i  rozchodu  mc? 

iasu,  jak  również  oddzielny  wykaz  obi-otu  melasu 
w  cukrowniach,  jako  zbyteczne  od-MOpłują  się,  nato' 
miast  pozostają  nadal  oddzielne  zeszyry  .świadectw 
przewozowych  dla  melasu  w  celach  kontroli  ogólnej. 

8)  CukrowTiie  będą  obowiązane  przedkładać 

sprawosg^ania  o  plantacjach  buraczanych  (ze  wskazać 
nicm,  na  terenach  jakich  województw  znajdują  się 
f^lantacje)  w  trzech  terminach: 

a)  na  15  maja  o  ilościach  zakontraktowanych. 
b)  na  1  lipca  o  ilości  rzeczywiście  obsian\ch 

plantacji  i  o  stanie  tych  plantacji, 

c)  na  1  września  jak  wyżej  oraz  o  ilości  spo=  ; 
dziewanego  zbioru  z  podaniem  zawartości  cukru  w 
burakach  (polaryzacji)    wedle  prób  przeprowadzę* 
liych  w  laboratorium  cukrowni. 

Wzory  wykazów  będą  podane  w  swoim  czasie. 

Odpis  niniejszego    rozporządzenia    wraz  z  wy= 
iriienionymi  wzorami  wykazów  został  przesłany  rów= 
nież  do  Zarządu  Związku  cukrowników  w  Warsza? 
wie  z  prośbą  o  ■vł^półdzi ałunie  w  tym  kierunku,  aby 
dostarczane  przez  cukrownie  władzom  skarbowym 
wszelkie  dane    statystyczne,    dotyczące    przemysłu  ̂ 

cukrowniczego,    były  w  interesie    tegoż    przemysłu ' 
układane  możliwie  ściśle  i  we  właściwych  terminach. 

Warszawa,  dnia  14  października  1921  roku. 

Za  Ministra  Skarbu: 
(— )  Dr.  Mikidecki. 

Dyrektor  Departamentu. 
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TYMCZASOWA  INSTRUKCJA 

DLA  STAŁEJ  KONTROLI  SKARBOWEJ 

w  aikrowniach  obowiązującą  począwszy  od  1  paź= 
u/riernika  1921  roku  co  do  wyrobu  ciikru  wyprocUiko= 

A^^nego  w  kampanii  1921/22  i  na^epnj^ch. 

Przeznaczeniem  Stałej  "Kontroli  Skarlx>wej  w 
cukroAV"niach  jest  dopilnowanie,  aby  wszystkie  wy= 
ircKiuko-wane  wyroby  cukrowe,  podlegające  podats 
kowi,  iostaly  opodatkowane,  zanira  wejdą  w  wolny 
jbrót..  W  tym  celu  ma  Kontrola  Skarbowa  czuwać, 
aby  ws/ystek  wyrobiony  cukier  rafinowany,  jak 
i  nierałinowańy  zostat  wyważony  i  zapakowany,  tu= 
dzież,  aby  wyrobów  cukrowych  nie  wywożono  z  cu= 
krowni  bez  dopełnienia  przepisanych  formalności,  a 
V  szczególności  bez  wiedzy  skarbowej  kontroli  i  za' 
]  laty  przypadającego  podatku  spożywczego. 

Daiej  obowiązkiem  Sralej  Kontroli  Skarbowej 
iLst  nadzorowanie  całego  przebiegu  fabrykacji  cukru 
i  czuwanie  nad  tern,  aby  przepisy  skarbowe,  odnosząc 
cc  się  do  urządzenia  i  ruchu  cukrowni,  tudzież  po? 
śl^powania  z  wyrobami  cukrowymi  by!y  ściśle  prze^ 
strzelane.  W  szczególności  winna  Kontrola  \\^zglą# 
dać  we  wszystkie  stadja  wyrobu  produktów  cukro; 

wych  i  przekonywać  się,  czy  wpisy  v.'  księgach  pro* 
dukcyjnych  i  kontrolnych  są  zgodne  z  tcm,  co  sic 
faktycznie  w  fabryce  dzieje. 

■  Jakie  czynnOvści  winna  spełniać  Kontrola  Skar^ 
bowa  w  toku  przerobu,  wyrobu,  ważenia  (to  ostat- 

nie zawsze  tylko  w  obecności  Kontroli  Skarbowej), 

magazynowania,  i  wywozu  pi-oduktó\v  cukrowych 
wskazuje  ustawa  o  opodatkowaniu  cuki"u  (na  razie 
jeszcze  rosyjska,  względnie  w  b.  zaborze  ausi:rjac= 
kim  • —  austrjacka,  zaś  w  b.  zaborze  pruskim  — 
pruska). 

Zresztą  obowiązują  Kontrolę  postanowienia  tyni^ 
czasowego  statutu  organizacyjnego  i  regiilaminu  siuz 

bowego  Straż>'  skarbowej  z'r.  1918.  Stalą  Kontrola 
winna  mieć  przy  swych  czynnościach  służbowych  wy= 

•  łącznie  tylko  interes  Skarbu  Państwa  na  oku  i  czynić 
wszystko,  czego  ten  interes  wymaga,  a  zapobiegać 

v'.szysi"kiemu,  coby  temu  interesowi  mogło  szkodzić. 
Obowiązkiem  każdego  funkcjonarjusza  skarbo* 

wego  po  objęciu  służby  w  cukrowni  jest  zaznajomić 
się  najdokładniej  z  rniejscow>Tni  stosunkami  fabryczs 
nymi,  zwłaszcza  z  połączeniami  fabryki  na  zewnątrz, 
a  to  przy  pomocy  protokółu  oględzin  cukrowni,  któ? 
ry  każdy  funkcjonarjusz  znać  musi. 

Olem  skutecznego  wykonywania  kontroli  ()bo= 
wiązani  są  fuakcjonarjuszc  przydzieieiu  do  stałego 

dozoru  'pi*zyswoić  sobie  dokładną  znajomość  tech= 
nicźnego  postępowania  wyrobu  cukru  i  w  związku 
z  nim  przepisów  odnoszących  sie  do  opodatkowania 

tc^oż. 
Stała  Kontrola  skarbowa  wiana  czuwać  nad 

tcm,  aby  w  cukrowni,  tak  w  dzień,  jak  i  w  nocy,  nie 

stało  otworem  więcej  przejść,  względnie  bram  pro^ 
wadzących  na  zc^Tiątrz,  niż  to  w  protokóle  oględzin 

pod-ano,  tudzież,  aby  przejścia  i  bramy  nieprzezna* 
czone  do  zwykłego  użytku  pozostawały  pod  urzę^ 
dowcm  współzamknięciem  i  aby  je  otvvierano  tylko 
w  obecności  organów  kontrolnych  i  tylko  na  czas 

k.^nieczncj  potrzeby.  Klucze  o<:l  przejść  i  bram,  be* 
dących  .pod  urzędowem  współzamknięciem  należy 

;->rzechowywać  w  miejscu  zupełnie  }>ewncm.  v,-  spo- 
y.óh  zabezpieczający  od  nadużyć. 

O  ile  isinicje  zewnętrzne  ogrodzenie  cukrowni, 
należy  baczyć  na  to,  aby  nic  było  ono  uszkodzone 
lub  bez  wiedzy  władz  skarbowych  zmienione.  W  ra* 
zie  stwierdzenia  takiego- viszkodzcnia  lub  zmiany  na* 
leży  wezwać  przedsiębiorstwo  cukrowni  do  natych= 
miastowej  naprawy  uszkodzenia,  względnie  przywru- 
ccrua  zmiany  do  pierwotnego  stanu.  Okna  i  inne 
otwory  wymagające  urzędowego  zabezpieczenia  maja 
być  należycie  zabezpieczolie.  . 

Organa  kontrolne  mają  zwracać  uwagę  na  to, 
aijy  z  cukrowni  nie  wj^vożono  bez  opodatkowania 
i  wiedzy  władz  skarbowych  cukru  lub  innych  produkt 
(ów,  podlegaj ących  opodatkowaniu,  bądź  przy  po= 
mocy  tajnych  przejść  lub  innych  komunikacji,  bądź 
w  jaki  inny  sposób,  np.  przy  wywozie  odpadków 
fabrykacji  cukru  i  t.  p. 

Szczególnie  ważnem  zadaniem  organów  kontrola 
iiyeh  jest:  zwracać  uwagę,  aby  robotnicy  fabryczni 
i  iinie  osoby  wychodzące  z  fabryki,  nie  zabierały 
/c  sobą  pokryjomu  wyrobów  cukrowych.  W  razie 
uzasadnionego  podcjrzerua  dopuszczenia  się  takiego 
nadużycia,  należy  zarządzać  przeszukanie  osobiste, 
które  przeprowadza  personel  fabryczny  w  obecności 
Kontroli.  Kobiety  mogą  być  tylko  przez  kobiety 
przeszukiwane., 

Wyroby  cukrowe,  opuszczające  fabrykę,  po  win' 
ny  być  zaopatrzone  w  świadectwa  przewozoMc, 
względnie  w  b.  zaborze  austrjackim  w  bolety  odbytu, 
j>osyiki  cukru  napotkane  bez  takich  dokunientów 
należy  zatrzymać. 

Kontrola  skarbowa  powinna  porównać  świa= 
dectwo  przewozowe  z  wywożonym  towarem  i  zapi' 
sać  wagę  netto  wywożonego  cukru,  tudzież  numer 
świadectwa. 

W  stosunku  do  przedsiębiorstwa  i  personelu 
fabrycznego  winna  Kontrola  Skarbowa  zachowywać 
w  skiżbi*  takt  i  spokój,  takż«  i  wówczas,  gdy  jej 
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przyjdzie  podnieść  zarzut  popełnionego  przekroczę* 
ni  a  skarbowego. 

Popełnionych  przekroczeń  skarbowych  nie  wol* 
no  bezwarunkowo  zatajać  lub  z  uczynionego  w  tym 
względzie  spostrzeżenia  nic  czynić  użytku. 

O  każdcm  wykrytcm  przekroczeniu  należy  do* 
nosić  w  przepisany  sposób  i  bez  najmniejszej  zwłoki 
przełożonej  władzy  skarbowej. 

Dozór  Kontroli  skarbowej  nie  xnoże  ograniczać 
się  na  samą  tylko  cukrownię,  lecz  powinien  objąć 
i  najbliższa  okolicę  tejże,  w  celu  przekonania  się,  czy 
przepisy  o  transporcie  cukru  poza  obrębem  fabryki 
są  ściśle  przestrzegane. 

Rozmyślne  zaniedbywanie  wykrywania  defrauda? 

cji  dochodów  skarbowych  w  cukro\viiiach  prz*ez  orga« 
na  Stałej  Kontroli,  lub  też  rozmyślne  zatajenie  tego  ro= 
dochodów  skarbowych  w  cukrowniach  przez  organa 

Stałej  Kontroli,  lub  też  rozmyślne  zatajenie  tego  ro= 
dzaju  defraudacji  przez  te  .organa  karane  będzie  jako 
niedochowanie  wierności  urzędowej,  wydaleniem  ze 

służby  (§  139  I.  1  lit.  c,  dd  i  §  142  L.  1  ts-mczasowego 
Statutu  organizacyjnego  i  regulaminu  służbowego 
straży  skarbowej  tudzież  §§  139  L.  1  i  2  Przepisów 

dla  Straży  Skarbowej  z  r.  1907),  a  nadto  sprawa  bę^ 
dzie  oddana  Sądowi  karnemu  celem  pociągnięcia 
winnego  do  odpowiedzialności  za  przestępstwo 
z  arf.  639  ustawy  karnej. 

Inne  przekroczenia  niniejszej  instrukcji  podlc= 

gają  ,jako  ąiężkic  przestępstwa  służbo-w^  karom  wy= mienionym  w  §  142  L.  2  powołanego  statutu. 
Co  do  zapasów  cukru,  pochodzącyofe  z  kampanji 

1920'21  i  poprzednich  aż  do  wyczerpania  tychże  obo- 
wiązują dotychczasowe  przepisy  bez  zmiany  t.  zn. 

Kontrola  Skarbowa  obowiązana  jest  tak,  jak  dotych= 
czas  przedkładać  Departamentowi  Akcyz  i  Monopos 
łów  wykazy  obrotu  na  przepisanych  drukach,  tudzież 
prowadzić  pamiętnik  wydanego  cukru  i  przedkładać 
go  miesięcznic  po  zamkijięciu. 

Warszawa,  dnia  14  października  1921  roku. 

Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu: 

)  Dr.  Mlkulecki. 

Monopol  spirytusowy. 

520. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  14  października  1921  roku 

w  przedmiocie  opodatkowania  spirytusu  i  wyrobów 
wódczanych  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Na  mocy  art.  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 
0  regulowaniu  pthdutków  od  spożycia,  zużycia, 
względnie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej 
Polskiej  (Dz.  U.  R.  P.  Nr;  41,  poz.  248)  Rada  Mi. 
uistrów  zarzćjdza,  co  następuje: 

§  1.    Na  kampunję  1921/22  i  1922/23,  t.  j.  d(» 
1  wj'ześiiia  1923,  zawiesza  się  moc  obowiązującH: 

a)  wydanego  dla  h.  zaboru  austrjackicgo  rozpoa 
rzijdzenia  b.  Komisji  Rządzącej  Nve  kwowie  z  dnia 

15  lutego  1919  r.  L./25  Pr.  w  sprawie  produkcji,  obroi  * 
tu  i  zbN-tu  spirytusu  i  spirytuałjów, 

b)  wydanego  dla-  obszaru  b.  generałsgubernator- 
stwa  lubelskiego  rozporządzenia  naczelnego  wodza 
armji  z  dn.  22  kwietnia  1916  r.,  dotyczącego  zapro- 

wadzenia monopolu  spirytusowego  (Dz.  rozp.  b.  c 
i  k.  zarządu  wojskowego  w  Polsce  Nr.  55), 

e)  obowiązu.ią(^oj  na  obszarze  b.  gcueral-siiberna 
torstwa  warszawskiego  oraz  województw:  nowo^ 
grodzkiego,  poleskiego,  wołyńskiego  i  powiatów: 
grodzieńskiego,  wołkowyskiego  i  białowieskiego  wos 
jewództwa  białostockiego  ustawy  o  trunkach  z  dnia 
6  czerwca  1894  r.  (ros.  Zb.  ust.  i  rozp.  z  1895  r.  Nr.  85 
str.  621),  ze  zmianami,  wprowadzonemi  ustawą  oko= 
wicianą  b.  generał « gubernatorstwa  warszawskiego 
z  dn.  10  października  1915  r.  (Dz.  rozp.  generał  s  gu= 
bcrnatorstwu  warszawskiego  Nr.  5,  poz.  13), 

d)  wydanego  dla  b.  dzielnicy  pruskiej  rozporząs 
dzenia  Naczelnej  Rady  Ludowej  z  dnia  26  marca 

1919  r.  (Tygodnik  Urzędowy  Nr. '3,  poz.  13),  o  obło"^ 
żeniu  aresztem  okowity  z  tem  ograniczeniemi,  iż  przy= 
wóz  spirytusu  i  wyrobów,  zawierających  spirytus 
z  zagranicy  i  wywóz  zagranicę  jest  nadal  zasadniczo 

,  zakazany.  Na  wyjątki  od  tego  zakazu  zezwolić  mo- 
że Minister  Skarbu  w  porozumieniu,  z  Ministrem 

Przemysłu  i  Handlu,  a  na  obszarze  b.  dzielnicy  prus 

skiej  —  Minister  tej  dzielnicy,  na  warunkach,  okreś' 
lonych  każdorazpwo.  Ministrowi  Skarbu  zastrzega 
się  prawo  dozoru  i  kontrolowania,  obrotu  spirytusu 
wewnątrz  kraju.  . 

§  2.  Na  obszarze  b.  zaboru  austrjackicgo  zawic^ 
s/a  się  aż  do  odwołania  postanowienia  §§  2b,  3,  4. 

5,  6,  7  ustęp  1  §§  8,  9  i  35  ust. ^  obowiązującej' austrjace 
kiej  ustawy  z  dnia  20  czarwca  1888  r.  (Dz.  U.  P. 
Nr.  95)  o  opodatkowaniu  spirytusu,  zmienionej  czę- 

ściowo cesarskiem  rozporządzeniem  z  dn.  17  lipca 
1899  r.  (Dz.  U.  P.  Nr.  120  U). 

§  3.  Na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  zawiesza 
się  aż  do  odwołania  postanowienia  artykułów:  108 

*ust.  I  a,  c,  d.  e,  art.  110  L  3  i  4  art.  309,  310,  311,  313, 
315,  316,  317,  318,  348,  349,  351  do  355,  358,  359. 
439  —  443,  445,  450,,  451,  484/1,  487,  488.  509,  527  do 
552,  554  obowiązującej  ros.  us|awy  akcyzowej  (Tom 
V  Zbioru  praw  ros.  według  wydania  z  r.  1901  i  daU 
szego  ciągu  z  r.  1912). 

§  4.  Na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej  zawiesza 
się  aż  do  odwołania  postanowienia  §§  3,  4,  54,  55, 
56,  57,  58  i  59  obowiązującej  niemieckiej  ustawy 
o  opodatkowaniu  spirytusu  z  dn.  15  lipca  1909  r. 

(Dz.  Ust.  Rz.  Niem.  str.  661).^ 
§  5.  Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1920  r.  o  ogra^ 

niczeniach  w  sprzedaży  napojów  alkoholowych  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  37,  poz.  210)  pozostaje  w  mocy. 

§  6.  Ustanowiony  w  §  2  a  austr.  ustawy  z  dnia 

20  czerwca  1888  r.  (Dz.  U.  P.  Nr.  95)  o  opodatko= 
waniu  wódki,  zmienionej  cesarskiem  rozporządzę^ 
niem  z  dn.  17  lipca  1899  r.  (Dz.  U.  P.  Nr.  120  II) 
dla  b.  zaboru  austrjackicgo  podatt-k  spożywczy 
(fikcyzę)  w  kwocie  90  hal.  wzgl.  1  kor.  10  hal.,  a  pod 

niesiony  ces.  rozporządzeniem  z  dn.'9  kwietnia  1917  r. 

(Dz.  u'  P.  Nr.  157)  na  3  kor.  80  hal.,  wzgl.  4  kor.  od 
jednego  stopnia  'hfektolitrowego  alkoholu,  dalej  usta? 
nowiony  dla  b.  zaboru  rosyj.skiego  w  dodatku  II  do 
uwagi  1  do  art.  112  ros.  ustawy  akcyzowej,  a  zmie* 

piony  na  mocy  ustawy  z  dnia  27  lipca  1914  r.  roz' 
porządzeniem  ros.  Rady  Ministrów  z  dnia  30  lipca 
1914  r.  (Zb.  ust,  i  rozp.  r.  1914  rozdział  1  poz.  2097) 



M  41—42. Pozycja  520. 

781 

f.>nddtck  spoż>"\vc2y  (akcyzę)  w  kwocie  20  rh.  o^d 
wiadra  stustopniowego  ajkoliolu,  oraz  podatek  spo- 

żywczy w  kwocie  14  rb.  od  wiadra  stustopnioweffo 

alkoholu,  \\'yrobiones"o  z  owocu  i  winogron,  wreszcie 
ustanowiony  w  §  2  nieni.  ustawy  o  opodatkowaniu  spi- 
JTlxi.su  z  dnia  15  lipca  100<)  v.  (I>k.  Ust.  Rz.  Nient 
sir.  661)  i  w  §  2?fO  nieni.  ustawy  z  duia  26  lipca  1918 r. 

(Dz.  Ust.  Rzesz.  Niwn.  stj-.  887)  podatek  spożywczy, 
względnie  doda  tok  do  jiic.ao.  zmienia  się  w  sposób 
iifistppujaey:  . 

Podatek  spoży\vcz\  (akcyza)  od  jednego  stopnia 
hektolitrowego  alkoholu  (jednego  litra  stustopniowe^ 
S?o  alkoholu),  wyrobionego  w  gorzelniach  rolniczych 
i  gorzelniach  przerabiaja.cych  owoce,  wynosi  2000  mk., 
a  w  gorzelniach  przemysłowych  2100  mk. 

Ministra  Skarbu  w  porozumieniu  z  Ministrem 
Trzemyslu  i  Handlu,  a  na  obszarze  b.  dzielnicy  pru* 
skiej  Ministra  tej  dzielnicy,  upoważnia  sie  do  zni^ 
żania  lub  zwalniania  od  podatku  spożywczego  spi= 
rj-tusu  nieprzeznaczonego  na  cele  konsumcyjne, 
Nszględnie  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych,  przc=^ 
znaczonych  na  eksport. 

§  7.    Unormowany  w  punkcie  3/1  dodatku  II, 

do  uwagi  1  do  art.  112  ros.  ustawy  akcyzowej  po" 
t  'datek  spożywczy  (akcyza)  w  kwocie  2  rb.  od  wiadra 
ł   stustopniowego  spirytusu  i  odpadków  z  destylacji 

spirj-tusu,  sprzedawanych  przez  prywatne  fabryki 
i  składy  fabrykom  lakieru  i  politury,  znosi  się. 

Również  znosi  się  nalcżytości  kontrolne,  pobić* 
rane  za  denaturację  spirytusu,  a  unormowane  w  do? 

l  datku.  B.  do  §  2.  II  rozporządzenia  wykonawczego 
b.  austr.  Ministra  Skarbu  z  dnia  21  lipca  1899  r. 

(Dz.  U.  P.  Nr.  130),  wydanego  do  ustawy  o  opodat' 
kowaniu  wódki. 

§  8.  Na  obszar  b.  zaboru  rosyjskiego  i  b.  dziel* 

nicy  pruskiej  rozciąga  się  moc  obowiązującą  §  1  w\  = 
danego  dla  b.  zaboru  austrjackiego  cesarskiego  roz? 
po]'zndZenia  z  dnia  30  czerwca  1915  r.  (Dz.  U.  P. 
Nr.  186),  wtdle  którego  nic  wolno  tworzyć  nowych 
gorzelni  nierolniczych,  tudzież  samoistnych  rafincrji 
spirytusu. 

Minister  Skarbu  może  w  porozumieniu  z  Mini? 
strem  Przemysłu  i  Handlu,  tudzież  z  Ministrem  Roi 

aictwa  1  Dóbr  Państwowych,  zaś  na  obszarze  b.  dzicl= 
nicy  pruskiej  —  Minister  tej  dzielnicy,  zezwolić  nu 
wyjątki  od  tego  zakazu,  jeżeli  tego  wynnagają  sto" 
sunki  produkcyjne  i  gospodarcze. 

§  9.    Wszelkie  grzywny,  ustanowione  dotychs 

'    czas  za  naruszenie  ustaw  i  rozporządzeń,  obov'iązu5 
jących  co  do  opodatkowania  spirytusu  w  poszczegól= 
nych  dzielnicach  Państwa,  wymierzać  należy  w  wy« 
sokości  10 — 50=ęiokrotnej. 

1  Kary  pozbawienia  wolności,  oraz  kompetencja 
■     władz,  wymierzających  kary,  po/ostają  bez  zmiany. 

I  PostańOiRrieflia  przejściowe. 

§  10.  Zapasy  spirytusu,  jakie  w  dniu  wejścia 
^  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  znajdować  się 

będą  na  składzie  w  fabrykach  wódek  i  rozlewniach 
spirytusu,  czy  <to  w  postaci  czystej,  czy  w  pólfabry; 
katach  lub  gotowych  wyrobach,  podlegają  dodatko? 

I  wcmu  opodatkowaniu,  a  mianowicie:  spirytus  czy 
Sty  po  500  mk.  za  litr  stustopniowy,  zaś  gotowe  wy= 
roby  wódczane  po  200  mk.  za  litr  objętości  tych 
wyrobów. 

§  11.   l3odatkowemii  opodatkowaniu  wedle  norm 
określonych  w  §  10  podlegają  również  tc  zapasy  wy 

robów  wódczaijycłr,  .iakie  w  dniu  wejścia  w  życif 

niniejszego  ro-zporządzcnia  znajdować  się  b<jdą  we 
■wszystkich  przcdsiębiorstw*ch  sprzedaży  takich  wy* 
robów  (hurtowniach,  detalicznych  sprzedażach,  rc= 
stauracjach  i  t.  p.).  dalej  zanasy  spirytusu  1  wódek 

u  osób  prywatnych,  o  ile  wy^noszą  więcej  niż  5  litrów 
płynu,  wreszcie  tc  przesyłki  wyrobów  wódczanych. 
które  wedle  dokumentów  przewozowych  wysłane  zo' 
stały  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  roz« 
fwrządzenia  i  w  tym  dniu  lub  po  tym  terminie  pod= 
jęte  zostaną  przez  odbioicę. 

§  12.  Przedsiębiorstwa  i  osoby,  wymienione 

w  §  10  i  11  niniejsz'ego  rozporządzenia,  obowiązane 
są  zgłosić  w  ciągu  3  dni  po  wejściu  w  życie  niniej* 
szego  rozporządzenia,  na  piśmie  w  dwóch  egzempla* 
rzach,  a  to  w  b.  zaborze  rosyjskim  właściwemu  urzę= 
dowi  akcyz  i  monopolów  skarbowych,  zaś  poza  sie= 
dzibą  tych  urzędów  inspektorowi  kontrof.5  skarbo 
wej,  a  w  b.  zaborze  austriackim  i  w  b.  dzielnicy 
pruskiej  w  równorzędnych  urzędach  skarbowych  cm 
ły  zapas  spirytusu  i  wyTobów  wódczanych,  jaki  znaj* 
dować  się  będzie  u  nich  na  składzie  w  dnia  wejścia 
w  życic  niniejszego  rozporządzenia.  Odbiorcy  posy 
lek,  wysłanych  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniej* 

szego  rozporządzenia,  a  nadesłanych  po  tyra  ternii= 
nie,  są  obowiązani  zgłosić  je  w  przeciągu  3  dni  po 
odbiorze. 

Zgłoszenie  zapasów  ma  zawierać  dane  co  do  ilo? 
ści  spirytusu,  względnie  wyrobów  wódczanych,  tu? 
dzież  miejscowości  i  miejsca  przechowania  zapasów. 

Przyjmujący  zgłoszenia  zbada  ścisłość  dat  wnie= 
sionego  oznajmienia,  oraz  potwierdzi  na  obu  egzem= 
plarząch  oznajmienia  dzień  zgłoszenia. 

§  13.  Na  podstawie  otrzymanego  zgłoszenia  za* 
pasów  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych  nastąpi  urzę? 
dowc  zbadanie  ząpasów  przez  organa  skarbowe.  Wy? 
nik  zbadania  oraz  wy.sokość  dodatkowego  podatku 

będą  wpisane  >'  równem  brzmieniu  w  obu  egzem= 
plarzach  oznajmienia.  Urzędujący  organ  skarbowy 

pozostawi  jeden  egzemplarz  oznajmienia  posiadaczu? 

wi  zapasów,  który  będzie  obowiązany  uiścić  dodat- 
kowy podatek  w  najbliższej  kasie  skarbowej  i  do? 

nieić  o  tem  właściwemu  urzędowi  skarbowemu  I  in? 
stancji;  ten  urząd  przedłoży  drugi  cgzoniplnrz  ozna.i 

mienia  po  wpisaniu  danych  co' do  uis>;czcnia  p  jdatku 
przełożonej  władzy  skarbowej  II  inslancji. 

§.14.  W  razie  zaniedbania  obowiązku  zgłoszenia 

zapasów  spirytusu  i  A^^yrobów  wódczanych  celem  do^ 

datkowcgo  opodatkowania,  względnie  w  razie  umyśl^ 
ncgo  ukrycia '  takich  zapasów  lub  zgłoszenia  ilości 
/mniejszoT^j  więcej  niż  o  10%  ilości  stwierdzonej 
uizędownie,  ulegną  winni  w  myśl  art.  1102  rosyjskiej 

vstawy  akcyzowej,  względnie  §  80  austr jackicj  usta? 

wy  z  dnia  20  czerwca  1888  r.,  względnie  §  115  nie? 

mieckiej  ustawy  z  dnia  15  lipca  1909  r.,  karze  gr.zyw= 

ny  do  wysokości  dziesięciokrotnej  wysokości  sumy' dodatkowej  opłaty  akcyzowej,  zatajonej  lub  narażo? 
nej  na  zatajenie 

§  1,5.  Kompetencja  władz  wymierzających  kary 
pozostaje  bez  zmiany. 

§  16.  Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po^ 
rucza  się  Ministrowi  Skarbu,  a  na  obszajze  b.  dziel? 

nicy  pruskiej  Ministrowi  tej  dzielnicy,  w  porozumie? 
niu  z  Ministrem  Skarbu. 

§  17.  Upoważnia  się  Ministrii  b.  Dzielnicy  Pru^ 
skiej  do  zmiany  w  porozumieniu  ź  Ministrem  Skar^ 
bu  obowiązujących  dotychczas  przepisów  wykónaw- 
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czych  do  ustawy  niemieckiej  z  dnia  15  iipca  1909  r. 
(Dz.  Ust.  Rz.  Niem.  str.  661)  o  opodatkowaniu  spi* 
lytusu. 

§  18.  Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  rozs 
porządzenia  tracii  moc  obowiązującą  sprzeczne  z  niem 
przepisy,  dotyczące  opodatkowania  spirytusu. 

§  19.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
•Inia  ł  listopada  1921  r. 

Prezydent.  Ministrów : 

( — )  A.  Pońikmrski.  . 
Minister  Skarbu: 

( — )  Aiichahk-L 
Minister  b.  I>zielnicy  Pinskiej: 

( — )  Wybicki 

(Dz.  Listaw  Rz.  P.  Nr.  86.  z  r.  1921,  p oz.  628). 

Monopol  tytoniowy. 

521. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINiSiRÓW 

z  dnia  14  października  1921  r. 

0  pody^yższeniu  podatku  od  tytoniu  i  od  wyrobów  tyto- 
niowych na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Na  podstawie  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja 
1921  r.  o  regulowaniu  podatków  cd  spożycia,  zuż)cia, 

względnie  produkcji  na  ciężarze  Kzczypospol.tej  Pol- 

skiej (Dz.  {jst  R.  P.  Nr.  41,  poz.  '248)  postanawia  się,  co 
następuje: 

I.    O  p  o  d  a  t  k  o  ̂ \•  anie    l  y  t  o  n  i  u    i    c  y  g  a  r. 

§  1.    Znosi   się  §  1,  zdanie  pierwsze  ustępu 

trzeciego  §  o4,  ustępy  2  i  3  §  o7,  ustęp  pierwszy  ■- 

§  40,  —  ustawy  niem.  z  dnia  1.3  Jipca  1909  r.  o  opo-* flatkowanin  tytoniu  (Dz.  Ust.  Rz.  Niem.,  str.  793) 
1  ustawę  niemiecką  z  dnia  12  czerwca  1916  r.  o 

podwyższeniu  opłat  od  tytoniu  i  o  f|j;)datku  od  wy- 
robów, podlegających  ustawie  o  opodatkowaniu 

papierosów  (Dz.  Ust.  Ra,  Niem.,  str.  ̂ ^1). 
§  2.  Ustanowiony  w  2  i  9  niem.  ustawy  z 

dnia  ió  lipca  1909  r.  {Dz.  U.-st.  Hz.  iSiiem.,  str.  793J 
wartościowy  dodatek  celny  od  liści  tytoniowych 
i  cygar  spiowadzanycii  z  zai>rauicy  w  wysokości 
40%  wartości  podnosi  się  do  100%  wartości. 

§  3.  Określony  w  11  niem.  ustawy  z  dnia 

13  lipca  1909  r.  {Dz.  Ust.  Rz  Niem.,  str.  793)  poda- 
tek od  tytoniu  w  k>Yocie  57  nik.  0(i  jednego  cent- 
nara podwójnego,  ustanawia  się  w  kwocie  300  mk. 

od  jednego  kilograma,  a  określony  u  §  33  powor 
lanej  nstawy  podatek  od  tytoniu  według  po- 

wierzchni w  kwocie  5,7  fen.  od  1  metra  kwadrato- 
wego, ustanawia  się  w  kwocie  30  mk. 

§  4.  Określoną  w  §  10  powołanej  nstiiwy 
z  dnia  15  lipca  1909  r.  karę  pieniężną  150,000  mk. 
podwyższa  się  do  1,000,000  mk. 

Określoną  w  §  45  tejże  nstaw  y  kafę  pieniężną 

Oli  óii  do  3,000  uik.  podw:>-ższa  się  na  1,000  do 
1,000,000  mk.,  wreszcie  określoną  w  §  49-tej  w&iet- 

wy  karę  poirządkową  w  kAvocie  150  mk.  pod\\T'ż-- 
s:5a  się  na  5,000  mk. 

§  5.    Zdanie  pierwsze  iistięp^u  pierwszego  §  4S 
1  ustęp  di'ugi  §  55  oraz  §§  56,  57  powołaiiej  usta- 

wy z  dnia  15  iipca  1^)09  i-.  uchyla  się. 
§  6.  Wszystkie  zapasy  i  iści  tytoniowy ćli  i  t^'- 

(oniu,  podlegające  podatkowi  według  §§  2  i  3  ni- 
niejszego rozporządzenia,-  a  znajdujące  się  w 

cii  wili  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporządzenia 
w  posiadaniu  lub  w  przechowaniu  wytwórców, 
handlarzy  i  innych  osób  na  obszarze  b.  didelnicy 
pruskiej,  których  waga  przekracza  1  kg.,  podlega- 

ją dodatkowemu  opodatkowaniu.  . 
•  Podatek  dodatkowy  wymierza  się  według  §§ 

2  i  3,  po  potrąceniu  v/ykazanego  uiszczone'go  już 
podatku.  Podatek  już  wymierzony  ale  jekzcze  nie- 
uiszczony  ma  być  stosownie  sprostowany. 

Zgłoszenie  zapasu  liści  tytoniowych  i  tytoniu 
do  dodatkowego  opodatkowania  ma  uskutecznić 
ten,  kto  je  posiada  lub  przechowuje  je  na  rachunek 

drugiego  w  przeciągu  14  dni  po*  wejściu  w  życie 
niniejszego  rozporządzenia.-  Niezgioszenie  zapa- 

sów do  dodatkowego  opodatkowania  w  t5"m  ter- 
minie będzie  iiważane  za  defraudację  podatku 

i  będzie  karane  w-edłtig  §  43  powołanej  ustaw- y 
z  dnia  15  iipca  1909  r.,  przyCzem  za  podstawę  do 

wymiai'u  kary  pieniężnej  przyjmuje  się  kwotę  za- 
grożonego ijociatku.  Dalsze  postanowienia  w  tyra 

kierunku  określi  i-ozporządzenie  wykonawcze. 

li.    O  p  o  d  a  t  k  o  yy' a  u  i  e  papierosów   i   i  > 
toniu  cienko  krajanego. 

§  7.   Określony  w  §  2  ustawy  niem.  z  dnia  3-go 
czerwca  1906  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  Niem.,  str.  631)  poda-, 
tok  ustanawia  się  według  aastępującycii  khis  ]>()- 
datkowych: 

1)  od  papierosów: 
klasa  a)  w  cenie  do  400  mk.  za  100  sztuk  —  po- datek 200  mk., 

klasa  b)  w  cenie  ponad  400  mk.  do  600  mk.  za 
100  sztuk  —  podatek  300  mk.; 

klasa  c)  w  cenie  ponad  600  mk.  do  900  mk.  za 
100  sżtuk  —  podatek  450  mk.; 

iłlasa  d)  w  ceuie  ponad  900  mk.  do  1,300  uik-. 
za  100  sztuk  —  podatek  650  mk.; 

klasa  e)  w  cenie  ponad  1,300  mk.  do  1800  mk. 
za  100  sztuk  -  podatek  900  mk.;  • 

klasa  f)  w  cenie  ponad  1,800  mk.  za  100  sztuk  - 
podatek  1,200  mk.; 

2)  od  tytoniu  krajanego  na  papierosy: 

"  klasa  a)  w  cenie  do  3,000  mk-  za  1  kg.  potla- tek  1,500  mk.;  ;x 

klasa  b)  w  cenie  ponad  3,1)00  mk.  do  6,000  nik. 
ziv  1  kg.  --  podatek  3,200  mk.; 

klasa  c)  w  cenie  ponad  6,000  mk.  do  9,»)00  mk. 
za  1  kg.  —  podatek  4,900  mk.; 

Idasa  d)  w  cenie  ponad  9,000  mk.  do  12,000  uik. 
z:i  1  kg.   -  poiiatek  6,600  mk.; 

'  klasa. e)  w  cenie  ponad  12,000  mk.  za  1  kg. 
podatek  8,200  mk.; 

3)  od  bibułek  pąpierosowyitih  i  tutek  (gilz): 

za  1,^)00  sztuk  ~  podatek  10  mk. 
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§  8.  Określoną  w  ustępie  drugim  §  18  niem. 
ustawy  z  dn.  3  czerwca  1906  r.  (Dz.  TTst.  Ez.  Niem, 

str.  631)  karę  pieniężną  w  kwocie  od  50  mk.  do  150 
mk.  ustanawia  się  na  1,000  mk.  do  1,000,000  mk. 

^  9.  Określona  w  ustępie  pierwszym  §  20  po- 
u  oJanej  ustawy  z  dnia  3  czerAvca  1906  r.  karę  pie- 

niężną w  kwocie  od  1  mk.  do  300  mk.  ustanawia 
.się  na  500  mk.  do  100.000  mk.,  a  określoną  w  §  22 

tejże  ustawy  pr;?yrausową  karę  pieniężną  w  kwo- 
cie do  500  mk.  ustanawia  się  w  kwocie  do  500,000 

ranrelc 

§  10.  Określoną  w  §  26  powołanej  ustawy 
/,  (biia  3  czerwca  1906  r.  karę  pieniężną  w  kwocie 

i]o  600  mk.  ustan^Avia  się  w  kwocie  do  600,000  mk.. 
;i  o-kreślone  w  W^S  i  29  tej  ustawy  kary  pienięż- 

ne w  kwocie  do  150  mk.  ustanawia  się  w  kwocie 
do  50,000  mk. 

§  11.  Znosi  się  §.§.  31-,  32,  33,  34  i'  35  powołanej n.stawY  z  dnia  3  czerwca  1906  r.  (I)z.  Ust.  Rz.  Niem. 
.sir.  631). 

§  12.  Wytwórcy,  łiandlarze  i  inne  osoby  ma- 
ją swoje  zapasy  przedmiotowy  podlegających  })o- 

ilstkov:i  wcd?ng  §  7,  znajdujące  się  w  iph,  posiada- 
niu lub  .przeeliowaniu  w  dniu  wejścia  w  życie  ni- 

iiiejszogo  i-ozporządzcnia,  zgłosić  w  przeciągu  11 
(lui  właściwemu  urzędowi  skarbowemu  do  dodat- 
'cowe?ro  opodatkowania,  podając  na  opakowaniach 
iiuddyoznioną  granicę  cen  drolmej  sprz^edaży  wy- 
;  obów  tytoniowych  ora'ż  ilości  sztuk  bibułel>:  i  tu  • 

k  papierosowych.  Zapasy  papiei'osów  do  ilości 
'•^00  sztuk,  tytoniu  do  500  gr.  i  tutek  łub  bibułek 
'■^  1000  sztuk  pozostające  w  posiadaniu  osób  pry- 
••'tnych  nie  rodle(?ają  zgłoszeniu  i  dodatkowemu 

c 'podatkowaniu.  Wyroby  tytoniowe,  które  zostały 

v,yslane  z  faljj-yk  p.rzed  w^ejścicTn  w  życie  niniej- 
szego rozporządzenia,  a  dopiero  po  wejściu  w  ży- 

cie zostały  doręczone  odbiorcom,"  mają  być  zjiło- 
?zone  w  przeciągu  dni  3  ̂ d  odebrania.  ,  Dodatko- 

wy podatek  obliczy  sic  według  §  7,  potrącając 

niszczony  poprzednio  podatek.  Niezgioszenie  ża- 
pasoAY  do  dodatkowego  opodatkowania  będzie 
uważane  za  defraudację  podatku  i  karane  wedlufi 

17  nieii).  ust.  x.  diiia  3  czerwca  1906  r.  (Dz.  Ust. 

Rz.  Niem.  str.  631),  przyczeLn  za  podstawę  do  ̂a  . Na- 
miaru kary  pieniężnej  iDrzyjm.ie  się  kAvotę  zagro- 
żonego dodatkoAvego  podatku.  DodatkoA\y  poda- 

tek może  być  kredytoAvany  bez  zabezpieczenia  lUj^ 
trzy  miesiące. 

§'13.  Pobieranie  av  międzyczasie  przez  Mini- 
słcrstwo  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  zastrzeżeniem  do- 

datkowego zatwierdzenia  w  drodze  ustawodawczej 

opłaty  bander.olowej  od  papierosÓAv  w  kwocie  300 
mk.  od  1000  sztuk  na  podstaAvie  rozporządzeniu 

Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  '20  {^rudnia 
1-920  r.  (Dz.  Urz.  M.  b.  Dz.  Pr.  Nr.  81,  poz.  551)  za- 
tArierdza  się  dodatlcowo. 

§  14.  Upoważnią  się  Ministra  b.  Dzielnicy 
Pruskiej  do  zmiany  w  porozumieniu  z  Ministrem 

'  S^carbu  oboAviązujących  dotychczas  przepisóvv^  wy- kona aycza- eh  do  ustaAvy  niemieckiej  z  dnia  15  lipca 
1909  r.  (Dz.  TTst.  Ez.  Niem.  str.  793)  o  opodatkowa- 

niu tytoniu. 

.§  15.  Wykonanie  rozporzfidzenia  niniejszego 
. l>0A\ierza  się  Ministrowi  h.  Dzielnicy  Pruskiej. 

7SS 

§  16.  Rozporządzenie  rtiniejsze  wchodzi  av  ży- 
cie AA^  14  dni  po  ogłoszeniu. 

Prezydent  Ministrów: 

( — )  Antoni  Ponikowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  Wybicki. 
Minister  Skarbu: 

( — )  MdchaUkl 

(Dz.  Vśt.  Rz.  r.  Nr.  85  z  dnia  29  października 
1921  r.,  poz.  615). 

Przepisy  celne. 

522. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ałiiiłsira  Skarbu  oraz  Ministra  Przemyślu  i  Handlu 

z  dnia  8  października  1921  r. 

W  przedmiocie  podwyższenia  dopłaty  (agio)  do  cła. 

Na  moćy  art.  14  rozporządzenia  Minishów  Skarbu 

oraz  Przejnyshł  i  Handlu  z  dnia- 11  czerwca  1920  v.  o 

iaofie  celnej  (Dz.  U.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  51  poz.  314)  za- rządza sie,  co  następuje: 

^§  l/  Wysokość  dopłaty  (agio)  do  cia  na  towągf, 

wyszczególnione  w  §  1  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 
i  .N/linistra  Przemyślu  i  Handlu  z  dnia  17  nraja  1921  r. 

w  przedmiocie  pocUyyższenia  dopłaty  (agio)  do  cła.  na 

towary  o  charakterze  zbytkownym  (Dz.U.  R.P.  z  1921  r. 

Nr,  46  poz.  284)  wynosić  będzie  aż  do  nowego  zarzą- 
dzenia 79.900%  (inuoinik  staAvek  celnych  800). 

§  2.  Wysokość  dcp-Jaty  (agio)  do  da  na  inne  towa- 
ry, nicprzeuldziane  av  §  1  niniejszego  rczporządzenia, 

wynosić  będzie  ̂ ż  do  nowego  zarządzenia  39.900?^ 
(nrnożnik  stawek  celaych  400).  ^ 

Pcstanov/ienie  td  nie  dotyczy  towarów,  objętycn 

rozporządzeniem  Ministra  Slcarbu  i  Ministra  Przemyślu 
i  Handlu  z  dnia  IS  sierpnia  19?t  r.  w  przedmiocie  nig 

celnvch  (Dz.  V.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  70,  poz.  471). 

'§  3.  Obowiązujące  dotychczas  wysokości  agia 
29.900%  (i)7no:ż:uik  300)  na  toAvary  przewidziane  w  §  1 

i  14.900%  (mnożnik.  150)  na  towary,  przeAvidziane  §  2 

niniejszego  rozporządzenia,  można  przeiścioAvo^  stoso- wać do  towarów: 

h)  co  do  którycii  na  podstaAyie  listów  przewozo- 

Avycli  (frachtóAY  lub  konosamentÓAv)  będzie  można  wy- 

kazać, że  zostały  nadane  do  przewozu  z  przeznaczeniem 

dla  CKlbiorców  w  polskim  obszarze  celajTn  najpóźniej 

w  dniu  poprzedzającym  dzień  wejścia  niniejszego  rozpo- rządzenia w  życie, 

b)  zalegających  w  dniu  wejścia  niniejszego  rozp
o- 

jządzenia  w  życie  w  celnych  składach  urzędowych,  kole-
 

jowych oraz  nieurzędoM^di. 

"ulgi  wskazane  w  punktach  a)  i  b)  tracą  moc  po 

upływie  30  dni  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego  roz- porządzenia, j  •  • 

§  4.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  zycie 

siódmego  dnia  po  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw  R.  P:, 
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uważając  tlzień  naetępłiy  po  ogłeszeBiu  m  p'iw^'szy 

w*  tej  rachiibie. 
Jednocześnie  z  dniem  w«jśda  w  życie  nmiejszego 

rozporządzenia  tracą  uioc  ofcowtązującą: 

1)  rozporządzenie  Ministra  Skarbu  ora^a  Ministra 
Przcjnyslti  i  Handlu  z  do.  25  sierpnia  1921  r.  w  przed- 

miocie podwyższenia  dopłaty  (agio)  dri!  cla  na  towary 
o  charakterze  zbytkownym  (Dz,  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  75 
poz.  518)  i 

2)  ro2porząd25enic  Ministra  Skarbu  oraz  Ministra 
Przemyślu  i  Handlu  z  dnia  23  czerwca  1921  r.  (Dz.  U. 
R.  P.  z  1921  r.  Nr.  57,  poz.  366). 

Minister  Skarbu: 

•  {—)  Michahki. 

Minister  Przemyślu  i  Hai^dlu: 

'  yp  7..  (— )  Henryk  Strasburgei: 

(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  29'X  1921  r.,  Nr.  85.  poz.  017). 

523. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra  Przemyślu  i  Handlu  w  porozumicniH  z  Mini- 
strcBi  Skarbu  i  Ministrem  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dn.  8  października  1921  roku, 

^przedmiocie  uzupełnienia  wykazu  towarów,  których 
wywóz  jest  zabroniony. 

Na  podstawie  art.  10  p.  1  cuaz  ait.  13  ustawy  z 
dnia  15  lipca  1920  r.  b  obrocie  towarowym  z  zagranicą 

(Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  79,  poz.  527)  i-  w  uzupełnieniu 
obwieszczeń  Ministra  Przemyślu  i  Handlu,  Ministra 

Skarbu  oraz  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dn.  23-go 
czerwca,  31  sierpnia  i  13  września  1921  r.  („Monitor 

Polski"  Nr.  14S,  200  i  212)  i  zgodnie  z  wnioskiem  Głów- 
nego Urzędu  Przywozu  i  Wywozu  ogłasza  się,  iże  przez 

Hnję  celną  Rzeczypospolitej  Polskiej,  począwszy  od  dnia 

siódmego  po  ogłoszeniu  niniejszego  obwieszczenia  w 

„Monitorze  Polskim",  jest  zabroniony  wywóz: 

Poz.  tar.  celnej.  Nazwa  t«wam 
62  p.  3-a  Nasiona  oddzielnie  niew^mienione 

cłioćby  łuszczone. 

^  ' '  Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

'^i  (•— )  S.  Pnanowski. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  B.  Markowski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej :  ~ 
( — )  Dr.  J.  Trzciński. . 

(„Monitor  Polslci"  Nr.  244  z  d.  26/X  1921  r.). 

524. 

PRZEPISY 

o  wpłacaniu  zaliczeń  aa  pokrycie  opłat  celnycjli. 

§  i- 

W  celu  ułatwienia  obrotów  pieni(!iinveh,  /jc- 
sit}  osobom    stale  sprowad'/iając.yiu  towary 

zagraniczne,  wpłacać  sumy  tytułem  /alic^eń  na 
pokrycie  opłat  celnych  i  innych  poliorów  dodał - kowyeh  4). 

§  2.  , 

WpłacajŁ4c.v  />aliczci)ia  skludd^podanie  do  wla- 
ściM-ego  urzędu  celnego  dla  otwarcia  oddzielnego konta  zaliczeniowego. 

§  3.  . 

Z  konta  zaliczeniowejGro  moga  być  odpisywano 
wszelkie  opłaty  celne  (wwozowe    i  wywozowe), 
opłaty  dodatkowe  (akcyzowe,  monopolowe,  mani 

pnlaey.ine,  składowe  "i  t.  p.),  opłaty  za  delegowa- uie  urztjdników  i  dozorcÓAv  eelnycłi,  kary  wszel 
kieg-o  rodzaju  i  t.  p. 

§  4. 

Zaliczenia  mo{?ą  być  wpłacane  do  specjalnyeł) 
kas  j)olK)rowycli  urz(;dów  celnych  łub  te.j  kanj 
«karbowe;i,  w  której  okręgu  urząd  celny  się  mieści. 

§  5. 

Zaliczenia  mogą  być  wi)łacani'  gotowizną,  bi- 
letami skarbowemi  i  płatnemi  kuponami  pożyczek 

paH8tAvowycla. 
Wpłaty  na  rachunek  zaliczeń  powiiiny  być 

składane  w  sumach  nie  mniejszych,  od  100.000  mk. 

§  <5. 

Załiczeiiia  składa  się  przy  odpow^iednich  de- 
klaracjacli  płatniczych  (wzór  Nr.  1)  z  podaniem 
w  nich  nazwiska  wpłacającego  i  nazwy  tego  urwj- 
dn  celnego,  do  dyspozycji  którego  dokonano wpłaty. 

§7. 

Na  przyjęte  zaliczenia  specjalne  kasy  poboro- 

,^we  urzędów  celnych  wydają  pokwitowania  (wzór 
Nr.  9,  do  Bozporządzenia  o  postępowaniu  celnem, 
Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  U  z  1921  r.,  p.  64),  zaś  kasy 
skarłjowe  na  ogólnych  zasadach,  według  wzoru 
Nr.  6  do  Instrukcji  dla  kas  skarhoAvych. 

.  §8. 

Kasy  skarbowe,  po  przyjęciu  wpłaty,  zapisują 

ją  jako  depozyt  właściwego  urzędu  celnego,  z  wy- 
szczególnieniem przez  kogo  została  wpłacona 

i  przesyłają  tego  samego  dnia  zawiadomienie  do 
iirzędów  celnych  o  wpłaceniu  poszczególnych  sum 
(§  54  Instrukcji  dla  kas  skarbowycli). 

§9, 
Kwity,  otrzymane  z  kasy  skarbowej,  strony 

składają,  w  tym  urzędzie  celnym,  na  którego  ra- 
<-liuuek  została  Avnies)ona  suma,  dla  zaracliowania 
jej  na  odpowiednie  konto  zaliczeniowe. 
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Urząd  celny  po  otrzymaniu  /.  kawy  skarbowej 
zawiadomienia,  po  sprawdzeniu  go  z  kwitem,  zło- 

żonym j^rzez  stronę,  zapisuje  wpłaconą  sumę  na 
właściwe  konto  zaliczeniowe. 

§  10, Zaliczenia,  wpłacane  do  8pecjalnyc}i  kas  po- 
borowycli  urzędÓAv  cclnycłi  mo^^  być  składane 

'tylko  raz  dziennie.  PoM?tórna  wpłata  może  nastą- 
pić tylko  w  wypadkacli  wyjątkowych,  za  zgodą 

kierownika  urzędu  celnego. 

Suiny,  wpłacane,  jako  zaliczenia  do  specjal- 
nych kas  poborowych  urzędów  celnych,  powinny 

!)yć  zapisane  na  przychód  do  księgi  kasowej 
i  wciągui«;tc  do  księgi  zaliczeń  (wzór  Nr.  2),  przy- 
czem  sumy,  wniesione  do  kas  skarbowych  i  zapi- 

sane tam  na  rachunek  sum  depozytowych,  kasy 
poborowe  urzędów  celnych  wciągają  jedynie  do 
księgi  zaliczeń.  '  / 

Sumy  zaliczeń,  zarówno  wpłacone  bezpośred- 
nio do  kas  skarbowych,  jako  też  przyjęte  przez  spe- 

cjalne kasy  poborowe  iirs^ędów  celnych  i  odesłane 
do  kas  skarbowych  —  te  ostatnie  zarachowują  do 
suni  depozytowych  urzędu  na  specjalnym  w  tym 

celu  otv^a]•|ym  koncie    (depozyty   urzędu  celnego 
"   zaliczenia  na  pokrycie  opłat  celnych). 

§  12. Dla  prowadzenia  rachunku,  każdego  konta  za- 
liczeniowcgo  iJrząd  celny  prowadzi  księgę  zaliczeń 
(  wzór  Xr.  2). 

Wksiędze  zaliczeń  \v'  każdem  koncie  i)Owinno 
być  zapisane: 

a)  w  przychodzie: 

1)  pozycja  księgi  kasowej  specjalnej  kasy  po- 
borowej urzędu  celnego; 

2)  nazwa  kasy  skarbowej; 

3)  pozycja  dziennika  przychoda  kasy  skarbo- 
^■ej; 

4)  poszczególne  sujiiy  wpłaconych  zaliczeń,  po- 
dług każdej  deklaracji  płatniczej; 

5)  ogólna  suma  wpłaconych  zaliczeń. 
b)  w  rozchodzie: 

1)  Nr.  dokumentu  celnego,  na  podstawie  któ- 
rego należna  opłata  celna  została  odpisana; 

2)  poszczególne  sumy  opłat  celnych,  podlega- 
jące odpisaniu  z  konta  zaliczeniowego,  według  każ- 
dego dokuińentu  oddzielnie; 

3)  ogólna  suma  odpisanych  opłat  celnych; 
4)  Nr.  asygnacji  obrotowej; 

5)  sumy  zaliczeniowe^  zwrócone  stronie  z  wy- 
szczególnieniem Nr.  asygnacji,  wystawionej  przez 

urząd  celny; 
6)  ogólna  suma,  odpisana  z  konta. 
c)  Pozostałość  sum  zaliczeniowych  do  dyspo- 

zycji właściciela  konta. 

Konta  w  księdze  zaliczeń  poAviuny  być  ijodsu- 
mowane  w  ostatnim  dniu  każdego  miesiąca,  pozo- 

stałość zaś  zaliczeń  ma  być  wyprowadzana  po  każ-  ■ 
dorazoAvem  obciążaniu  konta. 

§  13. Właściciele  kont  zaliczeniowych  mogą  otrzy- 
mywać informacje  na  podstawie  księgi  zaliczeń, 

tylko  co  do  stanu  swoich  kont  zaliczenioAvycłi. 

§  14. 
Kontu  zaliczeniowe  obciąża  się  opłatą  celną, 

należną  od  właściciela  konta,  jedynie  na  podstawie 

odpowieclniej  adnotacji  jego  na  tym  dokumoicie 
celnym,  na  którym  odnośne  opłaty  zostały  wyra- chowane. 

Konto  mQŻe  być  obciążone,  o  ile  pozostałość 
jego  nie  jest  nmiejszą  od  należnej  -opłaty  celnej. 

Na  dokumencie  celnym  urząd  robi  adnotację: 

„                mk.  (cyframi)  odpisano  z  konta  za- 

liczeniowego Nr   dnia  ". 

§  15. 

Na  j)odstawie  powyższego  dokumentu  (§  14) 
urząd  celny  zapisuje  każdą  odpisaną  z  księgi  za- 

liczeń kwotę  do  oddzielnego  „Rejestru  opłat  cel- 

nych, odpisanych  z  zaliczeń"  i  numer  pozycji  tego 
rejestru  odnotoAvywa  na  tym  dokiiniencie  c(!lnym. 

•  W  ostatnim,  dniu  każdego  miesiąca  (\gólna  su- 
ma tego  rejestru  powinna  być  uzgodnioną  z  ogólną, 

miesięczną  sumą  odpisanych  opłat  colnyclr  w  od- 
nośnych rubrykach  księgi  zaliczeń. 

§16. 

W  ostatnim  dniu  każdego  miesiąca  urząd  cel- 
ny sporządza  jedną  asygnację  obrotową  na  całą 

sumę  powyżej  w  §  15  Avskazaną  z  wyszczególnie- 
niem na  jakie  paragrafy  i  pozycje  budżetu  sinna  ta 

ma  być  przerathowana  i  in-zesyia  ją  do  odiiośnej 
kosy  skarbowej. 

Kasa  skarbowa  odpisuje  wskazaną  w  asygna- 
cji sumę  z  ogólnej  sumy  wplyvvów  depozytów  na 

specjalnym  koncie  zali''zeń  (§  11). 
W  asygnacjach  nie  należy  wskazy  wać  pozycji 

dziennika  przychodu  kasy  skarbowej,  pod  które 

poszczególne  depozyty  zostały  zapisane  (ostatni 

ustęp  §  98  Instrukcji  dla  kas  skarbowych^ 

§  17. 

Pozostałość  suniy  zaliczeniowej  nurże  być 

zwrócona  właścicielowi  konta  na  podstaAvie  poda- 
nia jego,  złożonego  w  urzędzie  celnym. 

Urząd  celny,  po  fiprawdzeuiu  właściwego. kon- 

ta zarządza  zwrot  całkowitej  pozostałości  zalicze- 
nia właścicieloAvi  konta  i  przesyła  asygnację  na 

zwrot  tej  sumy  do  własnej  kasy  lub  do  właściAvej 
kasy  skarbowej. 

§  18. 

Specjalne  kasy  poborowe  urzędów,  celnycii 

sporządzają  miesięczne  sprawozdania  o  obrotach 
sum  zaliczeniowycli,  według  załączonego  Avzoru Nr.  3. 

Sprawozdania  te  przesyła  się  do  kas  skarbo- 
wych, celem  uzgodnienia  ogólnej  Avykazane.i 

w*  nich  sumy,  poczem  odsyła  się  do  Izb-  Kontroli 
Państwa  wraz  z  rejestrami  wymień  i  onemi  w  §  Ir) 

niniejszych  przepisów.  Odpisy  tych  sprawozdań 

i  rejestrÓAY  powinny  być  sporządzane  av  dwuch 

egzemplarzach,  z  których  jeden  pozostaje  w  urzę- 

dzie celnym,  a  drugi  powinien  być  odesłany  bez- ^ośi'edniej  władzy. 

§  19. 

Przepisy  niniejsze,  wydane  w  porozumipuiu 

z  Najwyższą  Izbą  Kontroli,  uzyskują  moc  obowią-
 

zującą z  dniem  ogłoszenia  na  obszarze  b.  zaboru rosyjskiego. 

Warszawa,  dnia  19  października  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Dr.  Mikuleckl 
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D    E    K    L    A    R    A         J    A  PŁATNICZA 
Do    Specjał  r.  ej    Kasy    Peborowej    Urzędu    Celnego  w   

Wzór  Nr.  1. 

Załączam  przy  niniejszym 

liczeniowe  otwarte  na  imic   ., 

fen.  i  propzę  o  zarachowanie  ich  na  konto  zo- 

W  gofowiźnic 

w  bik^ach  skarboi.vych 

w  płatnych  kuponach 

Ogolcin 

fen. 

Podpis  Ał-pliicającego 

ón.   19 
— :  

,  ZerF.chowano  w  Dzienniltu  Przycho- 

du po;:.    i  w  loię- 
dze  Zaliczeń   na   I<onfo  zaliczeniowe 
Nr.  

 :  ■  19         ■.  r. 
Podpis 

Zapisano  na  przychód  w  Księdze 
Kijsowcj  poz. 

19 

Podpis 

KS11;GA      ZALI,  CZE  Ń 
Wzór  Nr.  2. 

Nr. Konto  zaliczfiniowe 
(nazw  isko  ułaścicielo) 

Przychód 
o  o 

1 >  s- 

je  ft. 
a 

c 

a 
'u  "5 
>>'u 

CL  <n 

o 

(0 

2 

E.  o 

-i:  co •::  Je 

Sumy 

poszcze- 

gólne 

Suma 

Ogólna 

Mp.  '  i.    Mp.  f. 

o 

c 

e 3 
o 

•a 

3  tj  f 
«  >.  o 

o  c 

c 

Rozchód 

g    I  Zwroty  zahczeń 

.11 

CL 

O 

Q  OJ 

«  e  o  ?* 

Cs 

On"
 

"O-  c 

Mp.     f.  :  Mp.  ;  f. 

o 

<0 

c 

Sumo 

«r  I  --- 

►i  S  i  Mp.'  I  f. 

«  2 

•O  OT 

'S. 

O  
^ 

Mp.  :  f. 

o 
£5. 

'5p.  1  f 

< 
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Wz.ór  ?.Jr.  3. 
SPRAWOZDANIE 

2  przychodu,  rozchodu  i  pozostelości  6um  zaliczeń  ńa  pokrycie  opiaf  celrtycli 

specjaJnej  kasy  poborowej  przy  urzędzie  ćelnym  w 
Za   miesiąc  19. 

Nr. 
Nr. 

Pozosta- 
konfa i 

ło  z  po- 
po- 

nazwisko 
przednie- 

rząd- v;laści-" go  okresu 
kowy cięta i-/udżeto- 

Iconfa 

1 

wego 

•  Wpłynęło  Ra^g^r.  w    :  Odpisano  i 
Od  początku  Wpłynęło  przychodzie  !  '  ̂̂ "^^^^^^ okresu     ̂   '  ̂.    ,      ̂   I  od  początku 
budżetowe-  w  ""«sią' wraz  z.  pozo-.  .    '  J j  1  11'-      osresu  r/Ud- 
-^o  do  po-  j  CU  spra-  stałością 

wozdaw-     z  okresu czątku  mie- 
siąca spra- 

wozdawcze- 

go 

czym 

poprsecinie- 

go 

;  zeicwego ■  do  jnicsiącą 

sprawozdaw- 
czego 

Odpisa- no i  zwró- cono w  I 
miesiącu 

sprawo- 

zdaw- 

■  _  czym 

Razem 

v^  roz- 
chodzie 

Pozostało 
w  końcu 

miesiąca 

sprawo- 

zdawczego 
UWAGI 

525. 
•    •  . 

OKÓLNIK  L.  20412/DCiI/2I. 

Do  wszystkich  urzędów  celnych. 

Z  otrzymanych  przcz  Dćp-artamcrit  t'ei  spriiwo- 
>.dań  w\^l}ka,  że  nićktórzy  x  kierowników  urzędów 
celnych  nie  iuówiadamiają  sobie  ldostatec:^nie  wys 

znaczonej  im  v/  urzędzie  roli,  poś'.v'iąc£!.ią  bowiem 
całkowicie  p;o<:iziriy  urz(jdov/anifi  pracy  kanc.elaryj= 
nej,  zaniedbując  dokonywania  kontroli  czynności 
podwładnych  ira  iirztjdników  celnych,  a  zwłaszcza 
sprawdzania  prawidłowości  dokonanych  prz^z  tjch 
tstalaich  odpraw  towarów. 

Wobec  powyższego  Departameist  (Jej,  wska/Lr 

jąc  na  końcowy  ustęp  art.  30.  rozporządzenia  o  taj"v- 
fic  celnej  (Dz.  Ust.  Nr.  11  z- 1921  r..  poz.  64).  .surowo 
polec:'  kierownikom  urzędów  oraz  ich  zastępcom.  ab\ 
jaknajczęściej  sprawdzali  prawidlov.'ość  odprawy'  do= 
konanych  przez  urzędników  celnych,  przyczcrn 
sprawdzanie  winno  być  uskuteczniane  nieżv/!oc/.riie 
po  pisemnem  stwierdzeniu  przez  rewidującego  urzędu 
nika  wyniku  rewizji  w  deklaracji,  albo  też  po  i!isz= 

czeniu  przez  st;-onę  należności  celnych.* 
C)  uskutecznieniu  sprawdzenia  odprawy  i  wyniku 

tejjoż  n;deży  umieszczać  adnotację  na  deklaracji, 
o  wszelkich  zaś  stwierdzonych  nieprawi<!!ovvościuch 
Oiiprawy  (ilonosić  przełożonej  władzy. 

Wykonywanie  prac  .kancelaryjtjyeh,__  pisemnyeh 
i  manipulacyjnych  ma  być  poVvierzone  urzędnikoin 

podwi:.v,lnyrn. 

;V\";ii-s      ;i,  dnia  27  października  1921  r.  ,• 
Za  Ministra  Skarbu: 

(~  )  CliulkowakL 

Zastępca  Dyrektora  DepatŁamentu. 

OKÓLNIK  L.  I9306/OC'll/2ł. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych  w  sprawie  nad?A'M 
Bankowi,  Cen'łra!ncGia  praw  banka  dewizowego. 

W  uzuijei)  'nistrukc.i!    ;-    clńia ' S  iua.rcći 
l')21  V.,  dla  urpit^u;; >\  L-e.lnyeh  w  sprawie  w3'koaaiiia 
iozporzrjdzenia  o  ograniezcniu  obrotów  dowiaain.i 
i  wiilutiimi  zagraniezncmi  (Dz.  ITrz.  Min.  Skarbu 

Nr.  10 — 10,  po/,.  136)  Ministerstwo  Hkarbi!  zawia- 
damia, że  Bauk.Centralnyj  Towax2;ystwo  Akc.ęj3ie 

w  Poznaniu,  posiada  prawa  banku  dewizowego 
w  myśl  arL  2  rozporządzenia  Ministra)  SIcarbu 

dnia  31  p,Tudnia  1920  r.  (Dz.  Vst  Itr.  18,  !)oz.  104 
z  r.  1921). 

VvavBzawa,  dnia  21  października  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  Ckułkowski. 

Zastępca  D.yrektorn  Doprn-tamontn. 
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527. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  po  porozumieniu  z  Minister- 
stwem Przemyślu  i  Handlu  podaje  do  wiadomości,  że  za- 

kaz przywozu  artykułów,  umieszczonych  w  obwieszcze- 
niu z  dn.  24,'\'in  I92rr.  („Monitor  Polski"  nr.  201  z 

dn.  5. IX  1921  r.),  nie  powinien  być  stosowany  do  łydi 

towarów,  które  w  „Monitorze  Polskim"  nr.  107  i  154 
z  r.  1920  nie  byiy  wjTnienione  i  nadane  były  do  prze- 

wozu bezpośrednio  do  obszaru  celnego  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  przed  ogloszciiiem  ob\vieszcżenia  z  dn.  24/Vin 
1921  r.,  t.  j.,  najpóźniej  do  dn.  4  września  1921  r.  wlącż- 
nie,  lub  zalegały  w  kraju  na  składach  celnycłi  urzędo^ 
wycb,  kolejowycli  i  pozaurzędowych  w  dniu  5  września 
1921  r. 

Towary  takie  mogą  urzędy  celne  wpuszczać  do  kra- 
ju i  poddawać  odprawie  celnej  bez  specjalnego  pozwo- 

lenia Głównego  Urzędu  Przywozu  i  Wywozu. 
Zarządzenie  to  nie  może  jednak  w  żadnym  razie  sto- 

S0A\'ane  być  do  towarów",  wyszczególnionych  w  „Moni- 
torze Polskim"  Nr.  107  i  154;  zalegających  na  składach 

z  powodu  braku  pozwoleń  na  przywóz. 

(„Monitor  "Polski"  Nr.  246  ~  1921  r.). 

Pożyczki  państwowe. 

528. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Urząd  Pożyczek  Państwowych  podaje  do  wiadomo- 
ści, że  wymiana  świadectw  tymczasowych  pożyczek  Od- 

rodzenia na  obligacje  w  Oddziaiacli  Polskiej  Krajowej 

Kasy  Pożyczkowej  została  wznowiona  i  będzie  odby- 
wać się  do  dnia  31  grudnia  r.  b.  włącznie. 

(„Monitor  Polslci"  Nr..245  — ']921  r.). 

Sprawy  budżetowe. 

529, 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  19  września  1921  roku,  • 

w  przedmiocie  utworzenia  Komisji  Oszczędnościowej. 

Na  podstawie  art.  18  dekretu  o  tymczasowej  orgS- 
nizaćji  władz  naczelnych  (Dz.  Pr.  1918  r.  Nr.  1,  poz.  1) 
Rada  Ministrów  zarządza,  co  następuje: 

§  1. 
Przy  Ministerstwie  Skarbu  ustanawia  się  Komisję 

Oszczędnościową,  Ministrowi  Skarbu  podległą. 

§2.  . 
Kcniisa  Oszczędnościowa: 

a)  prżedkłada  wnioski  dyktowane  potrzebą  oszczęd- 
ności; 

b)  opmjuje  ze  stanowiska  finansowo-gospodarczego 
udzielone  jej  przez  Prezydjuni  Rady  Ministrów  projekty 
organizacji  i  reorganizacji  >\ladz  or?a  urzędów  pań- 
stwowych; 

c)  udziela  opinji  w  sprawach  utworzenia,  zwięk-^ 
szenia,  obniżenia  lub  zwinięcia  etatów  władz  i  urzę= 
dów  państwowych; 

d)  opiniuje  wnioski  Ministerstw  w  przedmiocie 
użycia  kredytów,  ustalonych  w  budżecie  w  kwotach 

ryczałtpwycłi,  nic  lOpartych  na  szczegófowyTn  planie ich  zużycia; 

,  c)  opracowuje  przy  udziale  posłów  wyznaczo' 

nych  przez  sejmową  kcnTii.sję  skarbowo--budżetow.'v 
i  wojskowa,  aż  do  czasu  uchwalenia  przez  Se.jra 

szczegófowejjo  normalnego  budżetu  Ministerstwa ' 
Spraw  Wojskowych,  każdoczcśnic  kwdyty  wo.fsko= 
wc  w  formie  periodycznych  preliminarzy. 

Zrealizowanie  kredytów  ryczałtowych  •  (przewi- 
dzianych w  punkcie  d)  całkowicie  lub  częściowo  wy= 

m;i.ua  uprzedniej  zgody  komisji  oszczędnościowej. 

§  3. 

W  skład  Komisji  Oszczędnościowej  wchodzą: 

a)  prezes,  mianowany  przez  Naczelnika  Pań' 
stwa  na  wniosek  Ministra  Skarbu, 

b)  zastępca  prezesa,  mianowany  przez  Ministra Skarbu, 

c)  delegat,  wyznaczony  przez  Prezydenta  Mini 
strów,  , 

d)  dyrektor  departamentu  budżetowego  Mini' 
sterstwa  Skarbu  lub  jego  zastępcił^,- 

c)  delegat  Prókuratorji  Generalnej, 

*    f)   delegat  Najwyższej  Izby  Kontroli,  zależnie 
od  wnioski^  Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli. 

§4.  ^  ' Tok  urzędowania  i  regulamin  obrad  ustali  Mi^ 
nister  Skarbu  w  porozumieniu  z  Prezydjum  Rady 
.Ministrów. 

Personel  biurowy  przydzieli  Komisji  Oszczędno- 
ściowej Minister  Skarbu,  ewentualnie,  za  zgodą  od= 

nośnych  Ministrów,  z  pośród  urzędników  tych  Mi= 
nisterstw. 

§6. 

Komisji  Oszczędnościowej  przekazuje  się  do  za* 
łatwienia  wnioski  przedkładane  Prezydjum  Rady 

Ministrów  przez  wojewódzkie  Itoraisje  oszczędno- 
ściowe w  mYŚl  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z 

dnia  18  marca  1921  r.  („Monitor  Polski"  Nr.  66). 

§  7. 

Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  powie= 
rza  się  Ministrowi  Skarbu. 

§  8. 

Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  z 
dniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów:  i 

w  z.  (— )  Stesłoioicz. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  B.  Markowski. 

(„Moińtor  Polski"  Nr.  245  z  d.  27/X  —  1921  r.). 
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Sprawy  walutowe. 

530. 

USTAWA^ 

7.  dnia  4  października  1921  roku 

w  przedmiocie  obciążeń  hipoiecznych  w  walacie  zagra- 
niczoej  polskich  statków  handlowych  morskich. 

Art.  1.  W  celu  zapoczątkowania  i  spotęgow^inia 
rczwcju  ojczystej  marynarki  handlowej,  jakoteż  w  celu 
ułatwienia  obywatelom  polskim  nabywania  statków  han- 

dlowych morskich  upoważnia'  się  Fząd  do  udziela).u? 
osobom'  fizycznym  i  prawnym  zezwolenia  na  obciążenie 
hipoteczne  należących  do  nich  polskich  statków  handlo- 

wych morskich  w  walucie  zagranicznej. 
Art.  2.  Zobowiązania  te  mogą  być  zaciągane  na 

przeciąg  czasu  nie  dłuższy  niż  lat  15. 
Art.  3.  Zezwolenia  udziela  Ministerstwo  Skaibu 

w  porozumieniu  z  Ministrem  Przemyślu  i  Handlu  oraz 

Ministi'em  Spraw  Wojskowych. 
Art.  4.  Zobowiązania,  zaciągnięte  na  mocy  niniej- 
szej ustawy  w  walucie  zagranicznej,  jakoteż  ich  wszyst- 

kie przynależytości  nie  podlegają  przymusowemu  prz.?- 
rachowaniu  na  obecną  lub  przyszłą  walutę  polską. 

Art.  5.  W  wypadkach,  powodujących  uhatę  praw 
polskiego  statku  htindlowego  morskiego,  zobowiązania 
hipoteczne  w  salucie  zagranicznej  winny  być  pokryte 

przez  właścicieli  statku  niezwłocznie,  o  czem  przy  zacią- 
gnięciu zobowiązania  wnieść  należy  odpowiednie  za- 

strzeżenie w  księdze  rejestru  polskich  statków  morskich'. 
Art.  6.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  powierza  się 

Ministrowi  Przemyślu  i  Handlu  w  porozumieniu  z  Mi- 

nistrem Spraw  Wojskowych  oraz  z  Ministi'em  Skarbu. 

Art.  7.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w» życie  z  dniem 
jej  ogłoszenia;  jednocześnie  tracą  moc  obowiązującą 
przepisy  sprzeczne  z  jej  postanowieniami. 

Marszalek: 

TmmpczyńsM. 

Prezydent  Ministrów; 

(— )  A.  PomkowsUl. 

Minister  Przemyślu  i  r?andlu:  ' •  •  "-w  z.  (— )  Hetn  ijk  S/rasburgrr. 

Minister  Spraw  Wojskowych: 
(-"-)  So-^iikoirski. 

■Minister  Skaib-a: 
(  -  )  Miclial.ski. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  81  z  r.  1V21.  poz.  594). 

531. 

z  POLSKtEJ  KRAJOWEJ  KASY  POŻYCZKOWEJ. 

Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  zwraca  uwagę 
wszystkicli  posiadaczy  banknotów  I  lim.isji  na  białym 

i  różowym  papierze,  które  obecnie  wycoiują  sie  z  obie- 
gu, że  mcgą  codziennie  w  godzinach  kasowycli  wymie- 
niać każdą  ich  iicść  na  bilety  II  Emisji  w  P.  K.  K.  i^.  w 

Warszawie  v  we  wśzystkidi  jej  Oddziaiach  prowincjo- 
nalnych. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  248  —  1921  r.). 

532. 

Kursy  waiut  zagranicznych. 

za    miesiąc    ma}  —  1921  r. 

2 4 6 7 9 

10 Walut  y Dni 

^^^^ 

poniedziakik * środa 

piątek 

sobota 
poniedziałek 

wtorek 

Dolary  Stanów  Zjedn  
Franki  franc.  .  

,     szwajcarskie  ...... 
Funty  szferlingi  
Marki  niemieckie  

857—812 

65-^63 
r   

842—817 
68-65 

342—817 
68-65 

• 

849— S24 

68.50—71 

855-830 

72 

13.40—15 

565—840 

74—72. 

W^tTiTf^^^"-  ̂  Dni 

11 12 

13 

17 

19 

20 

środa czwartek 

piątek 

■ 
wtorek czwartek 

piątek Dolary  Stanów  Zjedn  
Franki  francuskie 
Franki  szwajcarskie  . 
Funty  szterlingi   
Marki  niemieckie 

846—820 
72.50-70 

15.30  <i, 

850—820 850—826 72 

13.95 

870—845 

15.70-15 

.  912—885 

78.75  -77 
152 

15.95-15.75 

912—885 

15.50—15.45 
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Pozycje 

533—334. 
M  41  -42. 

* 

21 24 27 28 
1 

30 

31 

Waluty Dni 
sobota 

wtorek 
środa 

piątek 

sobota 
poniedziałek 

wtorek 

^  . 
Dolary  St.  Zfedn. 
Franki  francuskie 
Franki  szwajcarskie 
Funty  szferlingi 
Marki  niemieckie 

915—885 

 ^ 2^ 

985—955 

87-^84 
- 

1025--985 

4125—4000 

1018-970 

16.60 

995~9e0 

1625 

957-^960 

16.27 

1017-975 
■ 

Pożyczka  premjowa. 

533. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwa  Skarbu  komunikuje,  że  od' dnia  2^go, 
października  r.  b.  losowanie  4%  Premjowej  Pożycż^ki 

Paristwowej  odbywać  się  będzie  w  lokalu  przy  ulicy 

Długiej  Kr.  42,  II  piętro,  pokój  Nr.  S,  w  soboiy  o  go- 

dzinie 1  pp.  ' 
(..Monitor  l'olski"  Nr.  24()  -     1"J1  r.). 

Prawo  ubezpieczeniowe. 

534.  . 

*  ROZPORZĄDZENIE  MiNlSTRA  SKARBU 

z  Snia  24  października  1921  r. 

o  utt^-orzeniu  Państwowej  P.ady  Ubezpieczeniowej 
pr?;}''  Urzędzie  Nadzoru  n£5d  zakładiimi  tibezpieczeó. 

Na  podstawie  art.  25  dekretu  z  dnia*3  stycznia 
i 918  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  naczelnych 

(Dz.  Pr.  Nr.  1,  poz.  1)  i  w  wykonaniu  art.  7  ro;',pa- 
rządzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  17  czerwca  1920  r. 

o  organiz'acji  nadzoru  nad  zakładami  ubezpiecżeń 
(D2.  Ust.  R.  P.  Nr.  85,  poz.  .565),  narządza  się,  co 
nastęrujc: 

Przy  Urze<!zie  ?\adzoru  nad  zakładami  ubezpics 
czcń.  tworzy  sic  Pań.«»tAvową  Kadę  Ubezpieczeniową, 
jako  organ  doradćzy, 

§2. 
Da  zadań  Pań.stYvOwej  Rady  Ubezpieczeniowej 

należy  wydawanie  opmji  w  sprawach  dotyczących: 

1)  określania  warunków  powstawania  ̂ zakładów 
ubezpieczeń; 

2)  określania  podotaw  matematycznycli  w  zakla= 
dach  ubezpieczeń  na  życie; 

3)  ustalania  wzorowych  statutów  i  warunków  po* 
lisów  ych; 

4)  opr;i(;or,  ;i;ii;i  j^'  o i ck I ÓW  prawa  o  uin(;wie  ubczs 
pieczenia; 

3)  opracowania  wzorów  rocznych  sprawozdań, 

bilansów,  wykazów  statj^stycznych  i  t.  d. 
Pozatem  do  obowiązków  rady  ubezpieczeniowej 

należy  rozpatrywanie  v.szelkich  spraw  ubezp.  ogóT 

ncj  i  zasadniczej  natury,  które  urząd  nadzoru  przed- 
.stawi  jej  do  o{>inji.  Radzie  ubezpieczeniowej  służy 

również  prawo  inicjatwy  w  sprawach  o{?ólno  =  ubez* 
pieczeniowych. 

§  3. 

W  skiad  Kady  Ubczpieczcmowcj  wchodzą: 
a)  dyrektor  Urzędu  nadzoru  nad  zakładami 

uh'.;'zpieczeń,  jako  przewodniczący, 
b)  wicedyrektor  Urzędu  nadzoru  nad.  zakładaipi 

ubezpieczeń,  jako  zastępca  przewodnicząccf^o, 
c)  jako  członkowie  delegaci: 
Ministerstwa  Skarbu, 
Ministerstwa  Przemysłu  i  Handlu, 

Ministerstwa  Sprawiedliwości,  — 
.rM>  jednym  od  każdego  Ministerstwa; 
<'v/óch  delegatów  Polskit)  Dyrekcji  Ubezpieczeń 

Wzajemnych,  ■  ' 
oraz  s.-:eść  osób,  powołanych  prj:ez  Ministra  Skarbu 
z  pośród  rzTeczoznawców  ubezpieczeniowych  na  przef 
ciąg  lat  trzech  na  przedstawienie  dyrektora  urzędu 
nadzoru.  ■ 

Członkowie  Rady  Ubezpieczeniowej  pełniii  swe 
obowiązki  honorowo,  przysługuje  im  jedynie  prawo 

do  zv,'rotu  rzeczywistych  kosztów  podróżĄ'. 

§  4.  ^ 

W  posiedzeniach  Rady  Ubczpięczeniowcj  mogą 

uczeshiiczyć  i  inne  o':>oby  zaproszone  prze«  przewód* 
nicząccgo,  ••ewv,ntualnie  na  wniosek  rady  iibezpiecze= 
niowej;  dla  udzielania  wyjaśnień,  opin.ji  i  t.  d.  Oso 
by  te  V/  głosowaniaoh  Rady  uJzialu  nie  biorą. 

§5. 

Posiedzenia  Rady  Ubezpieczeniowej  zwołuje 

przewodniczący  v.'  miarę  potrzeby.  Posiedzenie  jest 
prawoni.ocne  przy  obecności'  przynajmniej  ó^ciu 
członków. 

§  6. 

Opuszczenie  przez  członka  Rady  Ubezpieczeniom 
wcj  3  z  kolei  posiedzeń  uv/aźane  będzie  za  zrzecze? 

nie  się  godności '^«łonka  i" Minister  Skarbu  na"wnio' sek  przewodniczącego  rady  zamianuje  na  jego  miej* 
sce  inną  osobę. 

§7. 

Opinje  Rady  Ubezpieczeniowej  zapadają  więk= 

^s-.uścią  głosów.  W  razie  .1  óy^  nośri  <j](y>.ó--\  rozs':rzyga yJos  przewodniczącego. 
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Przewodniczący  Rady  obowiązany  jest  jednakże 
na  żądanie  mniejszości  podać  jej  zdgnie  do  wiados 
ino^ci  Ministra  Skarbu.  ^-y 

§  8 
 ■ 

Rozporządzenie    niniejsze    wchodzi    \v  życie 
/   dniem  ogtoszenia. 

•  Minister  Skarbu: 

( — )  i\'tc'kali>l„i. 

.!Monitor  Polski'"  Kr.  256  r.  d.  IO/Xl.  —  1921  r.).  ' 

535. 

OKÓLNIK  Nr.  16. 

W  spra^yie  nadzoru    szczegółowego    nad  zakładami 

ubezpieczeń  w  Małopolsce. 

Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami  Ubezpiecr<eń 

(Wai-szawa,  Leszno  5)  komunikuje,  że  stosownie  do 
porozumienia  Ministerstwa  Skarbu  z  Ministerstwem 
Spraw  Wewnętrznych  cbj^l  wszelkie  kompetencje 
przysługujące  dotąd  krajowej  władzy  politycznej 

(b.  Namiestnictwo).  Urząd  wykonys\'ać  będzie  od* 
tąd  bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem  upoważnio' 
nych  przez  siebe  organów,  nadzór  szczegółowy  -nad 
zakładami  ubezpieczeń,  sprawowany  dotychczas 
przez  Namiestnictwo,  v*^gl.  Komisarzy  rządowych, 

'<:\'^'znaczonych  przez  Namiestnictwo  za  zgodą  Mi= 
nłster^twa  Skarbu  (Urząd  Nadzoru  nad  Zakładami 
Ubezpieczeń). 

Komisarze  Rządowi  przestają  pełnić  swe  czyn= 
ności  z  dniem  31  października  b.  r. 

Wobc;c  powyższego  zakłady  ubezpieczeń  mają 
odtąd  komunikować  się  bezpośrednio  z  Urzędem 
i  tam  kierować  wszelkie  wykazy,  sprawozdania  i  t.  d. 

Jakie  dotąd  pi/:edktadidy  Namiestnictwu,  wz^l.  Ko 
-niisnrzctn  rz^dowjTn. 

\\'a.-.sza\va,  dnia  24  października  1921  roku. 

Dyrektor  Urzędu: 

w  z.  ( — )  Grnhcr. 

.  Sprawy  spółdzielcze. 

536. 

KOMUNIKAT 

w  sprawie  podwyższenia  oplaJy  za  ogłoszenia 

rejestrowe. 

Administracja  „Dz.  Urząd.  Min.  Skurbu"  za- 
wiadamia Sądy  ■  Okręgowe  i  l'o"\\'iatowe,  że  z  po- 

woda znacznego  wzrostu  od  15  paździerilika  b.  i-., 
koszlów  druki;,  opiala  za  ogłoszeniu  rejestrowe  po- 

bierana przez  Sądy  .ryczałtowo  podwyższona  bę- 
dzie od  1  listoi^ada  b.  r.,  następująco: 

1)  z  1.000  mk.  rio  1.500  nik".,  za  ogłoszenia  za- 

wierające: '  ' a)  pierwszy  wpis; 

•b)  założenie  oddziału: 

c)  zmiana  wic-^ccj,  ninż  lizccli  artykułów  i-^la- 
liitu; 

2)  z  500  ink.  do  Ifii)  mk.,  za  każde  inne  ogłosze- 
nie rejestrowe.  .  , 

OGŁOSZENI 

STAN  RACHUNKÓW  BANKU  TOWAROWEGO  S.  A. 

na  dzień  1  września  1921  roku. 

instytucja  Centralna— Warszawa,  Miodowa  8.    Oddział  v/e  Lwowie,  Ekspezytura  w  Kołomyi. 
11  STAN  BIERNy. STAN  czyNj\y 

Gotowizna  w  kasie 
ł^ozostalość  w  f.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  H.  K.  O.  . 
Pozostaiość  w  bankach 
Papiery  proce/ttowe  własne 
Waiuta  zagraniczna  . 
Weissie  zdyskontowane 
Rachunki  otwartego  kredytu  zabezpieczo 

ne  papierami  publicznemi 
Rachunki  koresponflentów  „Loro" 
Rachunki  nasze  u  Korespond.  „Nostro" 
Urządzenia  i  ruchomości  . 

Koszty  handlowe  ̂   . Koszty  organizacji     .       .  , 
Rachunhi  centrali  z  Oddziałem 
Rachunki  Odazialu  z  Eksjjiozyturą 
Różne  rachunki  .... 

Mk. 5479141.11 
57347.70 

214267.43 

10000.— 11001936.60 
r;;>i3u.y3 

2980GOOO.— 
3052811.90 

38482863.27 
104y796.47 
2272Ó39. 
457540J.12 
bl-łó72i).85 

25104015.— 
4^J076a.  - 3493734.60 

Mk.  133313700.98 

Kapifai  zakładcwy  
Mk. 

50000000.— Otwarty  kredyt  w'  P.  K.  K.  P.  . 
8000000.— 9953375.60 

Rachunki  korespond.  „Loro"  . 1977333.48 

Rachunki  nas-e  u  korespond.  „Nostro"  . 
» 

16582130.— Weksle  redyskontowane  . n 

5000000.— 

n 

130000.— 

n 5084994.02 
Należności  skarbowe        .  . n 

12017.88 
Rachunek  Oddziału  z  Ctintrnlti 

25104015.  - fJó/.ne  rachunki  

114Ó9S33.— 

Mk.  133313700.98 
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OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  Spółdzielni  pod  ni*.  12  zapisano; 
Dotychczasową  nazwę  spółki  Molkereigcnossenschaft  Neu 
Waldau  eingetragene  Genossenschaft  mit  unbeschracnkter 
Haftpflicht  in  Neu  Waldau  zmieniono  na  nazwę  polską,  któ- 

ra brzmi: 
Mleczarnia  Spółkowa  Nowe  Waldowo,  zapisana  spóJka 

z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Nowym  Wałdowie. 
Sępólno,  dnia  25  czerwca  1921. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  i-półdzielni  pod  nr.  9  zapisano 
Dotychczasową  nazwę  spólhi  Gross Wiśniewker  Spor  &  Dar- 
lehnskassenverein  e.  G.  m.  w.  H.  zmieniono  na  nazwę  pol- 

ską, która  brzmi:  Spar  &  Dariehnskassenverein  Duża  Wiś- 
niewa. Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialno- 

ścią w  Dużej  Wiśniewie. 
Sępólno,  dnia  15  lipca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  rejestrze  spółdzielni  tutejszego  sądu  pod  Nr.  6  za- 
pisano: Dotychczasowa  nazwa  spółki  Brennereigenossen- 

schaft  Waldau  Ł.  G.  m.  b.  H.  zmieniono^a  nazwę  polską, 
która  brzmi:  Gorzelnia  Spółkowa,  zapisana  spółka  z  ogra- 

niczoną odpowiedzialnością. 
Sępólno,  dnia  6  czerwca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  pod  Nr.  11 
odnośnie  do  Molkereigenossenschaft  Kamień,  bpółka  za- 

pisana z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kamieniu 
(Pomorze)  treść  następującą:  —  Właściciel  realności  Paweł 
Cychowski  w  Małej  Cerkwicy  wystąpił  z  zarządu,  a  w  miejsce 
jego  wybrano  do  zarządu  p.  Bernarda  Brackiego,  właści- 

ciela realności  z  Płocieza.' 

Obwieszczenie. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr.  11  zapisano: 
Dotychczasową  nazwą  spółdzielni  Molkereingenossenschaft 
Kamień  Wpr.  ił.  G.  m.  n.  H.  zmieniono  na  nazwę  polską, 
która  brzmi  Nolkerei-Genossenschaft  Kamień  Spółka  za- 

pisana z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kamieniu 
(Pomorze).  v 

Sępólno,  dnia  15  lipca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Ob  wfę  szczenię. 
w  tutej.  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  pod  poz.  4 

przy  firmie  Molkereigenossenschaft  Spółki  zapisana  z  nie- 
ograniczoną odpowiedzialnością  w  Kćyniu,  ie  w  miejsce 

E.  Wiesego  wyorano  członKiem  zarządu  Wincentego  Kaw- 
czyjńiskiego  w  Włodzimierzewie. 

Kcynia,  dnia  14  lipca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

W  tut.  rejestrze  spółdzielczym  pod  Nr.  16  przy  firmie 
Deu<scher  Spar  und  Darlehnskassen^erein  spółce  zareje- 

strowanej z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Firmie 
zapisano,  że  w  miejsce  ustępujących  Ciłonków  zarządu  Ja- 
kóoa  Berga,  Henryka  Wegnera,  Wilhelma  Blóde  i  Jana 
Schmidta  wybrano  nowymi  członkami  zarządu  Ernsta  Mich- 
staedta,  Adama  Steifzera,  l^aniela  Hirschbeina  z  Lankowic. 

Kcynia,  dnia  14  lipca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Do  naazego  rejestru  spółdzielni  wpisano  przy  Nr.  1 
„Bank  Ludowy,  spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowie- 

dzialnością" w  Czersku,  że  statut  zmieniono  dnia  13  Vr 1921  r. 

Wstępne  wynosi  50  marek,  udział  2000  mk.,  roczna 
wpłata  przynajmniej  50  mk.  Pożyczek  udziela  się  tylko 
wspólnikom.    Organem  ogłoszenia  jest  Monitor  Polski. 

Czersk,  dnia  18  lipca  1921  r. 
Sąd  powiatowy. 

Do  Rejestru  Wspóldzielni  zapisane  zostało  dni*  9  lipca 
1921  roku. 

Pod  Nr.  1-szym  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożyw- 
ców .Przyszłość"  w  Godlewie-Miernikach,  gm.  Szulborze- 

Koty  pów.  Ostrowskiego.  Odpowiedzialność  udziałami.  Za- 
spokojenie ^aterjalnych  i  kulturalnych  potr;$eb  swoich 

członków.  Wysokość  udziału  500  mk.  wypłata  200  mk.  resz- 
ta wciągu  2-ch  lat.  Zarząd:  Antoni  Przezdziecki,  Jan  Łu- 

niewski  i  Jan  Dąbrowski.  Zastępca  Adolf  Godlewski  b)  Ga- 
zeta „Zorza"  d)  Zarząd  z  3-ch  osób,  f)  zastępca  1. 

Pod  Nr.  2- im  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców 
„Jedność"  w  Dąbrówce.  Odpowiedzialność  udziałami.  Za- 

spokojenie materjfilnych  i  kulturalnych  potrzeb  swoich 
członków.  Wysokość  udziału  500  mk.  wpłata  100  mk.  reszta 
wciągu  2-ch  lat.  Zarząd:  Ks.  Franciszek  Myśliński,  Apoli- 

nary Kisiel  i  Józef  Kurpiewski  zastępca.  Adam  Podeszwa; 
b)  Gazeta  Świąteczna,  d)  Zarząd  z  3  osób,  f)  zastępca  1. 

Pod  Nr.  3- im  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców 
„Jedność"  w  Szułborzu-Kotach  pow.  Ostrowskiego.  Odpo- 

wiedzialność udziałami.  Zaspokojenie  materjalnych  i  kul- 
turalnych potrzeb  swoich  człónków.  Wysokość  udziału 

500  mk.,  wpłata  250  mk.,  reszta  wciągu  2-ch  lat.  Zarząd: 
Jan  Sankowski,  Ignacy  Dłuski  i  Stanisław  Zakrzewski.  Za- 

stępca: Edward  Zawistowski;  b)  Gazeta  Łomżyńska,  d)  Za- 
rząd z  3  osób,  f)  Zastępca  jeden. 

Dnia  13  lipca  1921  r. 
Pod  Nr.  4  Spółdzielnia  Rolniczo-Handlowa  w  Łomży. 

Odpowiedzialność  dziesięciokrotnymi  udziałami.  Produkcja 
kupno  i  sprzedaż  przedmiotów  i  artykułów  potrzebnych 
w  gospodarstwie  rołnem  oraz  kupno,  przeróbka  i  sprzedaż 
płodów  rolniczych.  U(^ział  1000  mk.  płatny  przy  wstąpie- 

niu. Zarząd:  Wacław  Lniski,  Teodor  Kuźnicki  i  Władysław 
Matyszczyk,  b)  czasopismo  wspóldzielni  Rolniczych;  d)  Za- 

rząd 3  osób  podpisy  dwa,  e)  Zatwierdzenia  Rady  Nadzor- 
czej wymagają  uchwały  zarządu  w  sprawach:  1)  nełbywania, 

zbywania  lub  obciążania  nieruchomości,  2)  otwierania  od- 
działów i  zakładów  wytwórczych,  3)  lokowanie  wolnych  od 

obrotu  funduszów;  4)  zaciąganie  pożyczek,  5)  przyjmowa- 
nia i  zwalniania  pracowników  spółdzielni  i  wysokości  ich 

wynagrodzenia. Dnia  19  lipca  1921  r.  ^ 
Pod  Nr.  5-m  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców 

„Jedność"  w  Miastkowie.  Odpowiedzialność  udziałami.  Za- 
spokojenie materjalnych  i  .kulturalnych  potrzeb  swoich 

członków.  Wysokość  udziału  100  mk.,  wpłata  100  mk.  Za- 
rząd: Ks.  Janowicz,  Piotr  Sadowski  i  Walerjan  Tarnacki. 

Zastępca:  Marjan  Ustaszewski;  b)  Gazeta  Łomżyńska,  d)  Za- 
rząd z  3  osób,^f)  zastępca  jeden. 

Sąd  Okręgowy  w  Łomży 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano; 

1)  Przy  Nr.  6*Nessauer  Spar  und  Darłehenska9senve- lein,  Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością 
w  Koziborze:  w  miejsce  ustępującego  Edwarda  Moede  wy- 

brano do  zarządu  nauczyciela  Roberta  Pohla  z  Wielkiej Nieszawki; 

2)  Przy  Nr.  10.  Molkerei  Schoertsee,  Eingetragene  Geno- 
ssenschaft mit  beschrankter  Haftpflicht  w  Rowalewie:  Firma 

brzmi  teraz  Mleczarnia  Kowalewo,  Spółka  zapisana  z  ogra- 
niczoną odpowiedzialnością.  W  miejsce  dotychczasowych 

członków  zarządu  Kazimierza  Cichockiego,  Wiktora  Kauf- 
nianna  i  Michała  Kenfzera  wybrano  do  zarządu  Christiana 
Fritza  z  Chełmonia,  łiomana  Kentzera  z  Gapy  i  Gustawa 
Kaestingschaefera  z  i\owalewa; 

3)  Przy  Nr.  20.  Molkerei  Gr.  Boesendorf,  Eingetra- 
gene Genossenschaft  mit  unbeschraenkter  Haftplicht  w  Wiel- 
kiej Złej  Wsi:  Firma  brzmi,  teraz  Mleczarnia  Wielka  Zła 

Wieś,  Spółka  zapisana  ;^  nieograniczoną  odpowiedzialnością; 
4)  Przy  Nr.  35.  Lubener  Spar-und  Darleljenskassen- 

verein  Eingetragene  Genossenschaft  mit  unbeschraenkter 
liaftplicht  w  Łubiance.  Firma  brzmi  teraz:  Łubiankaer  Spar- 
und  Darlehenskassenverein,  Spółka  zapisana  z  nieograni- 

czoną odpowiedzialnością. 
Toruń,  dnia  18  lipca  1921  r.  Sąd  Powiatowy. 
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Wpis  do  ReiBstru  Handlaiuego  Firmy  Spółdzielczej. 
1)  Firma  i  siedziba  spółdzielni  „Spółdzielnia  kolejow- 

ców  spożywców,  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Ła- 
wocznem". 

2)  Przedmiot  przedsiębiorstwa  i  ograniczenia  co  do 
Zawierania  umów  z  nieczłonkami:  organizowanie  wymiany 
i  produkcji  w  myśl  gospodarczych  interesów  spożywczych 
oraz  podniesienie  poziomu  kulturalnego   swych  członków; 

a)  zakłada  i  prowadzi  wszelkiego  rodzaju  przedsię- 
siębiorstwa  służące  do  rozdzielania  dóbr  materjalnych, 
b)  organizuje  i  prowadzi  instytucje  kuliuralne  i  oświa- 

towe, c)  prowadzi  operacje  jwkładkowo-oszczędnościowe 
i  ubezpieczeniowe. 

3)  Czas  trwania  nieograniczony: 
4)  Rodz«j  i  zakres  odpowiedzialności  członków  pod- 

wójną wysokością  zadeklarowanegu  udziału; 
5)  Wysokość  udziału  wpłat  na  udział  i  czas  ich  do- 

konywania: 500  mk.  i  winien  być  wpłacony  gotówką  nie 
pófniej  jak  w  ciągu  roku,  przyczem  25%  zadeklarowanego 
udziału  winien  członek  wpłacić  gotówką  przy  przystąpieniu 
do  spółdzielni. 

6)  Liczba  członków  zarządu,  tudzież  ograniczenia 
uprawnień  zarządu  (art.  35)  i  postanowienie  p  zastępcach 
(art.  38)  najmniej  3.  • 

7)  Podpis  firmy:  pod  firmą  umieszczą  swe  podpisy 
conajmniej  dwaj  członkowie  zarządu. 

8)  Imiona  i  nazwiska  członków  pierwszego  zarządu: 
1)  Tadeusz  Szotarski,  2)  Kazimierz  Niemczewski  i  3)  Wła- 

dysław Masztalisz  wszyscy  kolejowcy  w  Ławocznem. 
9)  Rok  obrachunkowy  (jeżeli  się  różni  od  roku  kalen- 

durzowego)  rok  kalendarzowy. 
10)  Pismo  przeznaczone  dla  ogłoszenia  „Kolejarz  spół- 

dzielca" organ  Centralnego  Związku  spółdzielni  Pracowni- 
ków kolejowych. 

11)  'Przepisy  o  likwidacji  (art.  79  i  80)*. 12)  Dzień  wpisu  18  lipca  1921. 
Stryj,  dnia  21  maja  1921. 

 Sąd  Okręgowy  j.  handl.  O.  IV. 

Wpisano  do  rejestru  spółdzielni  dnia  22  sierpnia  ISII  r. 
Siedziba  spółdzielni:  Iłownica. 
Brzmienie  firmy:  Spółka  osadnicza,  spółdzielnia  zare- 

jestrowana z  łłieograniczorią  poręką  w.Iłownicy. 
Przedmiot  przedsiębiorstwa:  tworzenie  samodzielncch 

gospodarstw  rolnych,  zapobieganie  nędzy  mieszkaniowej 
swoich  członków  i  dopomaganie  im  do  uzyskania  własnego 
domu  i  gospodarstwa.  . 

Udział  wynosi  1000  mk.,  z  czego  winien  członek  uiścić 
przy  wstąpieniu  najmniej  200  mk,,  reszta  ra-oże  być  spła- cona w  miesięcznych  ratach  po  200  mk. 

Zarząd  składa  się  z:  1,  przewodniczącego,  2.  zastępcy 
przewodniczącego,  3.  kasjera,  4.  sekretarza,  5.  dwuch  dal- 

szych członków. 
Członkowie  zarządu  są:  Jan  Farana,  rolnik  w  Iłownicy 

Nr.  10,  jako  przewodniczący,  Boda  Jan,  rolnik  w  Iłownicy 
Nr.  114,  jako  zastępca  przewodniczącego,  Zbijowski  Józef, 
rolnik  w  Iłownicy  Nt.  90,  jako  kasjer,  Brożek  Paweł,  rolnik 
w  Iłownicy  Nr.  4,  jako  sekretarz,  Malchar  Józef,  rolnik 
w  Iłownicy  Nr.  40  jako  członek  zarządu. 

Podpis  firmy:  Każdy  dokument  Zarządu  dla  uzyskania 
ważności  podpisany  być  musi  przez  przewodniczącego 
względnie  jego  zastępcę  i  jednego  członka  Zarządu  obok 
pełnej  nazwy  firmy. 

Ogłoszenia  spółdzielni  będą  oglaszane  w  Głosie  Ludu 
Śiląskiego.  Likwidacji  dokonują  trzej  likwidatorowie,  wy- 

brani przez  ostatnie  Walne  Zgromadzenie,  z  których  jeden 
musi  być  członkiem  Zarządu  ostatniego. 

Cieszyn,  dnia  22  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy  jako  handlowy.    Oddz.  IV. 

Obwieszczenie^ 
Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  .Często- chowie wniesiono  dnia  30  kwietnia  1921  r. 

^  Pod  Nr.  2.  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców 
.Jedność"  w  Kowalach,  gm.  Praszka.  Członkowie  odpowia- 

dają do  wysokości  udziałów.  Zaspakajanie  wspólnymi  sila- 
mi materjalnych  i  kulturalnych  potrzeb  członków  Stow. 

Udział  wynosi  500  czego  25  mk.  płatne  przy  przystąpieniu 
do  Stow.,  a  reszta  w  ciągu  dwu  lat.  Zarząd  stanowią:  Koch 
Soberka,  Roch  Gryszka  i  Jan  Noga;  zastępca  Antoni  Noga. 
a)  czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony,  b)  pismo,  wy- 

znaczone przez  Radę  Spółdzielczą,  d)  zarząd  składa  się 
z  trzech  członków,  działających  kolegjalnie.    g)  Likwidację 

przeprowadzi  3  likwidatorów  w  sposób  określony  przez  ze- branie członków. 
Częstochowa,  dnia  25  sierpnia  1921  r. 

Obwieszczenie. 

Do\rejesfru  SpółdzieJni  Sądu  Okręgowego  w  Często- 
chowie wniesiono  dnia  24  sierpnia  1921  r. 

Pod  Nr.  4.  Hurtownia  Spółdzielcza  branży  tytuniowej 
w  Częstochowie  z  siedzibą  w  Częstochowie.  Spólnicy  od- 

powiadają do  podwójnej  wysokości  swoich  udziałów.  Ce- 
lem spółki  jest  zaopatrywanie  swoich  członków  zarówno 

w  krajowe  jak  i  zagraniczne  wyroby  po  cenach  nominal- 
nych. Wysokość  udziału  wynosi  500u  mk.,  płatny  w  ciągu 

7  dni  od  chwili  doręczenia  zawiadomienia  o  przyjęciu  człon- 
ka w  poczet  członków  spółdzielni  Zarząd  stanowią:  Dawid 

Szleryngier,  Częstochowa,  P.  Marji  33  i  Henryk  Goldman, 
Częstochowa,  i^.  Marji  12;  ąj  czas  trwania  spółki  niteogra- 
niczony,  b)  ogłoszenia  umieszczane  będą  w  Kurjerze  Często- 

chowskim, c)  rok  obrachunkowy  liczy  się  od  1  stycznia  do 
31  grudnia  tegoż  roku,  d)  liczba  członków  zarządu  dwóch, 
działających  łącznie,  g)  likwidację  przeprowadza  trzech 
iikwidatoróvv  wybranych  przez  Walne  Zebranie  w  sposób 
przezeń  określony. 

Częstochowa,  dnia  25  sierpnia  1921  r. 
Sędzia  Rejestrowy. 

*  Obwieszczenie. 

Do  rejestru  Spółdzielni  Sądu  Okręgowego  w  Często- 
chowie wniesiono  dnia  13  czerwca  1921  r. 

Pod  Nr.  3.  Spółdzielcze  tł-gie  zrzeszenie  kupców  bran- 
ży tabacznej  oSulidarność"  w  Częstochowie  z  odpowie- 

dzialnością członków  do  wysokości  udziałów.  Celem  zrze- 
szenia jest  zaopatrywanie  swych  członKów  w  towar  z  pierw- 

szej ręki  z  pominięciem  pośrednictwa  hurtowników.  Wy- 
sokość udziału  wynosi  3Ul>0  mk.,  płatne  przy  wstąpieniu 

do  zrzeszenia.  Zarząd  stanowią:  Adam  Winer,  Marja  Ajzy- 
kiewicz  i  Kopel  blikman;  a)  czas  trwania  spółdzielni  nie- 

ograniczony, b)  ogłoszenia  spółdzielni  dokonywane  będą 
w  piśmit  „Goniec  Czę&tociiowski",  c)  rok  kalendarzowy, 
d)  zarziid  składa  się  z  trzech  osób,  działających  łącznio, 
g)  liKwidację  przeprowadza  trzech  likwidatorów  wybranych 
przez  Walne  Zebranie  w  sposób  przezeń  określony. 

Częstochowa,  dnia  25  sierpnia  1^21  r. 
Sędzia  Rejestrowy. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano  pod  Nr.  61  spółdzielnię 
pod  firmą  .Zgoda"  Spółka  spożywców.  Spółdzielnia  zapisa- 

na z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Toruniu.  ł-'rzed- 
miotem  przedsiębiorstwa  jest  wspólny  zakup  i  wytwór  to- 

warów spoż>\vczych  i  gospodarczych  w  celu  rozsprzedaży 
między  człgnkow.  Ułatwienie  członkom  nabywania  towarów. 
Udział  członka  wynosi  200  mk,,  wolno  posiadać  tylko  10 
udziałów.  Wpłaty  muszą  być  uskutecznione  conajmniej 
w  miesięcznych  ratach  po  10  marek.  Zarząd  składa  się 
z  3  członków.  Do  zobowiązania  spółdzielni  wystarcza  pod- 

pis 2  członków.  Zarząd  potrzebuje  potwierdzenia  Rady 
Nadzorczej  co  do  zawierania  kontralitow  tyczących  się 
rzeczy  nieruchomych,  godzenia  personelu  na  kierownicze 
stanowiska  do  ich  zwalniania  i  wyznaczania  pensji,  usta- 

nowienia godzin  zajęć  i  regulaminów  służbowycti,  norm 
kalkulacji  cen,  zawierania  kontraktów,  kupno  towarów  prze- 

kraczających 200.000  marek  otwierania  nowych  sklepów 
i  składów,  zaciągania  pożyczek,  lokowania  kapitałów,  naby- 

wanie papierów  wartościowych,  spekulacja  podobnęmi  pa- 
pierami jest  w2^broniona. 

Zarząd  stanowią:  Konstanty  Wiśniewski,  Jan  Lippert 
i  Tomasz  Marciniak  z  Torunia.  Spółdzielnie  założono  na 
czas  nieograniczony.  Rok  obrachunkowy  trwa  od  3  lipca 
do  30  czerwca  każdego  roku.  Do  ogłoszeń  naznaczono 
Głos  Robotnika  w  Toruniu,  a  gdyby  przestał  wyctiodzić, 
Monitor  Polski  aż  do  Uchwały  walnego  zgromadzenia. 

Toruń,  dnia  20  lipca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 

W  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  dziś  przy  spółdziel- 
ni „Zgoda  Spóika  Spożywców".  Spółka  zapisana  z  ogra- 

niczoną odpowiedzialnością  w  Odolanowie: 
Z  zarz^u  wystąpił  cieśla  Stanisław  Kowalski  z  Świe- 

cy. W  jego  miejsce  został  kupiec  Walenty  Grobarek  z  Odo- lanowa obrany. 
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M  41—42. 

lio  rejestru  spóld/iielni  wpisano  przy,: 
1)  Nr.  24  Gostlsov.  er  Spar  und  Dariehi;r.3kassenverein, 

SpóiKa  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością'  w 
Gostkowie.  Vv  miejsce  ustępującego  hryderyka  łiankiego 
wybrano  do  zcr2,ądu  roinil.a  Fryderyka  Kirchmanna  z  Gost- 
kowa.  Herman  Dargąrtz  jest  zastępcą  prezesa.  ' 

2)  Nr.  52.  Łinkaufsgenossenschaft  seibststaendiger 
Baeckcr  und  Konditoren  zu  Toruń,  bpóika  zapisana  z  ogfa- 
niczon4  odpowiedzialnością  w  Toruniu.  Uchwalą  z  dnia  ■ 
26  stycznia  1921  r.  walnego  zgromadzenia  podniesiono 
wstępne  na  60  rak.  Ogłoszenia  podawać  się  będzie  w  Sło- 

wie Pomorskiem  i  Thorner  Zeitung,  W  miejsce  ustępują- 
cego Albeita  Wohlfeiia  wybrano  do  zar/ądu  Jana.  Rysie  w 

skiego  z  Torunia. 
ó)  'Nr.  51.  Spółka  Ogrodników  dla  n^.iasta  Torunia 

i  okolicy,  bpólka  zapisaris  z  ograniczoną  odpowiedziainoś- 
cią  w  loruniu.  Uchwalą  walnego  zgromadzenia  z  dnia  28 
maja  i  10  czerwca  1921  r,  zcstaia  spółdzielnia  rozwiązana; 
dotychczasowi  członkowie  lurządu  są  likwidatorami. 

4)    Nr.  53.  Hurtownia  ókór,  5póika  zapisana  z  ograni-^ 
czoną  odpowiedzialnością  w  Toruniu.   W  miejsce  ustępują- 

cego Romana  Kladzińskiego  wybrano  j^o  zarządu  dyrektora 
Kazimierza  Kreiłca  z  Toriinia. 

6)  iv'r.  51.  Fleischerei  Wirtschaffsgenossenschait,  Rze- ^nicka  Spółka  Gospodarcza,  Eingetragene  Genossenschaft 
mit  beschraenkter  haftpfiicht  w  Toruniu.  Oanac:;enie  tirmy 
brziiu  6)>ółisd  zapisana  z  ogranicaoną^odpowiedziainością. 

Toriiń,  dnia  3 2  lipca  liiJl  :. 
Sąd  Powiatowy. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano: 
1 }  przy  Nr.  ÓS.  Obst-und  Geniucse  bauK-u):d  Verwer- 

tungsgeno^SenschaJt,  Spoika  zapisana  z  ograjiiczoną  odpo- 
wieuzialnoscią  w  Icrunii;.  Uchwalą  walnego  zgromadzenia 
z  dnia  5  lutego  1921  r.  została  spółdzielnia  rozwiązana. 
Likwidatorami  są  członkowie  ostatniego  zarządu. 

2)  przy  Nr.  43.'  Tischlercigenossenschalt,  Spółka  zapi- 
sana z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Toruniu.  Uchwa- 

łą walnego  zgromadzenia  z  15  grudnia  1921  r.  rozwiązano 
spolkę,  liKwidarorami  są  mistrz  stolarski  Paweł  BorKowslii 
i  Karol  /->idiin  z  łorunia. 

3)  -  przy  Nr.  55.  Drukarnia  Robotnicza  w  Toruniu. 
Spół«n  zapisana  s  ograniczoną  odpowiedziainością  w  To- 

runiu, rrzeamiotem  przedsiębiorstwa  jest  prowadzenie  in- 
teresu orLikarskiego  i  księgarni  w  poiączeniu  z  wydaw- 

nictwem gazet  na  wspólny  rachunek.  Najwyższa  liczba 
uaziaiow  podniesiona  na  100.  Obwieszczenia  umieszcza  się 
prócz  w  Giosie  Houotnika  w  Obronie  LuUu,  a  gdyoy  pisma 
te  przestały  wychoazić,  w  iMonitorze  Polskim  uopoki  się 
innego  p^^rna  nie  wyznaczy.  Uchwałami  spółdzielni  z  dnia 
6  1  'zO  lutego  1921  r.  została  spółdzielnia  rozwiązana.  Lt- 
Kwmataranu  mianowano  Kupca  Alojzego  KamrowsKiego  kie- 

rownika rranciszka  Kiosi oskiego  z  l  orunia  i  Tadeusza  We-^ 
bera  z  Poogorza. 

Ą)  pr^y  Nr.  57.  Konsum  sądowy,  Spółla  zapisana 
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  loruniu.  Z  zarządu 
ustąpili  dr.  Adam  OieitCKi,  Karol  Gerschei  i  Czesław  Krauze* 
W  icn  miejsce  wybrano  sędziów  powiatowycn  Józcta  Na- 
iaskd,  Marcelego  Alimontowskiego,  pouprokuratora  przy 
Sądzie  Okręgowym  władysława  SzyjKowskiego,  podse.^re- 
tarza  Ignacego  ttorkowsKic^o  i  Kancelisthę  Hicronimę  Cyr- 
klałfownę  z  lorunia. 

Toruń  dnia  18  lipca  1921  r. 
*     '  Sąd  Powiatowy. 

Wpis  do  rejestru  handlowego  firmy  spółdzielczej. 
Do  rejestru  oddział  ABC  należy  wciągnąć  co  następuje: 
1)  Firma  i  siedziba  spółdzielni:  lorhowelnyj  Sdjuz 

„Samopomicz"  Kooperatywa  z  poruKcju  udilamy  w  Dołyni. 
2)  Przedmiot  przedsiębiorstwa  i  ograniczenia  co  do 

zawierania  umów  z  nieczionKami:  Kupno  i  najem  gri.ntów 
i  budynków,  budowanie  domów  inieszkelnych,  urządzenie 
magazynów  narzędzi  rolniczycb,  szti/czncgo  pognoju,  zboża 
1  nasion,  prowadzenie  handlu  artyKulanii  spożywczymi,  na- 

pojami aiiioholiciiiynii  i  nitaikohohcznymi  i  mr.ymi  prze- 
twarzanie 1  sprzedaż  tycn  produktów,  urządzanie  młynów 

i  tartaków,  wytwarzanie  silami  swoich  członków  narzędzi 
wszelKiego  rodzaju,  przyjmowanie  kapitałów  do  obrotu  za 
umówioiiyni  proccniein  i  udzielanie  pożyczek. 

Działalność  spółdzielni  ogruniczuna  tyłki)  do  swoich 
członków  z  wyłączeniem  innych  osób. 

Z)    Czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony. 

4)  Rodz>ij  i  zfikrrs  odpowiedzialności  csłonkrfw:  do  1 
wysokości  wpidcono^o  udziału.  ( 

5)  Wysokość  udziału  i  czas  ich  wpłaty:  1000  mk.  płatny  i 
do  dni  14  po  pr-Tyj^ciu  do  spółdzielni,  a  każdy  czionek 
może  mieć  więcej  udziałów.  ,  i 

6)  Liczbo    członków    zarządu    tudzież    ograniczenia  '>  i uprawnień  zarządu  i  postanowienia  o  zastępcach.  Zarząd 
składa  sie  z  trzech  członków. 

7)  .  Imiona  i  nr-zuiska  członków  pierwszego  zarządu. 
Antoni  Kriiszelnicki,  Omeijan  Nazarewicz  i  Wasyl  Mazur-  |i kicwicz, 

8)  Podpis  firmy.  Obok  firmy  spółdzielni  umieszczą  ' 
swoje  podpisy  wiasncręczne  dwaj  członkowie  zarządu. 

y)  Pismo  przeznaczone  dla  ogłoszeń  spółdzielni:  Dzien- 
nik urzędowy  Ministerstwa  Skarbu,  Warszawa,  ul.  Leszno  5 

i  Ui^raińskyj  Wistnik  we  Lwowie.  • 
10)  Rok  obrachunkowy,  jeżeli  się  różni  od  roku  ka- 

lendarzowego rok  kalendarzowy. 
11)  Przepisy  o  likwidacji  (arf.  76  -  106  ustawy  z  29 

pEŻdziernika  1920  r.  Dzup.  p.  111). 
12)  Dzień  wpisu:  18  lipca  1921  r. 
Stryj,  dnia  13  maja  1921  r. 

Sąd  Okręgowy.    Oddział  IV. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano  przy 

1)  Kr.  14.   RhemsOcrger  Spar-una  Uar:eheiisskanvercin  ' 
Eiugptrageue  Gewossenscuaft  mit  beschraenkter  llafipflicht 
w  Kynskii:  Firma  brzmi  teraz  Hhi.insDerger  Spar-und  Dar- 
iehcnskassenverein.  Spółka  zapisana  z  nibugiumiczor.ą  odpo- 

wiedzialnością. , 
2)  Nr.  21.  Spółka  piuga  parowego  w  i<owalewie,  Spół- 

ka za^łidana  z  nieograniczoną  odpowie4£ia!nością;  Uchwa- 
łami walnego  zgromadzenia  z  dnia  12  marca  t  4  kwietnia 

1921  r.  rozwiązano  spółkę,  likwidatorami  są  dzierżawca 
domeny  WeinscheiiK  z  brzezinka  i  dzierżawca  domeny: 
Sperling  z  Frydryc^iowa. 

3)  >Ar.  25.  Liauycreiri  Rentschkau,  Eiugetragene  Qe- 
nossenschait  mit  beschiaenkter  liaiłpllicłit  w  likw.  w  Rzęcz- 
.kowie.  Firma  brzmi  teraz  bauverein  Rzęczkowo,  Spółka 
zapisana  z  ogranicj^oną  odpowiedzialnością. 

4)  Nr.  22.  balkau'er  Spar-ui^.d  Darlehenskasseiwerein 
Spóti-.a  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością: 
U  miejsce  ustępującego  rranciszka  Schmidta  wybrano  na 
Ozłonka  zarządu  rolnika  J  laksu  Mey'a  z  Otioczyna. 

5;  Nr.  óó.  Gr.  łieichcnauer  Spar-  und  Uariehenkassen- 
verekn,  Spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowied<;ialnoscią 
w  Rychnowie.  W  miejsco  ustępującego  Franciszka  vVoll- 
schlaegera  wybrano  jako  prezesa  pastora  iierrmana  łiocn- 
sieina  z  Wielkiego  Kycnnowa.  Józet  Fłsche'r  jest  ze-  j 
stępcą  prezesa.  - 6)  Nr.  49.  Zjednoczeni  Budowniczy  Wozów,  Spółka 
zapisana  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Toruniu: 
Uchwałą  walnego  zgroj^acizenia  z  dnia  15  lutego  1921  r. 
spólKę  rozwiązano,  iikwraatorem  .jest  mistrz  Kołodziejski 
Leon  Skalski  z  Torunia. 

Toruń,  dnia  18  lipca  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Obwieszczenie. 

w  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  ■>  dzisiaj  pod 
Nr.  18  utworzoną  statutem  z  dnia  ó  lipca  1921  r.  spół- 

dzielnią pod  firmą:  , Piekarz",  spółdzielnia  z  ogranicconą odpowiedzialnością  w  Gostyniu. 
Zadaniem  spółdzielni  jest  wspólny  zakup  towarów 

wchodzących  w  zakres  piekarstwa  i  sprzedaż  wyrobów  pie- karskich. 

Ogłoszenia  spółdzielni  umieszcza  się  w  Orędowniku 
Gostyńskim,  a  podpisuje  je  przynajmniej  dwuch  członków 
zarządu. 

Do  objawienia  postanowień  zarządu  i  do  podpisywa- 
nia za  spółdzielnią  wystarczają  podpisy  dwuch  członków 

zarządu. 
Zarząd  składa  się  z  następujących  panów :  Walenty 

Dabiński,  Franciszek  Szwarc  i  Maksymiljan  Piątkowski 
wszyscy  z  Gostynia. 

Wysokość  kwoty,  odpowiedzialności  ogranicza  się  na 
1000  rak.  za  każdy  udzfól.  Jednemu  członkowi  wolno  po- 

siadać najwięcej  10  udziałów. 
Przeglądanie  listy  członków  dozwolone  każdemu  w  se- 

krefarjacie  Sądu  w  godzinach  służbowych. 
^Gostyń,  10  sierpnia  1921  r. 

Sąd  PowiałiJwy. 



i  M  41-42. Ogłoszenia. 

795 

'  W  naszym  rejestrze  dla  spółdzielni  przy  spółdzielni  pod 
Nr.  13  zapisanej:  nBank'  spółka  zapisana  z  nieograniczoną 

,  odpowiedzialnością  w  Brodnicy  uskuteczniono  następujące 
wniesienie: 

I       Kolumna  2:    Oznaczenie  firmy  brzmi  odt^d:  .Bank  Po- 
życzkowy" spółka  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzial- 

,nością  w  Brodnicy. 
'       Kolumna  6:   Ustawy  zmienione  zostały  przez  generalne zebranie  z  dnia  30  czerwca  1921  r.    W  takowe  wniesiono 
,  zmianę  brzmienia  następujących  paragrafów  i  toi  §  1.  Fir- 
1  ma  spółdzielni  brzmi:  „Bank  Pożyczkowy"  Spółka  zapisana 
z  nieograniczoną   odpowiedzialnością.    §  11.    Udział  wy- 

nosi 5000  marek.    §  12,  ustęp  1.   Każdy  spólnik  płaci  na 
udział  rocznie  przynajmniej  50  marek  dopóki  udział  nie 

i  osiągnie  pełnej  sumy.  §  15.    Byłym  spólnikom  wypłaca  się 
udziałoczyny  w  następnym  miesiącu  po  Walnem  Zebraniu. 
[§  17,  ustęp  1.    Dywidendę  wypłaca  się  od  udziałoczynu 
wynoszącego  5000  marek.  §  18.  Zarząd  składa  się  z  trzech 

,  członków   wybieranych    przez    radę   nadzorczą.  Każdego 
i  członka  zarządu  wybiera  się  osobno.   §  19.  Pierwszego 
iwybora  dokonywa  się  na  jeden  rok,  powtórnych  wyborów 
na  czas  nieograniczony.  Wypowiedzenie  wedle  ugody.  §20, 
ustęp  3;    Natomiast  zarząd  przyjmuje   urzędników  i  siły 
pomocnicze,  zwalnia  je  z  obowiązku  i  wyznacza  wynagro- 

•  dzenie.    Odnośne  uchwały  przedkłada  zarząd  Radzie  Nad- 
zorczej do  zatwierdzenia.    §  24  ustęp  2,  3,  5,  6,  7  i  8:  czę- 

■'  ściowo  skreślono  i  uzupełniono  przez  następujące  Nr.  2) 
,  do  zawierania  kontraktów,  tyczących  się  rzeczy  nierucho- 

mych, 3)  do  zaciągania  pożyczek  przez  spółkę,  to  postano- 
wienie nie  odnosi  się  do  tak  zwanych  depozytów;  4)  do 

;  nabywania  papierów  wartościowych;  spekulowania  podobne- 
^mi  papierami  zabrania  sir.  §  30.    Rada  nadzorcza  składa 
i  się  z  dziewięciu  przez  walne  zebranie  na  trzy  lata  wybie- 
:ranych  c/łonków.   §  33.    Do  powzięcia  uchwał  wystarcza 
;  obecność  pięciu  członków  rady  nadzorczej.  Również  skre- 
Iślono  §  51,  a  zniesiono  §§  52  i  53  na  §§  51,  52  bez  zntlkny 
.i  ich  treści. 

Brodnida,  dnia  4  sierpnia  1921  r. 

I  Sąd  Powiatowy. 

Do  rejestru  spółdzielni  wpisano  przy  spółdzielni  Nr.  26. 
i  Schwarzbrucher  Spar-und  Darlehenskassenwerein,  Spółka 
ii  zapisana  z  nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Schwarz- 

^bruchu.  W  miejsce  ustępującego  Gustawa  Becker'a  wybra- 
(no  do  zarządu  rołnika  Adolfa 'i<rause*go  Rozgartach. 
(Toruń,  dnia  16  sierpnia  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

>  Do  naszego  rejestru  stowarzyszeń  wpisano  przy  Nr.  7. 
,  «Banku  Ludowego  spółki  zapisanej  z  nieograniczoną  po- 
ręką  w  Łęgu",  że  statut  zmi  niono  dnia  19  kwietnia  1921  r. 

I  i  Wstępne  wynosi  50  mk.  Organem  ogłoszeń  spółdzielni  bę- 

|i  dzie  w  przyszłości  tylko  „Dziennik  Chojnicki*. Czersk,  dnia  20  sierpnia  1921  r. 
ł  Sąd  Powi&tbwy. 

W  rejestr  spółdzielni,  tutejszego  Sądu  Powiatowego 
wpisano  dzisiaj  pad  Nr.  32^  założoną  statutem  z  dnia  11 

1  siefpnia  1921  r,  spółdzielnię  pod  firmą:  „Spółdzielnia  Spo- 
żywcza  Urzędników  Państwowych  i  Komunalnych  z  ogra- 

,  niczoną  odpowiedziglnością"  z  siedzibą  w  Kościanie.  Ce- 
i  lem  spółdzielni  jest  nabywanie  i  dostarczenie  członkom  arty- 
I  kułów  codziennego  zapotrzebowania  po  niskich  cenach. 
I  Udział  wynosi  1000  mk.  Zadeklarowane  udziały  winny  być 
f  wpłacone  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  zadekIarov,'ania  wzglę- 
I  dem  przyjęcia,  a  to  przynajmniej  połowa  w  pierwszym  mie- 
f  siącu  zaś  reszta  w  dalszych  dwóch  miesiącach  w  dwóch 
I'  ra'ach.  Każdy  członek  odpowiada  do  podwójnej  wysokości 
[  zadeklarowanych  udziałów  i  to  rók  jeszcze  po  swem  wy- 

stąpieniu lub  wykluczeniu.  Pismem  przeznaczonem  do 
I  ogłoszeń  jest  .Gaze^ta  Pol.ska"  w  Kościanie.  Zarząd  składa 
^  z  pięciu  członków.    Członkami  zarządu  są; 

1.   Józef  Radziński,  st.  sekretarz  sądowy. 
^        2.    Czesław.  Nawrocki,  kierownik  urzędu. 
I,       3.   Piotr  Lenart,  rendant. 
iB  Wiktor  Adamczyk,  sekretarz  skarbowy. 
Ir^     5.   Ludwik  Buszkiewicz,  asystent  Wydziału  powiatowe- 

go, wszyscy  w  Kościanie. 

Do  objawiania  postanowień  i  do  podpisywania  za  spół-" 
i'l  dzielnię  wystarczają  podpisy  dwóch  członków  zarządu. I        Kościan,  dnia  23  sierpnia  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 
w  naszym  rejestrze  Spółdzielni  zapisano  dzisiaj  przy 

Nr.  17  .Rolnik,  Sp  z  ogr.  odpow.  w  Lubaszu*  co  następuje: 
W  miejsce  ustępującego  kierovynika  Romana  Szczęsnow- 
skiego  wybrano  na  członka  zarządu  kierownika  Feiliksa 
Walkowskiego  w  Lubaszu. 

Czarnków,  dnia  18  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 

W  naszym  rejestrze  Spółdzielni  zapisano  dzisiaj  przy 
Ib.  3,  .Bank  Ludowy  w  Lubaszu,  Sp.  zap.  z  niegr.  odpow." 
co  następuje:  §  47  statutu  zmieniono  jak  następuje: 

Ogłoszenia  Spółki  umieszcza  się  w  piśmie  „Kurjer  Po- 
znański". Gdyby  Kurjer  Poznański  przestał  wychodzić, ogłoszenia  umieszcza  się  w  piśmie  .Orędownik  Powiatu 

Czarnlsowskiego  tak  długct,  dopóly  się  Uchwałą  Walnego 
Zebrania  nie  wyznaczy  innego  pisma. 

Czarnków,  dnia  9  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 
W  naszym,  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dzisiej  przy 

Ib.  2,  „Bank  Ludowy  w  Czarnkowie,  Sp.  zap.  z  nieo^r.  od- 
powiedzialnością' co  następuje: 

§  47  statutu  brzmi  nadal:  Ogłoszenia  Spółdzielni 
umieszcza  się  w  piśmie:  .Orędownik  Czarnkowski".  Gdy- 

by to  pismo  przestało  wychodzić,  natenczas  umieszcza  się 
ogłoszenia  w  piśmie  „Monitor  Polski"  i  to  tak  długo,  do- 

póki się  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia  nie  wyznaczy 
innego  pisma. 

Czarnków,  dnia  16  czerwca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

Ogłoszenie. 
Do  rejestru  spółdzielni  .Sądu  Okręgowego  w  Lublinie 

wciągnięto  dn.  15  czerwca  1921  r.  pod  Nr.  6  następujące 
wpisy: 

do  rubryki  2  ej:  Spó'dzielnia  Rolniczo-Handlowa  .Rol- 
nik" w  Kraśniku,  powstała  zamiast  dotychczowego  Stowa- 

rzyszenia Rolniczo-Handlowego  w  Kraśniku,  z  odpowie- 
dzialnością ograniczoną  udziałami.    Oddziałów  niema; 

do  rubryki  S-ej:  Produkcja,  kupno  i  sprzedaż  przed- 
miotów potrzebnych  w  gospodarstwie  rolnem,  oraz  płodów 

gospodarstwa  rolnego.  Dzierżawienie  i  kupno  realności, 
budowa  domów.  Działalność  oświatowo-wychowawczą.  Ope- 

racje wkłado  A.  o- oszczędnościowe  i  ubezpieczeniowe; 
do  rubryki  4-tej:  Udział  każdego  członka  wynosi 

1000  mk.  i  winien  być  wpłacony  przynajmniej  w  1/4  części 
przy  przystąpieniu,  a  w  pozostałej  części  w  terminie,  któ- 

ry określi  zgromadzenie  walne.  Członek  może  posiadać 
nie  więcej  jak  10  udziałów; 

do  rubryki  5-ej.  Zarząd  stanowią;  Jan  Humeniuk,  Jan 
Wróblewski  i  Franciszek  Migut,  mieszk.  w  Kraśniku.  Radę 
nadzorczą  stanowią:  Józef  iHazurkiewicz,  Aleksander  Go- 
liński,  Stanisław  Nadarkiewicz,  Władysław  Pytlakowski,  Ta- 

deusz Węgjiński,  Jan  iMiłkowski,  Jan  Mozgawa,  Błażej  Dzi- 
kowski, Bronisław  Biegaj,  Marcin  Fuszara,  Jan  Nowak i  Jan  Koślak; 

do  rubryki  6-6].  Czas  trwanta  spółdzielni  nie  jest 
ograniczony.  Ogłoszenia  będą  umieszczane  w  Dzienniku 
Urzędowym  i  w  Poradniku  Kółek  i  Stowarzyszeń  Rolni- 
czyci^.  Rok  obrachunkowy  zaczyna  się  od  1  stycznia.  Za- 

rząd zarządza  wszystkiemi  sprawami  spółdzielni  i  repre- 
zentuje ją  nazewnątz.  Likwidacja  następuje  na  mocy 

uchwały  zgromadzenia  walnego,  powziętej  przez  ̂ ^i  obec- 
nych członków  i  uskutecznia  się  sposobem  wskazanym 

w  ustawie  o  spółdzielniach  29  października  1920  r.  i  w  sta- tucie. 

Obwieszczenie. 

Do  tutejszego  rejestru  spółdzielczego  zapisano  dzisiaj 
przy  spółdzielni:  Wromberger  Gemeinnutziger  Kirbatt-Spar 
Verein,  spółka  zapisana  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 
w  Bydgoszczy,  że  firma  została  wykreślona. 

Bydgoszcz,  dnia  20  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 
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Ogłoszenia. 

Jvfe  41—42. 

Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
na  dzień  20  sierpnia  1921  roku. 

AKTYWA: 
1.  Zapas  kruszcu:  a)  Złoto 

b)  Srebro  . 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne  . 
3.  Rachunki  Zagr.  ,Nosti'b* 

Banki  Niemieckie      .         .     '  . 
4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki:  term.,  tow.,  Otw.  Kr.  i  ulgowe 
6.  Dtug  Skarbu  Państwa 
7.  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
8.  Papiery  własne 
9.  Inne  Aktywa 

p  A  s  y  W  A. 
1.  Fundusz  rezerwowy  ..... 
2.  Obieg  banknotów  ..... 
3.  Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobowiązania: 

a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne  Kasy  Pań- 
stwowe i  Wojskowe  .* b)  Pocztowa  Kasa  Ossczędncści  . 

c)  Inne  rachunki       .  .     •  . 
4.  Inne  Pasywa  ...... 

M  a 19.222.575.60 
40.620.295.97 
1.260.349.74 

610  249.392.43 

403.611.288.61  * 

o  I. Zmiany  od  ostatniego  wykazu: 

61.103.221.31  *) 
38.917.436.33  *) 

  1.013.860.681.04 3.553.198.252.90 
7.357.528.680.34 

150.500.000.000.— 469.199.044.38 
4.560.626.89 

.  15.415.891.512.76 
Razem  Mk.  178,414.259.255.95 

68.912.361.57 

126.552.718.444.— 

16.498.459.944.10 
1.432.992  832.06 

17.620.737.991.17 
  35.552.190.767.33 ■  16.240.437.683.05 

Razem  Mk.  178.414.259.255.95 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

5i% 

pożyczek  państwowych. 

234.656.8T 
452,233.65 

106.703.275.07 
658,718.185,50 
584.430.340.13 

4.875.000.000.— 376.631.910.06 
105.173.75 

3.351.900.177.03 

bez  zmiany 

4.738.543.862.50 

1.977.675.773.44 

2.271.085.598.36 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  19J8  r.  wpłynęło  Mk.  121.878,975.61. 

Zastępca  Naczelnego  Dyrektora:  ( — )  Zarzycki.  Vice-Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  (- 
Stopa  procentowa:  6^  od  dyskonta  weksli  i  lombardu  pożyczek  premjowych 

7$  „    lombardu  papierów  wartościowych  ^ 

)  Gawroński. 

*)    w/g  parytetu. 

Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 

w  dniu  31  sierpnia  1921  roku. 

A  K  T  y  W  A : 
1.  Zapas  kruszcu;  a)  Złoto 

b)  Srebro 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne  ... 
3.  Rachunki  Zagr.  „Nostro"  • 

Banki  Niemieckie     .    '■  . 
4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki:  term.,  tow.,  Otw.  Kr.  i  ulgowe 
6.  Dług  Skarbu  Państwa  ,  .  . 
7.  Pocztowa  -Kasa  Oszczędności 
8.  Papiery  własne  .... 
P.    Inne  Aktywa  .... 

P  A  S  y  W  A: 
y1.    Fundusz  rezerwowy  ..... 
2.  Obieg  banknotów  ..... 
3.  Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobowiązania: 

a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne  Kosy  Pań 
stwowe  i  Wojskowe 

b)  Pocztov;a  Kasa  Oszczędności 
c)  Inne  rachunki       .  .  .  . 

4.  Inne  pasywa  ..... 

Marek 19.246.345.39 
40.780.554.94 
1.266.872.63 

pol. 

Zmiany  od  ostatniego  wjkazu 

368.657.474.86 
403.611.288.61  *) 

£1.293,772.96  *) 
43.575.423.22  *) 
772.268.763.47 

:         :  .3.885.424.039.— 
7.776  875.690.39 

.  158.000.000.000.— 507.f 27  590.38 
4.656.698.89 

•  H.975.974.377.83 

Razem  Marek:  186.027.796.356.14 

+ 
+ 

+ 

15.767.877.814.79 
1.313.644.431.26 

17.567.125.889.17 

68.912.361.57 

133.734,219.5:»2.— 

34.648.648.135.22 
17.576.016.327.35 

190,551.65 
4.657.986.89 

241.591.917.57 
332.225.786.10 
419.347.010,05 

7..'j00.000.0no.— 

38.52S.546.— 

95.072.— 

439.916.934.93 

bez  zmiany 

7.181.501.088.- 

903.542.632.11 

1.335.578.644.30- 
Razem  Marek:  186.027.796.356.14 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  122.173.344.41. 

Naczelny  Dyrektor:  (— )  Bigo.  Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  (~)  Rybiński. 
Stopa  procentowa  6%  od  dyskonta  weksli  i  od  lombardu  pożyczek  premjowych.  , 
,  „         1%   „  lombardu  papierów  wartościowych. 

*     ,  „  t>        »        pożyczek  Państwowych. 

*)  w/g  parytetu. 

UWAGA:    Dług  Skarbu  Państwa  .  .  .  ■ 
Wierzytelności  Skarbu  Państwa  na  rach.  Kas  Państwowych  i  wojskowych  wynoszą 

Faktyczne  zadłużenie  Skarbu  Państwa  w  P.  K,  K.  P.  '  . 
Mk. 

158.000.000.000.— 15.767.877.814.79 

Mk.  142  232.122.185.21 
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Stan  Rachunków  Banku  Związków  Ziemian,  |^półka  Akcyjna 

na  dzień  1-go  września  r.  b. 

Instytucja  Centralna  —  Warszawa,  Kopernika  80 
Konin,  Jędrzejów,  Lublin,  Noworadomsk,  Płock,  Ra 

Oddziały:  Bielsk  (Podlaski),  Białystok,  Częstochowa, 

dom.  Włoszczowa,  Zamość.  Agentury:  Opatów  i  S^rpc. 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P 
Pozostałość  w  P.  K.  O. . 
Waluty  .... 
Papiery  %%  własne: 

a)  papiery  pańśtwowe 
b)  „        hipoteczne,  komunał 

i  aljcje  .... 
Udziały  w  przeds.  przem. 
Weltsle  zdyskontowane  . 
Racłiunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezpiecz,  pap.  publicznem 
b)  weksl.,  ewikcją 

innemi  wart.  . 
Pożyczki  terminowe 
Rachunki  korespondentów  „Loro' 
„  „  .Nostro' Nieruchomość . 

Ruchomości  biurowe 
Koszty  handlowe 
Koszty  organizacji  . 
Inkaso  weksli  . 
Inkaso  u  róinych 
Rachunki  Centrali  z  Oddziałami 
Różne  rachunki 

i^arki 
fenigi 

48024956.84 
46305451.16 
8919047.11 
670864.72 

70000000.- 
7545030.17  17545030.17 

34606650.— 233061713.45 

57842088.83 

226231203.01  284073291  84 
11228719.03 
66234292.21 
30753819.31 

2530000.— 3512124.48 
28085951.78 
2819690.57 

18140803.07 
6143522.55 

85660573.71 
29898582.84 

Depozyty 

958215184.85 

254975369.42 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  . 
„      zapasowy    .       .       .  . 
,  rezerwowy  .  .  .  . Wkłady: 

a)  terminowe      .       .       .  . 
b)  rachunki  czekowe  . 

Redyskonto  weksli  .       .       .  . 
Rachunki  korespondentów  .Loro* 

.  n  .Nostro" Kasa  Przezo^  i  Pomocy 
Przekazy   
Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  Oddziałów  z  Centralą 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

50000000.— 
5098257.12 

735000.— 44460931.22 
492579690.72  537040621.94 

49834344.26 
83532071.05 
42483719.48 

1157740.— 
8778778.10 

38090874.11 
22410102.26 
85130683.71 
33923992.82 

958215184.85 

Bóżni  za  depozyty 254975369.42 

Bilans  Banku  Angielsko-Polskiego  (Spółka  Akcyjna)  w  Warszawie 

*  po  dzień  31  Grudnia  1920  roku. 

STAN  CZ^^NY. Kasa  gotowizną  
Rachunek  przekazowy  w  polskiej  krajo 

wej  kasie  pożyczkowej  . 
Rachunek  przekazowy  w  pocztowej  ka 

sie  oszczędności  .      .  . 
Skup  weksli       .  . 
Weksle  i  dokumenty  do  fnkasa 
Monety  i  dewizy  .... 
Papiery , publiczne  własne 
5%  Pożyczka  Odrodzenia  . 
Papiery  wylosowane  i  kupony  .       .  , 
Specjalne  rachunki  bieżąte  zabezpieczo 

ne  papierami  
Korespondenci  
Inwentarz  

Mk.  3570180.37 

26399862.68 

1780443.66 

17588561.-- 68545096.08 
1977183.24 

484848745 

2016944.— 20759.92 

2029362.20 

,  26337369.— 

^  63350.51 
Mk.  155177600.11 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  . 
Rachunki  przekazowe 
Lokacje  . 
Korespondenci  : 
należności  korespon 

dentów 
weksle  i  dokumenty 

od  zainkas. 
Przekazy  do  zapłacenia 
Rachunki  przechodnie 
Rezerwa   na  podatki 

inne 
Zyski  i  straty . 

Mk.  25000000.— 
.  10458562.40 

100105.— 
Mk.  36192427.21 

„  68545096.08 
104737523.29 

4750276.28 
115051.02 

2672306.— 
7343776.12 

Mk.  155177600.11 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

.  STRATY. 

Koszty  handlowe  . 
Ofiary  i  składki  . 
Rezerwa  na  podatki 
■Spisano  na  straty 
Koszty  organizacyjne 
Koszty  filji  w  Łodzi  . 
^0%  amortyzacji  umeblowania  filji  w  Łodzi 
Zysk  do  podziału  

Mk. 6436994.96 

289433.— 
2500000.— 
185200.— 2670257.23 

951500.— 
18150.— 

7343776.12 
Mk.  20395311.31 

ZYSKI. 

Na  papierach  publicznych  . 

„  dewizach 
,  monetach  obcych  .  ^ 

„  korespondentach  zagranicznych 

.   procentach  i  prowizjach 

Mk. 
285211.— 

1564767.92 

4376111.97 
9348525.59 

4820694.83 

Mk.  20395311.31 
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Majątek. 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  Ubezpieczeń 

w  dniu  31  grudnia  1919  roku. 
.POLONIA' 

rodła. 

1. 
i  2. 

4. 
5. 

*8. 

9. 
no. 
Ml. 
92. 

Kase  .  . 
Instytucje  Kredytowe 
Papiery  procentowe  z  kupo 
nami  bieżącymi   .  . 
Nieruchomości  Towarzystwa 
Premje  rezerwowe  należne  od 
Tow.  Ubezpieczeniowych 
Udział  Tow.  Reasekur.  w  re 
zerwie  pogorzeli  nieuregul. 
Dłużnicy: 
Ajenci  i  oddziały  Towarzystwa 
Towarzystwa  ubezpieczeń 
Różni  .... 

Akcje  stanowiące  kaucje  Dy 
rektorów  .... 
Koszty  organizacji  Towarzystwa 
Ruchomości  biurowe 
Sumy  przechodnie  . 
Koszty  administracji  1§20  r 

Marki  i  fenigi 

1059420.66 
112103.20 
167707.71 

175658.73 
1720692.32 

812225.81 
2064491.74 

31422,88 

241071,- 

1339231.57 

137500.— 81350.88 
74248.46 
11533.55 

28907.— 

67l83g5  95 

1. 

3. 

6. 7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

Kapitał  Zakładowy: 
Mk.  5.000.000,  na  poczet  któ- 

rego wpłacono  w  myśl  §  13  Sto- 
lutu  25g~czyli  po  mk.  250.— 
na  5000  akcji   .      .      .  . 
Kapitał  Zapasowy  . 
Kapitał  Rezerwowi  . 
Fundusz  Organizacyjny  i  Obro- 
towy: 

wpłacony   w  całości  w  myśl 
§  19  Statutu  . 
Długi  hypoteczng 
Premje  rezerwowe,  na  udział T-wa  

Premje  rezerwowe,  przyp.  To- 
warzystwom Reasekur.  . 

Rezerwa    na   pog.  nieuregu! 
Niepodniesiona  dywidenda 
Podatek  Skarbowy  . 
Opłata  Stemplowa  . 
Wierzyciele: 
Towarzystwa  Ubezpieczeń 
Różni  .... 
Kaucje: 

a)  Dyrektorów  Towarzystwa 
b)  Ajentów  Towarzystwa 
Kasa  Przezorności  . 
Straty  i  Zyski  . 

Marki  i  fenigi 

614626.40 
352328.70 

137500  — 
2572.60 

1250000.— 

20000.— 

10671.92 

500000.— 
322867.89 

609600.— 
1931058.13 

318990.  -- 10750.— 

219877.45 

22087.49 

966955.10 

140072.60 
53172.88 

342230.49 

6718333.95 

Winien. Rachunek  Strat  i  Zysków. Ma. 

^ysk 

Marki  i  fen. 

342230.49 

342.230.49 

Pozostałość  zysków  z  roku  1918 
I  Zysk  na  Rachunku  Ubezpieczeń  od  ognia 
Czysty  dochód  z  Majątku  Towarzystwa 
Zysk  na  różnicy  kursu  walut  obcych 

Marki  i  fen. 

5671.92 
253723.96 
59843.10 22991.51 

342230.49 

^    Stowarzyszenie  Spożywców  „JEDNOŚĆ"  w  Krzyżanowie,  gm.  Krzyżanówek,  p.  Kutno. 
Bilans  na  d.  1  stycznia  1921  roku. 

STANCZYNNy.  STANBIERNy. 

iKasa   .  Mk.  44033.11  Udziały  Mk.  11420.— 
Papiery  procentowe  ,       100. —         Kapitał  zapasowy  »       470. — 
^Ruchomości   .    ,       905.—         Wierzyciele   52209  — 
■iTowary  „    51949  20         Czysty  zysk   52888.51 

!                                           Ogółem    .      .  Mk.  96987^1  -                                 Ogółem    .       .  Mk.  96987.31 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

"Koszty  handlowe  Mk.  26195.85         Zysk  brutto  na  towarach  Mk.  61193.16 
jProcenfy  od  pożyczek  i  kaucji.  .      .   „      2109. — 
.Czysty  zysk   52888.31  

;                                                                Mk.  61193.16  Mk.  61193^ 

Zarząd  Stowarzyszenia  Spożywców  w  Trzebieszowie,  pow.  Łukowskiego 

Bilans  za  rok  1919. 
STAN  CZyNNY. 

STAN BIERNY. Kasa 
Towary  . 
Dłużnicy 
Ruchomości 
Różni  . 
Przechodnie 

Mk. 18426.11 
6112.90 
9184.32 
537.50 

1577.05 

102.— 
Mk.  35939.88 

Udziały .       .  . 
Kapitał  zapasowy 

,  społeczny 
„  specjalny Różni  . 

Czysta  nadwyżka 

MU. 
9326.80 
673.17 

7179.27 
3334.45 
1068.53 

14357.66 

Mk.  35939.88 

i 
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Sprawozdanie  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  „TECHNOLSiN" 
Rachunek  Zysków  i  Strat  za  1920  r 

Koszta  produkcji 
Ziemiopłody 
Materjnł  pakowy  . 
Koszta  itandlowe 
•Zysk 

AKTyWA. 

Mk.  2325109.69 
21916.10 

7332.— .  325631.48 
•     484741.95  3164751.20 

Mk.  3164731.20 

Wartość  produkcji 
Agio  i  %%  . 

Mk.  3148162.38 
16568.82 

3164731.20 

Mk.  3164731.20 

Kasa  .... 
Maszyny  .... 
Instalacja  transm.  elektrycz. 

części  maszyn,  narzędzia 
Ruchomości  fabryczn. 

a  biurowe 
Budowa  nowych  4-ch  warsztatów  . 
Inwentarz  żywy      .  »  . 
Surowce  
Towary  
Dłużnicy   .      .      .      .  . 
5%  długoterm.  potyczka  państw.  . 
Sumy  przechodnie  .... 

Mk.  458000.— 
148362.60 
14687.80 

Bilans  na  d.  31  Grudnia  1920  roku. 

Mk.     16591.53         Kapitał  Zakładowy 
Wierzyciele 

Zysk 

.  621050.40 

1945.— 
„  372283.20 

.    111200  — „  298975,25 

80355  — ,     526204  06 

85000.— 

4650.— 
Mk.  2118254.44 

PASYWA. 

Mk.  1300000.— „  333512.53 
„  484741.92 

Mk.  2118254.44 

Towarzystwo  Sosnowickich  Fabryk  Rur  i  Żelaza  Sp7  Akc,  Warszawa,  Mazowiecka  7. 
STAN  czyNNy. 

Nieruchomości  
Maferjały  i  produkty  .... 
Kasa  i  banki   
Papiery  procentowe  .... 
Dłużnicy  .  .  .  Mk.  24,068,222,76 

w  Rosji  .  „  6,649,191.60 
Udział  w  Charcyzsku  .... 
Gwarancje  członków  Z^^rządu. 
Rach.  bieżący  n/Zakładów  z  Zarządem 
Zyski  i  Straty  1914/1919  r.    .      .  . 

Bilans  za  rok  1919/1920  zamknięty  w  d.  30  Czerwca  1920  r. 
.  Mk. 450,439,141.92 

80,070,195.15 
€4.006,847.98 
33,803,574.14 

30,717,414.36 
2,470,962.63 
2,250,000.00 

517.717,408.64 

„  1,117,992.65 
Mk.  1,182,593,557.45 

Kapitał  zakładowy  .             .  . 
Kapitał  amortyzacyjny  .... 
Fundusz  rezerwowy  .... 
Wierzyciele     .      .    Mk.  60,574,906.93 

„         w  Rosji     „  579,806.43 

Depozyty  urzędników  n/spółki 
Dywidenda  nicpodniesiona . 
Gwarancje  Członków  Zarządu 
Rach.  bieżący  n/Zarządu  z  Zakładami 
Zysk  

STAN  BIERNy. 

Mk.  506,250,000.— 
14,059,591.22 
59,811,179.46 "„  60,954,713.56 

1,479,980.63 13,582.08 

2,250,000.— 
517,717,408.64 
20,056,882.06 

Mk.  1,182,593,357.45 

Rachunek  Zysków  i  Strat  na  dzień  30  czerwca  1920  roku. DEBET. 

2%  podatku  od  emisji  37500  nowych  akcji  Mk.  2,250,000.— 
Należności  wątpliwe  „  93,912.59 
Pozost.  zysków  1919/20  operacyjnego  roku     „  20,056.882.06 

Mk.  22,400,794.65 

Zysk  ze  sprzedaży 

Wpływy  różne 

K  R  E  D  y  T. 

Mk.  22,260,521.95 
140,272.70 

Mk.  22.400,794.65 

Widzewskie  Towarzystwo  Pożyczkowo-Oszczędnościowe  w  Łodzi. 
STAN  CZyNNy.  Bilans 
Gotówka  Mk. 
Lokaty 

Pożyczki 
Ruchomości 
Należności 
Straty 

PRZyCHOD. 

w  dniu  31  grudnia  1920  r. 

Kapitał  udziałowy   Mk 
„      zapasowy   » 
specjalny   „ 

43190.31 
131831.37 
40014.74 

100999.42 

6')7.— 
26192,40 
8871.45 

Mk.  351706.69 

Wkłady 

STAN  BIERNy. 
35337.52 

471.40 122.34 

315775.43 

Mk.  351706.69 

Procenty  i  kary  od  pożyczek  .... 
a       od  papierów  %%  i  sum  lokowai^ch 

Różne  zyski   
Straty  

Rachunek  Strat  i 

Mk 

10059.27 
3022.42 

1611.— 
8871.45 

Mk.  23564.14 

Zysków. Straty  z  roku  poprzedniego  . 
Wynagrodzenie  pracowników  biura 
Książki,  druki,  marki  i  inne  drob.  wyd 
Lokal,  opał  i  światło 
Amortyzacja  ruchomości  . 
Patent  '  . 
Zwrot       od  pożyczek  spłaconych  przed  ter 
minem  

Procenty  od  wkładów  i  długów 
Strata  na  walucie  .... 

ROZCHÓD. 

Mk.  868.27 

„  9577.20 1387.66 
601.50 

80.96 

145.- 

41.28 

7220.15 
3642.12 

Mk.  23564.14 
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Bilans  za  rok  1920-ty. 
STAN  czyNNy. 

Marki 
Grunty  i  budowle 
Maszyr\y,  urządzenia  i  ruchom 

.  Koszty  uruchomienia  fabryki 
.  Magazyny  i  roboty  niewykończone 
Kapitały  Towarzystwa  . 
Kaucje  
Depozyt  na  zabezpieczenie  fund 

Kasy  Oszczędn.  Robotn.  . 
Depozyty  i  kaucje 
Dłużnicy  .... 
Sumy  przechodnie 
Dłużnicy  wątpliwi 
Rekwizycje  niemieckie 
Władze  niemieckie  za  kwaterun 

ki  i  odszkodowania  . 
Kupony  z  lat  dawnych 

884084.89 
4522342.65 

2906399.99 
655008.12 

fenigi 

99367837.11 
41817382.58 

828258,39 
49908064.28 
11608568.26 
10598092.48 

95667.70 

937904.— 59945191.94 
992278.03 

8967835.66 

STAN  BlERNy. 
Marki 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy 
Amortyzacja  budowli,  maszyn  i  ru 
chomości  .... 

Amortyzacja  kosztów  uruchomienia 
fabryki  

Oddział  fabryki  w  Krzemienczugu 
Dywidenda  niepodniesiona 
Akcepty  bieżące  i 
Kasa  Przezorn.  urzęd.  i  Oszczędn 
robotn  

Wierzyciele  .... 
Akcepty  kaucyjne 
Właściciele  depozytów  i  kaucji 
Sumy  przechodnie  . 
Rezerwa  na  należności  od  wątpli 
wych  dłużników    ....  884084.89 

Rezerwa  na  należności  za  rekwi- 
zycje niemieckie  ....  4522342.66 

Rezerwa  na  należności  za  odszkod.  2906399.99 
Rezerwa  na  należności  za  kupony 

z  lat  dawnych       ....  655008.12 
Zysk  2  roku  1918  i  1919  . 
Zysk  za  rok  1920  . 

fenigi 

120000000.— 1525127.87 

12028955.78 

165651.70 
7141244.27 
203148.07 
924420.62 

451885.69 104826056.45 

9966880.— 

937904.— 
6922190.34 

285067080.43 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
WINIEN. 

Pensje  i  koszta  handlowe 
Procenty   
Pomoc  lekarska  i  Kasa  chorych 
Zapomogi  ochotnikom  i  poborowym 
Ubezpieczenia  i  podatki  . 
Amortyzacja:   5%  wartości  budynk 
n  10%       „  maszyn 
„  10|      „  ruchom 
„  10%  kosztów  urucho 

mienia  fabryki 
Różnica  kursu  rubli  dumskich  i  krd 
tkoterminowych  zobowiązań  Ro 
syjskiej  Kasy  Państwowej  . 

Na  specjalny  fundusz  rezerwowy 
odpisuje  się:  zarekwirowane  przez 
władze  niemieckie  maszyny  urzą- 

dzenia i  ruchomości 
Kupony  od  papierów  rosyjskich  %%, 

płatne  i  niezrealizowane 
Należności  od  wątpliwych  dłużni- 
ków   

Zysk  netto  do  dyspozycji  Ogólnego 
Zebrania: 
z  roku  1918  i  1919 
za  rok  1920   

Marki  i  fenigi 
8847150.16 
1776739.32 
1266577,58 
586899.14 
429811.62  12907177.82 

2167656.21 
2704629.80 
961105.25 

,82825  85  5916217.11 

M  A. 

Zysk  do  dyspozycji  Ogólnego  Zebrania  z  roku 1918  i  1919   
Zysk  brutto  na  produkcji  .  I 
Dzierżawy  .... 

1422478.72 

4522342.66 

655008.12 

884084.89    6061435  67 

111861.99 
10893917.99 11005779.98  I] 

37313089.30 

8967835.66 
111861.99 

10895917^ 

285067080.43 

Mk.  i  f. 

111861.99 
37053867.81 

147359.50 

37313089.30 

Sprawozdanie  StowarmzeGia  spożywczego  JliliilElll"  w  Mis^zoig  za  im  od  do.  I  siytznia  1919  r.  do  do.  31  grudnia  1919  r. STAN  czyNNy. 
Gotówka  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Różni  . 

Mk. 7092.76 

"  638.27 

1543210 
515.56 

Mk.  23678.69 

STAN  BiERNy. 
'  Udziały 

Kapitał  zapasowy 
,  rezerwov/y Różni  . 

Zysk  do  podziału 

Mk. 4084.71 
1413.48 
3917.64 
4518.38 
9744.48 

Mk.  23678.69 

Koszta  handlowe 
Amortyzacja  ruchomości 
Zaległe  komorne 
Zysk  do  podziału 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
Mk.  5278.06 

71.- 220.— 

9744.48 
Mk.  15313.54 

Zysk  brutto  na  towarach .     na  walucie 
Mk.  14447.94 

865.60 

Mk.  15313.54 
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Bilans  Stow.  Spożywczego  „UOyUiii"  w  Ciechaiiowie 
za  czas  od  dnia  l^go  stycznia  do  31  grudnia  1920  roku 

Stan  czynny; 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości 
Remanent  towarów 
Różni  . 
N:ernchomości  . 

Mk. 52180.29 

2009.— 
184288.08 

5529.82 
17986.50 

Razem  Mk.  261993.69 
Stan  bierny. 

Rachunek  Strat 

Koszty  handlowe  . 
Amortyz,  ruchom.  . 
Straty  na  dłużnikacłi 
Czysty  zysk 

Razem 

i  Zysków  za  okres  sprawozdawczy: 
Marki  Marki 

55551.45     Zysk  brutto  na  to- 
223.17        warach       .      .  56436.54 
473.68 
188.24   '56436.54. Razem  56436.54 

Krzczonowskie  Stowarzyszenie  Spożywcze 
^  Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1920. 

Bilans:  Aktywa:  kasa  mk.  6311.86;  majątek  mk.  781.57; 
ramanent  towarów  mk.  47809.59;  dłużnicy  za  towary  mk. 
316.21;  udział  w  Związku  mk.  32027;  różni  mk.  3300.87. 
Raze  m  mk.  58840.37.  Passywa:  udziały  mk,  2512.32;  fun- 

dusz zapasowy  mk.  3904.39;  fundusz  społeczny  mk.  2822.76; 
rachunek  przechodni  mk.  11978.61;  należności  dostawcom 
mk.  3141.95;  pożyczki  mk.  7827;  inne  rachunki  mk.  7095.61; 
czysty  zysk  mk.  19557.73.  Razem  mk.  58840  37  Rachu- 

nek strat  i  z  y  s  k  ó^:  Dochody:  pozostałość  zysku 
r.  z.  mk.  11978.61;  zysk  brutto  na  towarach  mk.  77443  49; 
procent  od  udziału  ł  zwroty  od  zakupów  w  Związltu  mk. 
169.79;  inne  dochody  mk  6486.62.  Razem  mk.  96078.51. 
Wydatki:  koszty  handlowe  mk.  36389.65;  amortyzacja  ru- 

chomości mk.  98  26;  inne  mk.  28054  27;  i  ozostałość  zysku 
ub.  lat  mk.  11978.61;  czysty  zysk  mk  19557.73.  Razem  mk. 
96078.51.  Podział  zysku:  na  udziały  mk.  247.40;  na  fun- 

dusz zapasowy  mk  1955.80;  fundusz  społeczny  mk.  874.53; 
straży  ogniowej  mk.  1000;  fundusz  budowy  domu  mk.  5480; 
udział  do  Zw  iązku  mk.  5000;  na  pożyczkę  państwo-.-  ą  mk.  1020; 
przeniesiono  do  zysku  r.  b.  mk.  3980.    Razem  mk.  19557.73. 

Krzczonowskie  Towarzystwo  Kredytowe 
Wyciąg  ze  sprawozdania  za  rok  1920. 

Bilans.  Aktywa:  kasa  mk.  692  06;  papiery  %%  mk.  1080; 
pożyczki  mk.  307238.40;  majątek  mk.  10785.89;  procenty  za- 

ległe od  pożyczek  mk,  14379.27;  strata  mk.  8686.22.  Razem 
mk.  342861.84.  Passywa.  kapitały:  zakładowy  mk.  10227.71; 
zapasowy  mk.  457.56;  specjalny  mk.  864;  wkłady  mk.  312066.45; 
długi  mk.  3933;  sumy  przechodnie  mk,  19206.79.  Razem 
mk.  342861.84.  Rachunek  strat  i  zysków.  Docho- 

dy: procenty  mk.  37415.59;  różne  mk.  265.49;  procenty  za- 
ległe od  pożyczek  mk.  14379.27;  pokrycie  strat  roku  po- 

przedniego mk.  1996.03.  Razem  mk.  54056.38.  Wydatki: 
straty  roku  poprzedniego  mk.  1995.03;  procenty  mk. 
41324.45;  koszty  administracji  mk.  19422.12.  Razem  mk. 
62742.60.  Strata  mk.  8686.22,  którą  zebranie  ogólne  uchwa- 

liło pokryć  w  ciągu  roku  z  kar  pobieranych  od  przetrzy- 
manych pożyczek. 

Bilans  Chrześcilan.  Tow.  Poż.  Oszczędn.  Uf  Sfoezhu 
Węgrowskim  za  f9Z0  r. 

Pasywa:  udziały  3406,  fund.  zasób.  1025.44,  fund. 
specjał.  1238.84,  wkłady  98034.64,  sumy  przech.  1498.32, 
zyski  278.97.  Aktywa:  gotówka  1753.67;  lokaty  300,  papiery 
procent.  15657.60,  pożyczki  87770.94.  Czysty  zysk  podzie- 

lono w  następująfcy  sposób  fund.  zasób.  55.77,  dywidenda 
ud  udział.  172.90,  fund.  na  budowę  domu  50.30. 

1. 
o 

Udziały .   Mk.  34185.41 
Kapitał  zapasowy .     „  7191.03 

4. 

„  rezerwowy 
Różni .... 

  22934.56 

5. 

Czysty  zysk 
Razem  Mk.  261993.69 

Eilans  Towarzysfuła  Kredytowego  miasta  Siedlec  za  19Z0  r A.   Sfan  Czynny. 
Ruble  Ma  rki 

Kasa  gotowizną      .                  74478.63  160873.84 
Papiery  procentowe: 
Kapitału  zapasowego  w  4^  Ren- 

cie Funduszów  ruchomych  w 
5%  Listach  Zastawnych  Tow. 
Fundusz  ruchomych  w  5^  Po- 
iyczk.  wewnętrz. 
Nieumorzone  pożyczki  na  nie- 

ruchomościach Stowarzyszo- 
nych   1740207.47 

Zaległe  raty  terminowe  i  pro- 
longowane      ....  228763.22 

Korespondenci:  Bank  dla  Han- 
dlu i  Przemysłu     .  12014.91 

Korespondenci:  Bank  Rosyj-  * sko-Azjalycki    .       .  . 
Własność  Towarzystwa  w  ru- 

chomościach .... 
Zaliczenia  i  wydatki  zwrotne 
1^%  podatek  Skarbowy  . 
Kupony  od  Listów  Zastawnych 
wylosowanych  ....  392.93  848.82 
Strata   40075  71         86563  55 

6. 7. 

8. 

9. 

83923.38  181274.50 

3758848.14 

494128.55 

25952.21 

10525.92 

1715,88 
4428.95 

49627.50 

4873.11 

794.85 
2050.45 

22975.69 

10. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9 
10. 

2210550.35  4774788.76 

B.   Stan  Bierny, 

Kapitał  zapasowy  . 
Fundusze  specialne: 
Zapomogowy  Stowarzyszonych 
Kasa  pomocy  Urzędników 
Na  wygotowanie  nowych  arku- 

szy kuponowych 
5^  Listy  Zastawne  znajdujące 
się  w  obiegu  .... 
5%  Listy  Zastawne  Wylosowane 
Kupony  niezrealizowane . 
Fundusz  na  opłatę  kuponów  . 

«    z  przedterminow.  spłaty 
Kaucje  Stowarzyszonych 
Sumy  przechodnie  . 
Depozyty  z  wypłat  pożyczek 
w  gotówce  .... 

^0075.76 

129763.64 

624.49 1348,90 

50,— 108.— 

106.66 230.39 

1741250.— 3761100.— 
122750.— 265140.— 
160320.43 346292.13 
6358815 137350.40 15.56 

33.61 399328 
8525.48 21565.47 46581.42 

36210.55 78214.79 2 -.'10550.35 

4774788.76 

Bilans  ToyyiBrzysIura  Kr^dyto"  ega  w  Gtijshu,  z.  PlockisJ 
w  dniu  31-go  grudnia  1919  roini. 

Stan  czynny:  Gotówka  mk.  6808.01,  papiery  pro- 
centowe własne  mk.  1096.20,  pożyczki  mk.  110783  64,  lokaty 

mk.  481.68,  majątek  mk.  313  26,  towary  nabyte  mk.  970.55. 

Stan  bierny:  Kapitały  własne  mk.  13461*75,  wkła- dy mk.  94797.72,  długi  mk.  6480  sumy  przechodnie  mk, 
5376.37,  Z5ski  za  r.  1919  mk.  337  48. 

Rachunek  Strat  i  Zysków.  Winien:  pro- 
centy od  pożyczek,  prolongaty,  kary  za  zaległ,  mk.  7955.87, 

różne  zys'ci  mk.  148.70. 
M  a:  Wynagrodzenie  zarządu  i  urzędników  mk.  2149.40, 

wydatki  kancelaryjne  mk.  224.30,  zwrot  procentów  od  po- 
życzek spł.  przed  term.  mk.  91.25,  procenty  od  wkładów 

mk.  5213.34,  różne  mk.  88.80,  zyski  w  r.  1919  mk.  337.48. 

Bilans  stouiarzyszznla  rofniczo-handlaufega  .Wspólna  Praca" w  Kutnie  za  1SZ0  r. 

Stan  czynny:  gotówka  372028.43,  towary  2072757.28, 
nieruchomości  1398P0,  ruchomości  150869.70,  papiery  war- 

tościowe 82900,—.  Dłużnicy  87978.50.  *S  t  a  n  bierny;  ka- 
pitał udziałowy  411895.75,  kapitał  zapasowy  25555.87,  kapi- 

tał rezerwowy  25525.70,  kapitał  amortyzacyjny  4197,  akcepty 
445000.— ,  zaliczenia  i  zaliczki  11769.75,  wierzyciele  1206778.90, 
różni  dostawcy  270143.65,  niepodjęfa  dywidenda  10496.91, 
czysty  zysk  495060.30.  Bilans  2906423  91,  Rachunek 
strat  i  zysków:  dochody  1144554.10,  wydatki:  amor- 

tyzacje 16763.30,  wątpliwe  długi  1328.30,  koszta  handlowe 
554738.49.  Procenty  od  pożyczek  71483.28,  koszty  utrzyma- 

nia nieruchomości  4980.35.    Czysty  zysk  495060.38. 

Tłocaono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa       20,  M  15545.  7-XI  1921. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  niimerM  80  mk,  (z  przesyłką  pocztową  ̂ 4  mk.).  Prenumerata  hwarieJna  400  mk.  Cena  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  wtei  &za  icdaoszp&itowego  petitem:  200  mk,  Materjał  redakcyjny  oraz  oglosKcnia,  które  na  mocy 

przepisów  obowiąztxjącycli  podlegajc}  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  naleiy  kierować 
do  Redakcij,  Leszno  5,  tel.  red,  J6  512-64,  tel.  admia.  AB  612-TŁ 

TREŚĆ:    Or^iillizacja  WlZdZ:  537.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  12  paidziernika  1921    r.  w  przedmiocie  zmiany  roz- 
porządzenia  wykonawczego  z  d.  30  stycznia  1920  r.  do  ustawy  z  d.  31  lipca  1919  r.  do  ̂ stawy  z  d.  31  lipca 
1919  r.  o  tymczasowej    organizacji   wiadz    i   urzędów    skarbowych.    SSB.    Rozporządzenie   Ministra  Skarbu 

•  o  utworzeniu  Wydziału  Vłl  w  Izbie  Skarbowej  we  Lwowie. 
Podatki  bezpofirsdnle:  S39.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  26/Vn  1921  r.  celem  wykonania  z  d.  14/VI  1921  r. 

w  przedmiocie  unormówania  podstaw  wymiaru  państwowego  podatku  dochodowego  i  podatku  majątkowego 
na  rok  podatkowy  1921.    590.  Ogłoszenia  Urzędów  Skarbowych  w  sprawie  podatku  przemysłowego. 

Podatek  spaditOU^y  i  ad  dara^tfizn:  591.  Okólnik  w  sprawie  współdziałania  Prokuratorji  Gen.  Rzeczypospolitej  Pol- 
skiej przy  zabezpieczaniu,  ściąganiu  i  wykreślania  zabezpieczenia  podatku  spadkowego  i  od  darowizn,  opłat 

stemplowych  oraz  podatku  giełdowego.  SłZ.  Okólnik  w  sprawie  formularzy  zeznań  majątku  spadkowego 
oraz  druków,  obejmujących  „Instrukcję  o  sposobie  zeznania  majątku  spadkowego".  843.  Sprostowanie  omy- 

łek, zaszłych  w  numerze  39—40  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu"  1921  r. 
Podatek  gieldauiy:  544.  Okólnik  w  sprawie  współdziałania  Prokuratorji  Gen.  Rzeczyposp.  Polskiej  przy  zabezpie- 

czaniu, ściąganiu  i  wykreślaniu  zabezpieczenia  podatku  spadkowego  i  od  darowizn,  opłat  stemplowych  oraz 
podatku  giełdowego  (patrz  wyżej  poz.  541). 

Opfaty  stemplowe:  545.  Okólnik  w  sprawie  współdziałania  Prokuratorji  Gen,  Rzeczyposp.  Polskiej  przy  zabezpie- 
■  czaniu,  ściąganiu  i  wykreślaniu  zabezpieczania  podatku  spadkowego  i  od  darowizn,  ppłat  stemplowych  oraz 
'  podatku  giełdowego  (patrz  wyżej  poz.  541). 

Podatki  kOnSUmeylnB:  S4B.  Rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Skarbu  z  d.  27  y.rześnia  1921  r.  do  rozporządzenia 
Rady  Ministrów  z  d.  19  września  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na  obszarze  b.  za- 

boru rosyjskiego.  547.  Rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Skarbu  z  d.  27  września  1921  r.,  do  rozporzą- 
dzenia Rady  Ministrów  z  d.  19  września  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na  obszarze 

b.  zaboru  austrjackiego. 
Przepisy  Ogdlne  o  monopolach  partStUfOUiycIł:  548.  Okólnik  w  sprawie  wydawania  solanki  ze  źródeł  solnych, 
monopol  tytonlOtUy:   543.   Rozporządzenie   Rady   Ministrów  z  d.  17/X   1921  r.  w  sprawie  rozciągnięcia  na  woje 

wództwa:   no^wogródzkie,   poleskie   i   wołyńskie  oraz   powiaty:  białowieski,   grodzieński  i  wołkowyski  woje- 
wództwa białostockiego   mocy   obowiązującej   ustaw   i    przepisów   o  opodatkowaniu  wyrobów  tytoniowych 

obowiązujących  na  obszarze  b.  Królestwa  Polskiego. 

Przepisy  celne:  550.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  d.  13  X  1921  r.  w  przed- 
miocie ulg  celnych  dla  taśm,  plecionych  ze  słomy.  551  Okólnik  w  sprawie  odprawy  celnej  katalogów, 

cenników  i  wzorów  tkanin.  552.  Okólnik  w  sprawie  nadania  Bankowi  Ziem  Kresowych  i  Polskiemu  Banko- 
wi Komunalnemu  praw  banków  dewizowych.  SSS.  Komunikat  Min.  Skarbu  o  przeniesieniu  Urzędu  celnego 

w  Baranowiczach  do  miejscowości  Stołpce.  534.  Instrukcja,  dotycząca  wywozu  produktów  naftowych 
zagranicę. 

■Potyczki  paAstOłOUłBi  SSS.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  18./X  1921  r.  w  przedmiocie  przedłużenia  terminu 
wymiany  oraz  zwrotu  Urzędowi  Pożyczek  Państw,  świadectw  tymczasowych  i  obligacji  5^  poż.  państw, 
z  1920  r. 

Sprawy  walutowe:  556.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  narad  nad  projektem  ustawy  czekowej.  557.  Komuni- 
kat Min.  Skarbu  w  sprawie  sprostowania  pogłosek  o  stemplowaniu  pieniędzy  papierowych  na  G.  Śląsku 

558.  Kursy  walut  zagranicznych  za  m.  czerwiec  1921  r. 

POiyezka  przymusowa:  559.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  wstrzymania  postanowień  co  do  zabezpieczenia 
pożyczki  przymusowej. 

Przepisy  rachunkowe  i  kasowe:  580.  Dochody  Ministerstwa  Skarbu  w  b.  zab.  rosyjskim  i  w  b.  zab.  austrjackim 
(w  lipcu  1921  r.). 

Prawo  uHezplBCZeniawe:  5S1.  Okólnik  w  sprawie  niestosowania  się  zagranicznych  zakładów  ubezpieczeń  do  obo- 
wiązujących przepisów  prawnych.  562.  Komunikat  w  sprawie  pozbawienia  niektórych  zakładów  ubezpieczeń 

prawa  zawierania  umów  ubezpieczenia. 

Przepisy  o  służbie  pańSiWOWej:  563.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  6  X  1921  r.  sprawie  dodatków  reprezen- 
tacyjnych dla  urzędników,  sprawujących  zastępczo  funkcje  na  stanowiskach  reprezentacyjnych. 



804  Pozycja  557-7539.  M  4^—44!  l 

Organizacja  władz. 

537. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  12  października  1Q21  r. 

w  przedmiocie  zmiany  rozporządzenia  wykonawczego 
z  d.  30  stycznia  1920  r.  do  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r. 
o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skarbowych. 

Na  zasadzie  art.  12  i  15  ustawy  z  dnia  31  lipca 
1919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów 
skarbowych  (Dz.  Pr.  P.  P.  Nr.  65,  poz.  391)  zarządza 
się,  co  następuje: 

1.  Paragrafy  20,  21  i  22  rozporządzenia  wyko- 
nawczego z  d.  30  stycznia  1920  r.  do  ustawy  o  organi- 

zacji władz  i  urzędów  skarbowych  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  15, 
poz.  81)  otizymują  następujące  brzmienie: 

?!  20.  „Wszelkie  umowy  najmu  pomieszczeń  dla 
urzędów  i  zakładów  skarbowych,  o  ile  termin  najmu  nie 
przekracza  3-ch  lat,  a  wysokość  czynszu  sumy  50.0(X)  mk. 
rocznie,  zawiera  izba  skarbowa.  O  ile  czynsz  roczny 

przekracza  simię  50.000  mk.  lub  termin  najmu  —  3  lata, 
projekt  umowy  winien  być  przedstawiony  do  zatwier- 

dzenia Ministerstwa  Skarbu .  wraz  z  opinją  dyrektora  izby. 

Kontrakty  najmu  pcdpisuje  w  imieniu  Skarbu  Pań- 
stwa dyrektor  izby  skarbowej  lub  uj>oważnicmy  przez 

niego  urzędnik". 
S  21.  ,,Do  czasu  wydania  ogólnych  przepisów 

o  sposobie  przeprowadzania  robót  i  dostaw  państwo- 
wych w  każdym  poszczególnym  wypadku  określa  izba 

skarbowa,  w  jaki  sposób  ma  być  wykonana  dostawa 

lub  robota,  czy  przez  przedsiębioi'cę  w  drodze  przetargu 
lub  z  wolnej  ręki,  czy  sposobem  gospodarczym,  o  ile 
chodzi  o  dostawy  i  roboty  wartości  do  100.000  mk., 

co  do  robót  i  dostaw  powyżej  tej  sumy  decyduje  Mini- 
sterstwo Skarbu. 

§  22.  „Umowy  dostaw  i  umowy  wykonania  robót, 
o  ile  cena  dostawy,  czy  roboty  nie  przewyższa  jednora- 

zowo sumy  30.000  mk.,  mogą  być  zawierane  przez  na- 
czelników urzędów  skarbowych  w  granicach  przewi- 

dzianego ua  ten  cel  kredytu.  Jeżeli  cena  lunowy  prze- 
wyższa 30.000  mk.,  a  nie  przekracza  200.000  mk.,  pro- 

jekty umowy  winny  być  zatwierdzane  przez  izbę  skar- 
bową; gdy  cena  przekracza  200.000  mk.,  należy  wyjed- 

nać decyzję  Ministerstwa  Skarbu". 
!5  2.  Rozporządzenie  niniejsze  uzyskuje  moc  obo- 

wiązujący z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michohki. 

(Dz.  Ustaw  R.  P.  Nr.  91  z  dn.  18.X1— 1921  r.,  poz.  674). 

538. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

o  utwO/zeniu  Wydziaiu  VII  w  Izbie  Skarbowej  we 
Lwowie. 

Na  zasadzie  art.  15  ustawy  z  dnia  31. VII  1919  r. 
o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skarbowych 

(I>z.  ł>raw  P.  P.  Nr.  65,  poz.  391)  i  w  myśl  §  13  rozpo- 
rządzenia wykonawczego  do  tej  ustawy  z  dń.  30.1  1920  r. 

(Dz.  Ust.  Rzp.  Pol.  Nr.  15  potz.  81),  oraz  §  2  rozporzą- 
dzenia wykonawczego  z  dnia  27.łV  1021  r.  Dz.  Ust. 

Rzp.  Pol.  Nr.  41  poz.  254,  wydzielania  z  zakresu  działa- 
nia Wydziału  III  Izby  Skarbowej  we  Lwowie  sprawy 

emerytalne  i  ustanawiam  dla  nidi  przy  tejże  Izbie  od- 

rębny Wydział  VII  „Emeiytalny". 
Waifszawa,  dn.  25  października  1921  r.' 

ZaiMinistia  Slcarbu: 

Podsekretarz  Stanu. 

(    )  />'.  Markoirshi. 

Podatki  bezpośrednie. 

539. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  26  lipca  1921  r. ' 

celem  wykonania  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1921  r. 
w  przedmiocie  unormowania  podstaw  wymiaru  pań- 

stwowego podatku  dochodowego  i  podatku  majątkowe- 
go na  rok  podatkowy  1921. 

Na  podstawie  art.  7  ustawy  z  dnia  14  czerwca 
1021  r.  w  priKdmiocie  unormowania  podstaw  wymiaru 

państwowego  podatku  dochodowego  i  podatku  majątko- 
wego na  rok  podatkowy  1921  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  54, 

poz.  341)  zarządza  się,  co  następuje: 
§  1.  Na  rok  podatkowy  1921  podlegają  opodatko- 

waniu na  ziemiach  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackie- 
go  osoby  fizyczne,  Ictóiych  łączny  dochód  roczny  z  cza- 

su miarodajnego,  podlegający  podatkowi,  przekracza  w 
roiejscowościacli : 

a)  klasy  pierwszej  —  8.000  mk., 
b)  klasy  diugiej  —  10.000  mk., 
c)  klasy  trzeciej  —  12.0(X)  mk., 

»        d)  klasy  czwartej  —  14.000  mk. 
Podział  miejscowości  na  klasy  pod  względem  grani- 

cy wolnego  od  podatku  dochodu  ustanawia  się  w  spo- sób następujący: 

Klasa  pierwsza. 

Wszystkie  miejscowości,  nie  zalLczcme  do  klasy  dru- 

giej, trzeciej  i  czwartej.  ' Klasa  druga. 

Augustów,  Aleksandrów  Kujawski,  Aleksandiów 
Łęczycki,  Andrzejów,  Barysz,  Biłgoraj,  Błonie,  Brzeziny, 
Brwinów,  Bukowno,  Busk,  Cząstków,  Chmielnik,  Chę- 

.  ciny,  Ciechanów,  Ciechocinek,  Dęby  Wielkie,  Palenica, 
Falenty,  Gałkówek,  Garwolin,  Giiaszyn,  Główno,  Góra, 

Góra  Kalwaija,  Góry  Świętoki-zyskie;,  Gostynin,  Herby, 
„Irena"  (osada  obok  Dęblina),  Janów  Lubelski,  Jędrze- 

jów, Jeziorna,  Kalisz,  Karczew,  Kolno,  Koluszki,  Kon- 
stantynów Łódzki,  Końskie,  Kozienice,  Krasnystaw,  Ku- 

tno, Lipno,  Łask,  Łomża,  Łowicz,  Maków,  Małkinia,  Mie- 
chów, Międzyrzecz,  Milanówek,  Milosaia,  Mława,  Mysz- 

ków, Nałęczów,  Nieszawa,  Nieporęt,  Nowo-lwiczna,  Oj- 
ców, Okuniew,  Opatów,  Ostrów,  Ostrołęka,  Ostrowy,  Ot- 
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wati,  Orla,  Osowiet:,  Ctetrowiec.  Pabianice.  Piaseotno, 
Pińczów,  Płochocin,  Płock,  Płońsk,  Pciraiecłiowo,  Przas- 

nysz, PuJawy,  Pułtusk,  Rabsztyn,  Radomsk,  Radzyń,  Ra- 
wa, Rejowiec,  Sandomierz,  Sejnyf  Sieradz,  Sierpc,  Skoli- 

mów, Sławków,  Słupce,  Sokołów,  Stara  Wieś,  Staszów. 
Stopnica,  Śfayków,  Szczypiorno,  Szydłowiec,  Tłuszcz, 
Tomaszów  Lubelski,  Tomaszów  Mazowiecki,  Turek,  Wę- 

grów, Wierzbnik,  Wiązowna,  Widzew,  Wocławek,  Wło- 
dawa, Włx»zczowa,  Wołomin,  Wołtnom,  Wysokie  iVła- 

zowieckie,  Wyszków,  2Lałx)rów  (kcHó^Warszawy),  Zakro- 
czym, Zambrów,  Zduńska  Woła,  Zelów,  Zgierz,  Zieleni- 

ce, Zwoleń,  Żelechów. 

Ajidrydiów,  Bakończyce,  Bochnia,  Bołiorodczany,' 
Brody,  Brzeszcze,  Brzezinka  (przy  Oświęcimie),  Brzu- 
diowioe,  Buczacz,  Bursziju,  Cłiabówka,  Czortków,  Qio- 
dorów,  Dębie  {pod  Krakowem),  Dębica,  Dęlatyn,  Der- 
czyce.  Dolina,  IlHinajec  Czarny,  Góry,  Gródek  Jagielloń- 

ski, Halicz,  Hcrcdenka,  Hubicze,  Husiatyn,  Iwonicz,  Ja- 
nów, Jasło,  Jaworów,  Jeleń,  Bory  ad  Jeleń,  Kałusz,  Ka- 

njionka  Strumiłowa,  Kęty,  Knihinin,  Kobier^,  Kosów, 

Krościenko,  Krynica,  Kulpartów,  Kuty,^  Liszki,  Łańcut, 
Medenice,  jMu&zyna,  Nadwóma,  Nowy  Targ,  Pilzno, 
Podbuż,  Podliajce,  Podwołoczyska,  Poronin,  Posada  Oi- 
cho\vska,  Przeworsk,  Rabka,  Rawa  Ruska,  Roliatyn,  Ry- 

manów, Sambor,  Sanok,  Skawina,  Skole,  Stary  Są.cz, 
Stebnik  (koło  Drołiobycza),  Sucha,  Swoszowice,  Szczaw- 

nica, Sniatyn,  Sokal,  Trembowla,  Tłumacz,  Turka,  Tru- 
ikawiec,  Tyśmienica,  Wadowice,  Wieliczka,  Winniki, 
Wygnanka,  Zaleszczyki,  Zabłocić  (przedmieście  Żywca), 
Zbaraż,  Zborów,  Złoczów,  Żabie,  Żegiestów,  Żółkiew, 
Żywiec. 

Czechowice,  Dziedzice,  Goleszów," Jaworze,  Między- 
świec.  Skoczów,  Strumień,  IJshoń,  Wisła. 

Klasa  trzecia. 

Anin,  Biała  Siedlecka,  Będzin,  Bielsk,  Blizne,  Bró- 
dno, Chełm,  Częstochowa,  Dębrowa,  Dawidówka,  Dę- 
blin, Gołąbki,  Gołonóg,  Grójec,  Granica,  Grodziec,  Gro- 

dzisk, Hrubieszów,  Jabłonna,  Janów  Siedlecki,  Kazi- 
mierz, Kielce,  Łapy,  Łazy,  Lublin,  Łuków,  Lubartów, 

Marki,  Milowice,  Mińsk  Mazowiecki,  Młociny,  Modlin, 
Niwka,  Nowy  Dwór,  Olkusz,  Ołtarzew,  Opoczno,  Oża- 

rów, Piotrków,  Płudy,  Pogoń,  Pruszków,  Radom,  Ra- 
dzymin, Rembertów,  Siedlce,  Skarżysko,  Skierniewice, 

Skorosze,  Sochaczew,  Sok^ka,  Strzemieszyce,  Suwałki, 
Utrata,  Wawer,  Wilanów,  Włochy,  Ząbki,  Ząbkowice, 
Zagórze,  Zagoźdź,  Zamość,  Zawiercie,  Zegrze,  Ży- 
rardów. 

Biała,  Boiysław,  Brzeżany,  Chrzanów,  Droliobycz, 
Gorlice,  Jarosław,  Jaworzno,  Kleparów,  Kołomyja,  Kro- 

sno, Lipnik,  Nowy  Sącz,  Oświęcim,  Persenkówka,  Prze- 
myśl, Rzeszów,  Siersza  Wodna,  Schodnica,  Stanisławów, 

Stryj,  Szczakowa,  Tarnów,  Tarnopol,  Trzebinia,  Tusta- 
nowice,  Zakopane,  Zamarstynów,  Zniesienie. 

■Bielsko,  Bobrek,  Cieszyn. 

Klasa  czwarta. 

Waiszawa,  Łódź,  Sosnowiec,  Białystok. 
Kraków,  Lwów. 

Na  ziemiach  przyłączonych  do  Rzeczypo^oiitej  na 
zasadzie  traktatu  ryskiego  zalicza  się: 

Do  klasy  drugiej 

wszystkie  miejscowości,  z  wyjątkiem  wymienionycłi 
w  poniższej  klasie  trzeciej. 

f>>  kU»y  trmiei 

miasta:    Brz^  Litewski,  Grodno,   Kowel,  Lidę, 
Luck,  Równo  i  Włodzimierz  Wołyński. 

§  2.  O  ile  dochody  z  uposażeń  służbowych,  emay- 
ttir  i  wynagrodztó  za  najemną  pi-acę.  osiągnięte  w  loku 
1920,  względnie  obliczone  za  rok  1920  w  myśl  art.  76. 
ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  państwowym  podatku 
docłicdowym  i  podatku  majątkowym,  nie  przekraczają 

100.000  mk.,  wówczas  prz>'  wymiarze  pcxiatku  na  rok 
podatkowy  1921  bierze  saę  tc  dochody  w  rachubę  nie 
w  stosunku  7/10  ich  rzeczywistej  wysokości  (część  dru- 

ga art.  3  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.),  lecz  tylko 
w  stosunku  5/10  przy  dochodach  do  40.000  mk.  włącz- 

nie, a  w  stosunku  6/10  przy  dochodach  ponad  40.0(X)rak. 
do  100.000  mk. 

Tę  samą  zasadę  należy  stosować  również  przy  po- 
trąceniach, uskutecznianych  w  myśl  art.  89  i  90  ustawy 

z  dnia  16  lipca  1920  r.  na  poczet  po4atku  w  r.  1921. 

Przepisy  powyższe  nie  stcsuję  się  do  docliodów  ■ 
z  uposażeń  służbowych,  emeiytur  i  wynagrodzeń  za  na- 

jemną pracę,  obliczonych  za  rok  1920  w  myśl  art.  76 
ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.,  o  ile  chodzi  o  wymiar 
podatku  na  rok  podatkowy  1920. 

§  3.  Z  tytułu  opłat  i  premji  (art.  10  ustawy  z  dnia 
16  lipca  1920  r.)  od  ogóhiego  dochodu,  ustalonego  do 

wymiaru  podatku  na  rok  podatkowy  1921,  należy  odli- 
czyć: 

1)  opłaty,  wymienio;ie  w  ustępie  3  art.  10  ustawy 
z  dnia  16  lipca  1920  r.,  o  ile  łącznie  nie  przekraczają 
1000  mli.  rocznie  za  każdą  ubezpieczoną  ̂ obę; 

2)  premje,  wymienione  w  ustępie  4  art.  10  ustawy 
z  dnia  16  lipca  1920  r.,  o  ile  nie  przebaczają:  a)  na  ra- 

chunek samego  podatnika  1000  mk.  rocznie,  b)  na  rachu- 
nek zaś  podatnika  i  członków  rodziny,  będących  na  jego 

utrzymaniu,  łącznie ^2000  mk.  i-ocznie. 
§  4.  Granicę  dochodu,  poza  którą  w  myśl  art.  25 

ustawy  z  dnia  ł6  lipca  1920  r.  należy  stosować  zwyżki 
podatkowe,  podnosi  się  na  rok  podatkowy  1921  z  12.000 
mk.  do  24.000  mk. 

Granice  dochodu,  w  których  dopuszczalne  są  zniżki 

podatkowe,  podwyższa  się  na  rok  podatkowy  1921  w  na- 
stępujący sposób: 

a)  gfanicę,  określoną  w  art.  26  ustawy  z  dnia  16-go 
lipca  1920  r.  dla  zniżek  podatkowych,  z  24.000  mk.  do 45.000  mk.; 

b)  granicę,  wymienioną  w  art.»  28  tejże  ustawy, 

z  36.000  mk.  do  50.000  mk.  ̂ §  5.  Osobom,  które  uzyskały  po  raz  pierwszy  w 
r.  1921  uposażenia  służbowe,  emerytury  alł>o  wynagro- 

dzenia za  najemną  pracę  w  wysokości  podlegającej  po- 

datkowi dochodowemu  (ai-t*.  75  ustawy  z  dnia  16  lipca 
1920  r.  część  diuga),  wymierza  się  podatek  zgodnie 
z  art.  76  tejże  ustawy  zarówno  za  pierwszy  dla  tych 
osób  rok  pcdatl(cwy  1921,  jak  i  za  dragi  rok  podatkowy 
1922.  Podatek  wymierzony  na  rok  podatkowy  1921  wi- 

nien być  całkowicie  wpłacony. 

O  ile  kwoty,  które  na  poczet  podatku  dochodowego 

zostały  potrącone  przez  służbodawców  w  r.  1921  oso- 
bom wyżej  wymienionym,  nie  pokrywają  całkowicie  na- 

leżności, przypadającej  według  w>Tniai-u  na  pierwszy 
dla  danej  osoby  rok  podatkowy  1921,  wówczas  winno 
nastąpić' wyrównanie  podatku  w  drodze  dodatkowego 
potrącenia  i  wpłacenia;  o  ile  zaś  kwoty  potrącone  na 
poczet  podatku  dochodowego  przez  służbodawców 
w  roku  1921  przewyższają  stawkę  podatku  na  tenże  lok 

wymierzonego,  to  po\\'sta!e  stad  nadpłaty  w  żadnym  ra- 
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zie  nie  podlegają  zwrotowi  aż  do  u^utecznieMia  wymia- 
ru na  rok  podatkowy  1922. 

Po  usk"utecznieniu  wymiaru  podatku  na  rok  podatko- 
wy 1922  —  kwoty,  potrącenie  tym  osobom  przez  służ±»o- 

(dawców  w  rokii  1921,  względnie  wpłacone  za  tenże  rok 
na  podstawie  M-ymiaiu,  zalicza  się  w  pełnej  sumie  jako 
uiszczenie  również  na  podatek  przypadający  lia  rc^  po- 

datkowy 1922,  o  ile  ten  podatek  należy  się  w  kwocie 
łtnynej  łub  większej,  niż  za  rok  podatlcowy  1921. 

W  wypadkach,  gdy  podatek  wymierzony  na  rok  po- 
datkowy 1922  będzie  niższy  od  podatku  wymierzonego 

i  wpłaconego  za  rok  podatkowy  1921,  wówczas  z  te| 
ostatniej  kwoty  zarachowuje  iię  ua  podatek  przypada- 

jący  na  ]'ok  podatkowy  1922  tylko  sumę  niezbędną  dc 
polaycia  stawki  tego  podatku;  różnica  zwrotowi  nie 
podlega. 

§  5.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 

1  stycznia  1921  r.  ̂  
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  RyharsM. 

(Dz.  Ust.R.  P.  Nr.  87  z  d.  8iXI  r.  1921,  poz.  6.^8). 

540. 

Ogłoszenia  Urzędów  Skarbowych  w  spravi'i« 

i^dettku  przemysłowego^ 

Urząd  Skarbowy  w  Ciechanowie  ogłasza,  iż  termin  do- 
ręczenie nakazów  płatniczych  na  podatek  procentowy  od 

zysków  za  1920  r.  upłynął  z  dniem  17  sierpnia  r.  b. 
Naczelnik  Urzędu"  wz..(— )  Cytowski. 

Ogłoszenie  ^ 

Urzędu  Skarbowego  podatków  i  opłat  Skarbowych  w  Biel- 
sku Podlaskim. 

Na  zasadzie  art.  25  ust.  «  dnia  6  iipca  1920  r.  (Dz 
Ust.  R.  P.  P.  Nr.  66  poŁ  437)  w  przedmiocie  ujednostaj- 

nienia na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozpo- 
rządzeń, niniejszym  podaje  się  do  wiadomości  osób  względ- 

nie przedsiębiorstw  interesowanych,  iż  podatek  przemy- 
słowy dodatkowy  w  postaci  procentowjego  podatku  od  zy- 

sku za  rok  1920  należny  od  przed.siębiorstw  handlowych 
i  przemysłowych,  osób,  wykonywujących  samodzielne  wol- 

ne zajęcia  zawodowt  i  osób,  wykonywujących  osobiste  za- 
jęcia przemysłowe  został  wymierzony,  nakazy  zaś  płatnicze 

rozesłano  kontrybuentom  w  dniu  19  października  1921  roku. 

O  g  ł  O  s  Z  e  rf  i  e. 

Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  Skarbowych  w  Gro- 
dzisku, w  myśl  art.  25  ust.  o  podatku  przemy^owym  z  dnia 

6  lipca  1920  r.  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na- 
kazy płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku  i  zarobku 

za  rok  1920  rozesłmo  dla  doręczenia  kontrybuentom  pow. 
Błońskiego  dnia  22  października  .r.  b.  Reklamacje  prze- 

ciw wymiarowi  podatku  można  wnieść  w  terminie  do  dnia 
15  listopada  r.  b.  w  tymże  czasie  podatek  należy  wpłacić 
do  kasy  skarbowej  w  Grodzisku. 

Przewodniczący  Komisji  do  spraw  podatku  przemysłowego 
Zygmunt  BorkowskL 

Ogłoszenie. 

Przewodniczącego  Komisji  do  spraw  podatku  przemysło- 
wego w  Grójcu. 

W  myśJ  art.  25,  Ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  roku  (Dz. 
Ust:  Nr.  §6,  p.  437)  i  rozporządzenia  wykonawczego  do  Xt' 

Ustawy  z  dn.  10  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  1921  r.  Nr,  3 
poz.  14)  podaje  się  do  wiadomości  osób  interesowanych^ 
źe  nakazy  płatnicze  na  podatek  procentowy  od  zysku  za 

rok  1920,  zostały  rozesł^^fc  w  dniu  31  pa.idziernika  1921  r. 

, Ogłoszenie. 
Stosownie  do  arf.  25  Ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 

(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  66.  p,  437)  oraz  §  34  Ust.  2  rozp.  wyko- 
nawczego M.  Sk.  z  dnia  10.  XII,  1920  r.  (Dz.  U.  N.  1  921 

p.  1)  Urząd  Skarbowy  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że 
nakazy  płatnicze  na^jrocentowy  podatek  od  zysku  na  rok 
podatkowy  1920  od  przedsiębiorstw  nie  obowiązanych  do 
składania  publicznych  sprawozdań,  osobistych  zajęć  prze- 

mysłowych i  samodzielnych  wolnych  zaj(jć  zawodowych  zo- 
stały rozesłano  w  dniu  2  listopada- 1921  r  i  źe  na  zasadzie 

§  34  przepisów  wykonawczych  do  art.  30  Ust.  z  6  lipca 
termin  do  wnoszenia  reklamacji  do  miejscowej  Komisji 
w  Białej-Podl.  i  do  wplaSy  wymierzonych  kwot  podatku 
w  Kosie  Skarbowej  w  Białej  wyznaczono  na  dzień  30  li- 

stopada 1921  r. 
Zarazem  zauważa  się,  źe  nisofrzymanie  lub  opóźnienie 

w  doręczeniu  nakazu  płatniczego  stosownie  do  brzmienia 
srt.  27  Ustawy  z  6  lipca  nie  może  być  podstawą  do  przed- 

łużenia terminu  do  wniesienia  rełiłamacji. 
BIeła-Podlaska,  dnia  2  listopada  1921  r. 

Ogłoszenie. 
w  myśl  <łrt.  25  ust.  z  dnia  6  iipca  1920  r.  podaje  się 

do  powszechnej  wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  na  po- 
datek procentowy  od  zysku  za  rok  1920,  rozesłane  zostały 

płatnikom  należącym  do  okręgu  Urzędu  Skarbowego  w  So- 
snowcu dnia  30  października  1921  r.  za  pośrednictwem  Ko- 

misariatów Policji  Państwowej  i  Urzędów  Gminnych  i  źe 
reklamacje  przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie 
zarobków,  jak  i  również  przeciw  wymierzonym  kwotom  po- 

datku można  ug  nieść  najpóźniej  do  dnia  30  listopada  1921  r. 
do  miejscowej  Komisji  cio  spraw  podatku  przemysłowego. 

Sosnowiec,  dnfŁ  30  października  1921  roku. 

Ogłoszenie. 
Przewodniczący  Komisji  do  spraw  podatku  przemysło- 

wego na  powiat  Wysoko  -  Mazowiecki,  w  myśl  art.  25  ust 
o  podatku  przemysłowym  z  dnia  6  lipca  1920  r.  podaje  dn 
^publicznej  wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  podatku  pro- 

centowego od  zysku  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do 
składania  sprawozdań  publicznych  i  samodzielnych  zajęć 
zawodowych  za  rok  podatkowy  1920  zostały  wysłane  dla 
doręczenia  kontrybuentom  w  dniu  15  października  1921  r. 

Wysokie-Mazowieckie,  15  października  1921  r. 
Przewodniczący:  J.  Bielecki. 

Ogłoszenie. 
Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  Skarbowych  w  Ma- 

kowie, w  myśl  art.  25  ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  r.  o  po- 
datku przemysłowym,  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że 

nakazy  płatnicze  procentowego  podatku  od  zysku  i  za- 
robku za  rok  podatkowy  1920,  rozesłano  dla  doręczenia 

kontrybuentom  pow.  Makowskiego  dnia  2  października  r.  b. 
Termin  płatności  i  składania  reklamacji  upływa  z  dniem 

31  października  1921  rokn. 
Naczelnik  Urzędu  K.  Morawski. 

Obwieszczenie. 

Na  podstawie  art.  25  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 
Dz.  U.  Nr.  66,  poz.  437  podaje  się  do  publicznej  wiado- 
mośei,  że  dnia  12  listopada  1921  r.  rozesłano  nakazy  płat- 

nicze podatku  procentowego  od  zysku  za  rok  1920. 
Wymierzone  kwoty  podatku  należy  wpłacić  do  Kasy 

Skarbowej  w  Krasnymstawie  do  dnia  14  grudnia  1921  r. 
W  tym  samym  terminie  wnosić  można  reklamacje  do 

Komisji  miejscowej  dla  podatku  przemysłowego  w  Kra- 
snymstawie, reklamacje  wniesione  po  tym  terminie  będą 

zwrócone  bez  rozpatrzenio. 
Przewodniczący  Komisji  Miejscowej  do  spraw 

podatku  przemysłowego  w  Krasnymstawie 

F.  Switaishi.  w.  r. 
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Ogłoszenie.  f 

Przeivodniczący  Komisji  miejscowe)  do  sppaw  &&dafku 
przemysłowego  w  Łukowie  podaje  do  wiadomości,  ie  na- 

kazy płatnicze  na  wymierzony  podatek  procentowy  od  zy- 
sków przedsiębiorstw  handlowych  i  przemysłowych  i  s&ma- 

duieinych  wolnych  zajęć  zawodowych  za  rok  1920,  zostały 
rozesia.«łć  w  dniu  28  września  1921  roku. 

Rekiamacfe  przeciw  wymiarowi  lego  podatku  mogą  być 
wnosaone  do  podanej  na  wstępie  Komisji,  w  terminie  do 
dnie  30  paidaiernika  1921  roku. 

Ogłoszenie. 
Przewodniczącego  Komisji  Miejscowej  do  spraw  podatku 

przemysłowego  w  Janowie  Podlaskim. 
W  myśl  art.  25  Ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz 

Ustaw  j920  r.  Nr,  66,  poz.  437)  i  §  34  rozpol^z.  wykonawcz 
do  tejże  Ustawy  z  dnia  10-go  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ustaw 
.1921  r.  Nr.  1,  poz.  1)  podaje  się  do  wiat^iomości  osób  inte- 
Ecsowenych,  źe  w  dniu  14  października  1921  r.  rozesłane 
;iostB!y  pJatnikosr:— za  pośrednictwem  Magistratów  i  Urzę- 

dów gminnych  po^atu  Konstantynowskiego — nakazy  płat- 
nicze na  wymierzony  dodatkowy  podatek  przemysłowy,  t.  j. 

procentowy  od  zysku  przedsiębiorstw  handlowych  i  prze- 
mysłowych, nieobowiązsnych  do  publicznego  ogłaszania 

sprawozdań,  oraz  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samo- 
dzielnych wolnych  zajęć  zawodowych  za  rok  1920. 

Podatek  powyższy  winien  być  wpłacony  do  miejscowej 
Kasy  Skarbowej  najpóźniej  do  dnia  75  listopada  1921  r. 
i  w  tymże  terminie  mogą  być  wnoszone  do  wskazanej  wy- 

żej Komisji  Miejscowej  reklamacje  przeciwko  wymiarowi 
tegoż  podatku. 

Reklamacje,  wniesione  po  tym  terminie,  uwzględniane 
nie  będą.  Wniesienie  reklamacji  nie  wstrzymuje  zapłacenia 
podatku. 

Janów  Podlaski,  dnia  14  października  1921  r. 
Przewodniczący  Komisji, 

Naczelnik  Skarbowy  L.  Krzewski. 

Ogłoszenie. 

Urzędy  Skarboi^ego  pocSałków  i  opłat  Skarbowych  w  Biel- 
sku Podlaskim. 

'  Na  zasadzie  art.  '25  ustawy  z  dnie  6  lipca  1920  r.  (Dz. 
Ust.  R.  P.  P,  Nr.  66,  poz.  437)  w  przedmiocie  ujednostaj- 

nienia na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  ustaw  i  rozporzą- 
dzeń, niniejszym  podaje  się  do  wiadomości  osób  względnie 

przedsiębiorstw  interesowanych,  iż  podatek  przemysłowy 
dodatkowy  w  postaci  procentowego  podatku  od  zysku  za 
rok  1920  należny  od  przedsiębiorstw  handlowych  i  prze- 
mysłowyćh,  csób,  wykonywujących  samodzielne  wolne  za- 

jęcia zawodowe  i  osób,  wykonywujących  osobiste  zajęcia 
przemysłowe  został  wymierzony,  nakazy  zaś  płatnicze  ro^ 
zesłane  kontrybuentom  w  dniu  12  listopada  1921  roku. 

Podatek  spadhowy  i  od 
darowizn. 

541. 
« 

OKÓLNIK  L.  1891/21. 

\v  sprawie  współdziałania  Prokuratorji  Generalnej  Rz.  P. 
przy  zabezpieczajiiu,  ściąganiu  j  wykreślaniu  zabezpie- 

czenia podatku  spadkowego  i  od  darowizn,  opłat  stem- 
plowych oraz  podatku  giełdowego. 

Do  Izb  Skarbowych  oraz  Urzfdów  Skatbowych  P.  i  O.  S, 
{!nspektorałóvw^Skarbov/ych),  mających  siedzibę  na  ob- 

szarze b.  dzielnicy  rosyjskiej. 

Skarbu  z  r.  1920  pod  poz.  256  należy  sł«sować  odp«r 
\viednioi  również  przy  zabezpiecziiniit,  ściąganiu  i  wy- 

kreślaniu zabezpieczenia  podatku  spadliowego  i  od  da- 
rowizn, opłat  stmplowych  oraz  podatku  giełdowego. 

Warszawa,  dn.  5  Hstopadia  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

vr  z.  (— )  B.  Mmkoiiaki. 

542. 

OKÓLNIK  L.  1911, S.IV. 

w  sprawie  fonnalarzy    zezaań    majątku  spa4koweg«, 

oraz  drisków,  obeimujących  „instrukcję  o  sposobie  ze- 

znania uiajstku  spadkowego". 

Do  Izb  Skarbow5'ch  oraz  Urzędów  Skarbowych  Podat- 
ków i  Opłat  Skarbowych,  maj^ych  siedzibę  na  obsza- 

rze b.  dzielnicy  rosyjskiej. 

Formularze  ,.z€znaii  majątku  spadkowego"  ^^-^lącz- 
nik  3  do  §  61  R.  W.;  wzór  nr.  S-40  wydz.  druków  Min. 
Sk.)  oraz«di'uki,  obejmujące  „instrukcję  o  sposobie  ze- 

znania majątku  spadkowego"  (załącznik  4  do  §  61 
R.  W.;  wzór  nr.  840  a  wyd.z.  druków  Min.  Sk.)  należy 
odtąd-  uważać  za  druki  zwykłe. 

Należy  węc  w  wezwaniach  o  złożenie  zeznania  ma- 
jątku £p.adkowego  (wzór  IV  do  §  22  lustr,  sp.)  wy- 

kreślić .zdanie  trzecie,  które  brzmi  „Fonnularze  zeznania 
oraz  wspoiunianą  iitótrukcję  otrzymać  można  w  każdym 

UYzędzie  Skarbowym  po  cenie  kosztów"  (przy  spo- 
sobności nowe.go  nakładu  owych  wezwań  sporządzone 

zostaną  foi"mt!far?:e,  nie  zawierające  przytoczonego 

zdania).  '9 
Czy  stosownem  jest  załączać  formularze,  o  których 

mowa,  do  Avez\vań  o  złożenie  zeznania,  (oraz  czy  M'"y- 
starczy  załączyć  tylko  fonnularz  zeznania  bez  instrukcji), 

i'ależy  ocenić  w  każdjTn  \\'ypadku  _  z  osobna.  W  razie 
;^ałączenia  należy  to  w  wezwaniu  odpowiednio  za^nas 

czyć,  a  nadto  do  nagłówka  „zeznania"  wpisać  imię 
1  nazwisko  spadkodawcy. 

Warszawa,  dn.  17  listopada  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski, 

543. 

•  SPROSTOWANIE  OMYŁEK 

zaszłych  w  numerze  39/40  z  1921  r. 

1)  W  okólniku  L.  1464  21  S.IV,  ogłoszonym  pod 

poz,  4S9,  na  sti".  742,  w  szpalde  prawej,  w  MHerszu  12, 

zamiast  „spadków"  winno  być  „darowizn". 
2)  Na  sti".  743,  w  szpalcie  prawej,  w  ustępię  9,  v. 

miejscu  w^kropkowanem,  należy  wstawić  liczbę  488. 

3)  Komunikat,  ogłoszony  pod  poz,  492,  jest  równc- 
brzmiący  z  komunikatem,  wydrukowanym  pod  poz. 
488  —  a  zatem  niepotrzebny. 

Okóhiik  z  dnia  27  kwietnia  1920  L:  42072/20,  oglo- 
szoiiy  w  Nr.  17  Dziennika  Uj-zędowego  Ministerstwa 
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Podatek  giełdowy. 

544. 

OKÓLNIK 

w  sprawie  współdziaiania  Prokuratorji  Gen.  Rzeczyposp. 
Polskiej  przy  zabezpieczaniu,   ściągania  i  wykreślania 
zabezpieczenia   podatka   spadkowego   i   od  -  darowizn, 

opłat  stemplowych  oraz  podatku  giełdowego. 

(patrz  wyżej  poz.  541). 

Opłaty  stemplowe. 

545. 

OKÓLNIK 

w  sprawie  współdziałania  Prokuratorji  Gen.  Rzeczyposp. 
Polskiej  przy  zabezpieczaniu,   ściąganiu  i  wykreślaniu 
zabezpieczenia   podatku   spadkowego   i   od  darowizn, 

opłat  stemplowych  oraz  podatku  giełdowego. 

(patrz  wyżej  poz.  541).  '  *' 

Podatki  konsumcyjne. 

546. 

ROZPORZĄDZENIE  WYKONAWCZE 

Ministra    S  k  a  r  b*ii 

z  dnia  27  września  1921  r. 

do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  19  września 
1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu  piwa  na 

obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego. 

Na  mocy  §  7  rozpoi^ządzenia  Rady  Ministrów  z  dn 
19  września  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatko- 
Avaniu  piwa  na  obszarze  b.  zaboru  losyjskiego  zarządza 
śi^,  co  następuje: 

§  1.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  31-go 

maja"  1921  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  53,  poz.  336),  wydane celem  wykonania  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
30  maja  J921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowaniu 
piwa  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego,  ma  zastosowa- 

nie również  przy  wykonaniu  A)zpor7ąd2enia  Rady  Mini- 
strów z  dnia  19  wrz^ia  1921  r.,  w  tyjn  samym  przed- 
miecie wydanego. 

§  2.  Doi  sprowadzania  piwa  z  b.  zaboru  pruskiego 
nie  jest  potrzebne  zezwolenie  izby  skarbowej. 

§  3.  Rozporządzenie  to  wchodzi  w  życie  równo- 
cześnie 2  powoJanem  we  wstępie  rozporządzeniem  Rady 

Ministrów. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  87  z  r.  1921,  poz.  642). 

547. 

ROZPORZĄDZENIE  WYKONAWCZE 

Ministra  Skarbu 

z  dnia  27  wiześnia  1921  r. 

do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  19  września 
I92I  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatkowania  piwa  na 

obszarze  b.  zaboru  austrjackiego. 

Na  mocy  §  7  rozpoiządzenia  Rady  Ministrów  z  du. 
19  września  1921  r.  w  przedmiocie  zmian  w  opodatko- 

waniu piwa  na  obszarze  b.  zaboru  austrjackiego  (Dz. 

»J.  Rz.  P.  Nr.  85  poz.  611)  zarządza  się,  co  następuje- 
§  1.  Zwrot  podatku  od  piwa  w  wypadkach  przewi- 

dzianych w  §  1  rozpoiządzenla  Ministra  Skarbu  z  dnia 
31  maja  1921  r.,  wydanego  celem  wykonania  rozporzą- 

dzenia Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  w  przed- 
n7'iocie  znuan  w  opodatkowaniu  piwa  na  obszarze  b.  za- 

boru aitsta  jackiego  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  53  poz.  337),  wy- 
nosi 500  mk.  za  hektolitr  piwa,  względnie  125  mk.  za 

stopień  helętołitrowy  ekstraktu. 
§  2.  Pozostałe  postanowienia  wsponmianego  w  §  1 

rozporządzenia  Ministra  Skarbu  z  31  maja  1921  r.  mają 
zastosowanie  również  przy  wykonaniu  rozporządzenia 
Rady  Ministrów  z  dnia  19  września  1921  r.,  w  tym  sa- 

mym przedmiocie  wydanego. 
§  3.  Do  §prowadzania  piwa  z  b.  zaboru  pruskiego 

nie  jest  potrzebne  zezwolenie  izby  skai-bowej. 
§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  ż\'cie 

równocześnie  ^  powolaiiem  we  wstępie  rozporządze- 
niem Rady  Ministrów. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski. 

(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  87  z  r.  1921,  poz.  643). 

Przepisy  ogólne  o  monopolach 

państwowych. 

548. 

•  OKÓLNIK,  L.  8678/21. 

W  sprawie  "wydawarua  solanki  ze  źródeł  solnych. 
Izbie  Skarbowej  we  Lwowie. 

Wobec  zmienionych  obecnie  stosunków  w  za-- 
kresie  produkcji  i  handlu 'solą,  a  mianowicie  wobec 
wzmożenia  się  produkcji  w  salinach  krajowych  przy 
równoczesnym  zastoju  w  handlu  solą,  uchyla  się 
tutejsze  rozporządzenie  z  dnia  25  marca  1920  roku, 
L.  27245/1733,  o  ile  ono  dotyczy  wydawania  solanki 

z  poszczególnych  źródeł  solnych  w  Małopolsce  do 
użytku  ludzkiego.  Utrzymuje  się  natomiast  nadal  w 
mocy  to  zarządzenie,  o  ile  ono  dotyczy  wydawania 
solanki  na  poprawę  paszy  dla  bydła  wedle  dotychs 

czas  obowiązujących  austrjackich  przepisów  w  szcze^ 
gólności  wedle  instrukcji  b.  c.  k.  Ministerstwa  Skars 
bu  L.  82609/08  liczba  b.  Kraj.  Dyr.  Skarbu  7(1257/09 

■/.  tą  zmianą,  że  solanka  będzie  wydawaną  za  opiatr 
a  mianowicie  ustanawia  się  cenę  sprzedaży  tejże  so* 
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lanki  w  wysokości  5%  (pięciu  procent)  każdorafowej 
cpuy  warzonki  jak  obecnie,  zalein  na  350  (trzyslii 
pięćdziesiąt)  marek  za  jeden  hektolitr  solanki. 

Rozporza.dzenie  p  cenach  niema  zastosowania  do 
.solanki  wydawanej  ze  salin  j^^ństwowych  na  cele 
przemysłowe. 

Nad  przestrzeganiem  t\ch  przepisów  należy  za- 
rządzić ścisłą  kontrolę. 

.Celem  skuteczniejszego  zwalczania  nadużyć  z4 
solą  i  z  solanką  ustanawia  się  równocześnie  na  za« 
sadzie  ustawy  z  dnia  8/lV.  1919  r.  Nr.  31,  p.  261  Dz. 
Praw,  oraz  rozporządzenia  wykonawczego  Ministra 

Skarbu  z  12/IV  1919  Nr,  39,  poz.  287  Dz.  Praw,  nale- 
żytość  licencyjną  od  soli  na  50%  (pięćdziesiąt  pro# 
cent)  każdorazowej  ceny  soli  warzonki  ustanowionej 
przea  Ministerstwo  Skarbu,  loco  saHna,  a  zatem  obec» 
nie  na  35  (trzydzieści  pięć)  marek  wl  1  k^.  soli. 

Tern  samem  zalatw^ia  się  tamtejsze  sprawozda- 
nie  z  dnia  21/X  1921  r.  L.  836.34  i  poprzednie,  dot\'= 
czącc  tej  sprawy. 

Załączniki  sprawozdania  z  dnia  30A^IT  1921  r. 
L.  62415  zwraca  się  do  dalszego  urzędowania. 

Warszawa,  dnia  6  listopada  1921  roku. 

Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Dr.  Mikidecld. 

Dyrektor  Departamentu. 

Monopol  tytoniowy. 

549. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  iMINłSTRÓW 

'    z  dnia  17  października  1921  r. 

w  sprawie  rozciągnięcia  na  województwa:  nowogiódz- 
kie,  poleskie  j  wołyńskie  oraz  powiaty:  białowieski,  gro- 

dzieński i  wołkDwyski  województwa  białostockiego  mo- 
cy obowiązującej  ustaw  i  przepisów,  o  opodatkowaniu 

wyrobów  tytoniowych,  obowiązujących  na  obszarze 
b.  Królestwa  Polskiego. 

Na  podstawie  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja 
1^21  r.  o  regulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia, 
względnie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Pol- 

skiej (Dz.  Ust.  ł^.  P.  Nr.  41,  poz.,  248)  zarządza  się,  co 
następuje: 

§  1.  Moc  ustaw  i  przepisów,  obowiązujących 
w  przedmiocie  opodatkowania  wyrobów  tytoniowych 
na  obszarze  b.  Królestwa  Polskiego,  objętych  rosyjską 
ustąwą  o  akcyzach  (Zbiór  Pr.  tcm  V  z  roku  1901 
1  uzup.  1912)  ze  zmianami,  wprowadzcinerai  rozporzą- 

dzeniami b.  general-gubernatora  warszawskiego  z  dnia 
2  października  1915  r.  (Dz.  Rozp.  g.  g.  w.  ̂   4)  i  z  dnia 
20  listopada  1915  r.  (Dz.  Rozp.  g.  g.  w.  X  12)  rozciąga 

się  na  województwa:  ncwogi^ódzkie,  poleskie  i  wołyń- 
skie, oraz  na  powiaty:  białowieski,  grodzieński  i  wolko- 

wyski  województwa  białostockiego, 
§  2.  Rozporządzene  Komisarza  Generalnego  ziem 

wschodnich  z  dnia  23  kwietnia  1920  r.  (Dz.  Urz.  Z.  C. 
Z.  W.  Nr.  32,  poz.  802)  oraz  rozporządzenie  Komisarz^a 
Naczelnego  ziem  Wolvnia  i  frontu  podolskiego  z  dnia 
8  czerwca  1920  r.  (Dz.  Urz.  Z.  C.  Z.  W.  i  f.  p.  Nr.  14, 

poz.  186)  —  o  ile  dotyczą  stawek  akcyzcwycli  i  cen 
sprzedażnych  tytoniu  i  wyrobów  tytcnibwych  -  uchy- 

la się. 

§  3.  Wykonanie  rozporządzenia  niniejszego  powi<;^ 
rza  się  Minishowi  Skaibu. 

§  4.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życic 
z  dniem  ogłoszenia. 

Prezydent  Ministrów: 

(-  )  J.  l^otiiliou-aki. 
Minister  Skarbtł: 

(-  )  Mh  kalski. 

(Dz;.  Ustaw  R.  P.  Nr.  89  z  d.  12.X1-1921,  poz,  659). 

Przepisy  celne. 

550. 

ROZPORZĄDZENIE  - 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  • 

z  dnia  13  października  1921  roku 

w  przedmiocie  ulg  celnycb  dla  taśm  plecionych  ze  słomy. 

Na  mocy  ucliwaly  Sejmu  Ustawodawczego  z  dnia 
1  sierpnia  1919  r.  i  uchwały  Rady  Ministrów  z  d.  26 
maja  1919  r.  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  i  Ministra 
Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  18  sierpnia  1921  r.  w  przed- 

miocie ulg  cełnycłi  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  70,  poz.  471)  uzu- 
pełnia się  w  sposób  następujący: 

Do  §  1  powyższego  rozporządzenia  dodaje  się  po- 
zycja taiyfy  celnej  64  p.  3  następującej  treści: 

^  ,.Taśmy  plecione  ze  słomy,  wiórów  drzewnych,  ło- 
dyg, chociażby  z  dodatkiem  włosia,  bawełny,  lnu  i  ko- 

nopi nieblicliowanc  i  niefarbowane". 
W  §  2  tegoż  rozporządzenia  pozycja  taryfy  celnej  6'; p.  3  otrzymuje  bizrniienie  następujące: 

„Taśmy,  plecione  ze  słomy,  wiórów  dizewnycli,  ło- 

dyg chociażby  z  dodatkiem  włosia,  bawełny,  lnu  i  ko- 

nopi, blichowanc  lecz  niefarbowane". 
§  2.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życic 

siódmego  dnia  po  ogłoszeniu,  uważając  dzień  następny 

po  ogłoszeniu  za  pierwszy  w  tej  racliubie  i  będzie  obo- 
u'iązyAvało  do  dnia  30  listopada  1921  r.  włącznie. 

Minister  Skarbu: 

(~)  Michalski. 
Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

w  z.  (— )  Henryk  St.rasburger. 
(Dz.  Ust.  R.  P.  z  d.  10/XI  r.  1921,  Nr.  88,  poz.  653). 

551. 

OKÓLNIK  h.  15416/DC/III/21. 

O  odpraw^e  celnej  katalogów,  cenników  i  wjtorów tkanin. 

Do  wszystkich  Władz  ,i  Urzędów  Celnych. 

Departament  Ceł  wyjaśnia,  że  wszelkie  kata- 

logi, cenniki  i  prospekty  handlowe  firm  zagra- 
nicznych, jednobarwne  i  wielobarwne,  broszuro- 

wane i  oprawne,  nadsyłane  z  zagranicy  w  przesył- 

kach pocztowych  lub  dołączone  do  przesyłek  to- 
warowycli  w  celach  reklamy  handlowej,  należy  od- 
j)rawiać  bez  cła,  jeżeli  ilość  tych  druków  nie  prze- 

nosi 5  egzemplarzy  w  każdej  przesyłce  i  drnki  te 
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tiutjii  slużyó  jetlytiio  do  iłżytkvi  osób,  do  któryiih  sa 

Mdresowane,  /  ■wyiaezouiem  dalszej  odprzedaży. 
Jednoc>'eśnie  z^Yr^K■a  sitj  iiwji^re  na  odprawę 

nadfliod'/j]i-ycli  z  /,ai>"i"'iiii»'y  wzorów  tkanin  na  liav- 
loiincli  ora/  \v  odciiikaidi  hiźnych  Inb  spiętycli 

klamrami  ^v  l'ormie  ksijiżeezki;  >vzory  lakie,  za- 
wierając'' kawałki  tkanin,  rozniirtrów  niei)rz(,'no- 

■sz.-icycli  1(>  cm.  10  i'm.,  różniaco  .<io  wszyslkio 
sposobem  wyrolni,  kolorem  hib  rysunkiem  i  niena- 
da.iyee  sią  do  innejęo  liflytkn,  należy  odprawiać,  .ia- 
Ko  wzory  wolne  od  ela  b<*z  dzłui-ko\vania.  wzsylęd- 
uie  przeciniania. 

Wzor.\-  tkanin  rozmiarów  wi<>kszycli.  niż  po- 
^1  yżej  p(»dane  ora/,  sortymenty  j^otowyeb  tkanin 
I  wyrobów  łlcaekicb  (np.  serwety,  ehnstki  i  t.  d.) 
mo^^ą  być  odf)rawione  bez  cla  tylko  })o  nprzedniem 

ilokonan.in  dziurkowania,/  względnie  in-zecięeia. 
ezynii^-ejro  wzory  te  niezdałnemi  do  użytku;  .icd- 
łr-ikże  flzinrkowanio  i  przecinanie  w  tym  wypadku 
może  byc  dokonane,  tylko  za  zgodćj  strony.  Zuo 
da  ta  }noie  być  wyi-ażona  również  a\  deklar;i'\ii 
po^zfowe,^.  Czynnoś'.i  dziurkowania,  wzfrltjdnie 

r^rzecinania  powinny  T"^rzędy  Celne  dokonywać 
X  n;ileż.vtą  ostrożnością,  bez.  rozrywania  próbek 
i  bez  zatarcia  za.^^adniczego  rysunk\i  tkaniny,  unio- 
możliwia.iącea-o  odbiorcom  korzystanie  ze  Avzorów.  . 

Kalalog-i,  cenniki  i  prospekt)'.  odpowiadai;ice 
pow>-ższ.vm  wuninkoni  nie  podlotjają  cenzni-ze:  na 
przywóz  ich  oraz  Av7orów  tkanin  ni"  są  wyuiajrane 
ytozwolenia  przywozu. 

Warszawa,  d.  9  Hstop;Kla  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrelctor  Departamentu  Ceł. 

( — )  Dzierzgoicshi 
9 

552. 

OKÓLNIK  Nr.  20847/DC/ll 21. 

w  Eprawe  nadania  Bankowi  Ziem  Kresowych  i  Pob 
skiemu  Bankowi  Komunalnemu  praw  banków  dewi= 

zowych. 

W  uzupełnieniu  Instrukcji  z  dnia  9  marca  1921  r. 
tlia  u.rzędów  celnycli  w  sprawie  wykonania  roapo> 
rządzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walus 
tami  zagranicznemi  (Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  10  — 
11,  poz.  136)  Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że 
Hank  Ziem  Kresowycl;i,  Spółka  Akcyjna  w  Równem, 

oraz  Polski  Bank  Komunabiy  w  ̂ ''arszawie  posiadajj\ 
^  prawa  banków  dewizowycb  w  my.ś!  art.  2  rozporzą' 
dzenia  Ministra  Skarbu  z  dnia  .31  {^rudnia  1^)20  roku 
(Dz.  Ust.  z  r.  1291  Nr.  18,  poz.  104). 

M'arszawa.  dn.  8  listopada  1921  roku. 
Za  Ministra  Skarbu: 

Dyrektor  Departamentu  Cel. 
(-- )  DzirruffOHfiki. 

553. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Urząd  Ce]n\  w  Baranowiczach  przeniesiony  zo" 
.stal  z  dn.  28  października  b.  r.  do  micjscowo.ści 
StCłłpcc. 

Waiszawa.  ihiia  U  listopada  192!  r. 

•  5SŁ  i 

INSTRUKCJA  J 

dotycząca  wywozu  produktów  naftowych  za  granicę.  ̂  

W  powoJaniu  się  na  Rozp.  Ministrów  Przemyślu  l 

1  Handki  oraz  Skarbu^z  dnia  19.M1  1921,  Dz.  U.  Rzp.  P.  1 Nr.  66  poz.  430,  celem  przyśpieszenia  i  uproszczenia  ma- 

*nipulacji  związanej  z  wydawaniem  wywozowych  certyfi-  s 
katów  zwolnień   dla   wywozu   produktów   naftowych  ' 
przez  linię  celną,  zarządza  się,  co  następuje:  v 

W  miejsce  dcłychczasowycli   pozwoleń  wywożę)-  c 
wych  udzielanych  do  dnia  13  lipca  1921  r.  przez  Urzędy 
Przywozu  i  Wywozu,  względńie  w  miejsce  ̂ vyw02o- 
wych  certyfikatów  zwolnień,  wydawanych  od  daty  po- 

wyższej bezpośrednio  przez  Państwowy  Urząd  Nafto-  , 
wy,  wchodzą:  a)  ..Ramowe  wywozowe  catyfikaty  zwol- 

nienia" wydawane  przez  Państwowy  Urząd  Naftowy  " 
oraz  b)  poświadczenia  na  pozAwIenia  w\'Avozowe,  które 
\\7dawać  będą  Organa  Kontroli  Skarbo\'ie}  na  podsta- 

wie łycbże  cerb('f!katów  zwolnienia.  j 

Postanowienie  przejściowe.  ' 

1)   Na  okres  przejściowy  postanawia  się,  co  nastę-  j 

puje: 
A.  a)  (Białe)  certyfikaty  zwolnienia,  wystawiane  ] 

pizez  Państwowy  Urząd  Naftowy  dla  Kontroli  Skarbo-  , 
wej  zachowują  swą  ważność,  aż  do  chwili  ich  wyczer- 

pania lub  upływu  oznaczonego  na  danym  certyfikacie  | 
tcnninu  ważność',  na  {dłużej  ,  jednak  do  dnia  31  paździer- 

nika 1921  r.  ( 

b)  Ekspedycja    produktów    naftowych  z  rafinerji,* 
względnie  ropy  ze  stacji  ̂ aladoVi'?.nia,  na  podstawie  po-  j 
wyższych  certyfikatów  nastąpić  n)oże  najpóźniej  w-  dniu 
31  października  1921  r.,  zaś  od  dnia  1  hstopada  1921  r.  ^ 

wyłącznie  na 'podstawie  ncM^ch  dokumentów  Nyyliczo-  j 
nych  w  ust.  2  niniejszej  instrukcji.  -  ; 

c)  Równocześnie  prolonguje  się  aiitonrałycznie  waż-  ( 
ność  powyższych  certyfikatów,  do  dnia  31  października  j 
1921  r.,  analogicznie  do  reskiTptu  Pafistwcw  ego  Urzi^du  , 
Npftowego  L.  16014.  IV.  3162.             .  s 

d)  Dnia  1  listopada  b.  r.  zebrać  należy  wszystkie 
posiadane  białe  certjffikaty  zwolnienia,  odnotować  na  , 
każdym  ilość  wysianych  produktów  i  Jiależycie  uporząd-  ( 
kowane    przedłożyć    PaństA\'owemu   Urzędowi  Nafto>  j wemu.  j 

B.  a)  Dotyciiczasowe  pozwolenie  wywozowe  udzie- 
lone pi"2ez  Urzędy  Przywozu  i  Wywozu,  względnie  wy-  j 

wozowe  certyfikaiy  z\volnienia,  VFydane  bezpośrednio  , 
przez  Państwowy  IJrząd  Naftowy,  zachowują  swą  waż-  ( 
ność  aż  do  chwili  wyczerpania  ich  lub  do  upływu,  ozna-  j 
czonego  na  danym  certj'łikacie  terminu  ważności,  naj-  j 
dbiżej  jednak  do  dnia  31  października  1921  r.  j 

Odprawa  przez  linję  celną  pioduktów  nafłoAvych  j 
względnie  ropy,  na  podstawie  tychire  dokumentów  wy-  j 
wozowych,  nastąpić  winna  zasadniczo  w  przeciągu  paź-  [ 
dziernika  b.  r.   Wyjątkowo  odprawić  należy  przez  Unię 
celną  w  czasie  od  dnia  1  do  15  listopada  1921  r.  na  ( 
podstawie  tychże  dokumentów,  (Ust.  1  B  a)  te  przesyłki,  i 

które  w  myśi  ustępu  1  A  b  wyekspediowane  zostały  z  ra-  d 
finerji,  względnie  stacji  nadawczej  najpóźniej  dnia  31-go  j 
października  1921  r.  ^  i 

b)  Od  dnia  16  listopada  odprawić  można  przez 

liuję. celną  ropę  i  produkty  naftowe  już  v\'yłącznie  tylko  ( 
na  podstawie  dokumentów  wyliczonych  w  ust.  2  niniej-  [ 
szej  histrukcji. 

c)  Równo(:ześnie    prolonguje    Państwowy  tJrząd 

Naftowy  automatycznie  termitt  ważności  pozwoleń  wy-^ 
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dotychczas  obowi^jęcych  dokumentów.  Nowe  certyfi- 
woz0v/ych,  wystawionydi  przez  Urzfdy  Przywozu  i  Wy^ 

I  wozu,  których  ważność  upływa  między  15  czerwca 

•  a  30  października  1921  n,  analogicznie  do  postanowień 
'  okólnika  Departamentu  Celnego  Ministerstwa  Skarbu 
L  12822/DC  III,  21.  j^zcze  do  dni;j  31  października 

|l921r. 
'  d)  Dnia  16  listopada  1921  r.  odesłać  należy  do  Pań- 

stwowego Urzfdu  Naftowego  wszystkie,  w  każdpn 

•Jrzfdzie  Cehiytn  znajdujące  się,  a  należycie  uporządko- 
wane pozwolenia  wywozowe,  względnie  wywozowe 

certyfikaty  zwolnienia. 

Nowe  dokumenty  wywozowe. 

2)  Wywozowe  certyfikaty  zwclnienia^  które  obecnie 
wydawać  będzie  Państwowy  Urzęd  Naftowy,  względnie 
Kontrola  Skarbowa  składają  się  z  czterech  części,  a  mia- 

.  nowicie: 

A.  z  wystawionego  przez  Państwowy  Urzsęd  Naf- 
•  towy  „Ramowegt)  wywozowego  certyfikatu  zwolnienia", 
z  którego  jeden  egzemplarz  otrzyma  eksporter,  drugi 
zaś  egzemplarz  Kontrola  Skarbowa,  dozorująca  stale  od- 

nośną raf inerję,  względnie  Oddział  Kontroli  Skarbo- 
wej, o  ile  wysyłka  nastąpić  ma  z  fabryki,  nie  posiadają- 

,  cej  stałego  dozoru  skartKwego,  oraz 

B.  z  „poświadczenia"  wystawionego  przez  oigan 
,  Kontroli  Skśirbowej  na  podstawie  certyfikatu  wspomnia- 

nego w  ust.  2  A  w  bzech  egzemplarzach,  z  których 
pierwszy  przeznaczony  dla  władz  kolejowych 

(pas  żółty), 
]  drugi  dla  Polskiego  Urzędu  Celnego  powołanego 

'  do  (-prawy  przesyłki  zagranicę  (pas  różowy), 
trzeci  dla  Państwowego  Urzędu  Naftowego  (pas 

i  niebieski). 
I  Ad.  A)  Ramowy  wywozo\yy  certyfikat  zwolnienia 
wyda  Państwowy  Urząd  Naftowy  eksporterowi  i  wyśle 

.  drugi  egzemplarz  tegoż  do  odnośnego  Organu  Kontroli 

'I  Skart>owej,  która  weźmie  go  w  ścisłą  ewidencję  i  na odwrotnej  stronie  w  miarę  wywozu  notować  będzie  od- 
powiednie daty,  a  po  Avyczerpaniu  zwróci  go  Państwo- 

I  wemu  Urzędowi  Naftowemu,  zaś  certyfikat  wydany  wy- 
syłającemu, wycofa  od  niego  i  zatrzyma  w  swych  aktach. 

Ad.  B)  Na  podstawie  otrzymanego,  Ramowego  wy- 
wozowego certyfikatu  zwolnienia,  wystawi  Organ  Kon- 

j  troH  Skarbowej,  po  zważeniu  zgłoszonej  do  wywozu 
przesyłki,  niezależnie  od  załatwienia  czynności  przepisa- 

nych ustawami  i  rozporządzeniami  skarl>owemi: 
a)  Pierwszy  egzemplarz  poświadczenia  dla  nadaw- 

II  czej  stacji  kolejovyej,  w  celu  nalepienia  go  na  liście  prze- 
wozowym i  zanotuje  na  liście  przewozowym  liczbę  cer- 

tyfikatu zwolnienia  oraz  numer  księgi  i  stronę  poświad- 
czenia,  na  poświadczeniu  zaś  numer  listu  przewozo- 

I  wejgo.  Urząd  stacyjny,  a  następnie  Urząd  Cehiy  przy 
ekspedycji  przesyłki  względnie  przy  przejściu  przesylld 

'  przez  stację  graniczną,  umieszczą  na  tern  poświadczeniu 
swoją  pieczęć.  Poświadczenie  to  ma  dojść  do  rąk  od- 

biorcy zagranicznego. 
b)  Dragi  egzemplarz  poświadczenia  wyśle  Organ 

-Kontroli  Skarbowej  równocześnie  przy  liście  przewozo- 
wym do  Polskiego  Urzędu  Celnego,  który  oznaczy  na- 

'  dawca  w  liście  przewozowym.  Urząd  Celny  po  potwier- 
1  dzeniu  przejścia  towaru  na  poświadczeniu,  nadeśle  je 

natychmiast  PaństM'^owemu  Urzędowi  Naftowemu. 
c)  Trzeci  egzemplarz  poświadczenia  wyśle  Ogian 

Kontroli  Skarbowej  wypełniony  i  uziipdniony  datami 

pod  rubryką  „Rachunek"  Państwowemu  Urzędowi  Naf- 
!  towerau.  2^aźnacza  się,  że  Państwowy  Urząd  Naftowy 
I  wyda  na  każdy  produkt  osobny  certyfikat  zwolnienia 
1  i  tern  samwn  ftoieszczcMiy  na  dole  poświadczenia  „Ra- 

chunek" dla  Państ}vowego  Urzędu  Naftowego,  dotyczyć 
l>ędzie  tylko  danego  produktu.    Taki  sam  „Rachunek" 
prowadzić  będzie  Kontrola  Skarbowa  na  odcinku  po-  • świadczenia  dla  siebie. 

Wyjąt^  z  ustępu  2. 
3)  Państwowy  Urząd  Naftowy  wydać  może  bez- 

pośrednio w  każdym  poszczególnym  wypadku  poświad- 
czenia wyliczone  w  ustępie  2  B  niniejszej  instrukcji 

i  w  wypadku  tym  wydany  zostanie  egzemplarz  a)  eks- 
porterowi celem  ddączełia  do  listu  przewozowego,  zaś 

egzemplarz  b)  przesłany  zostanie  wprost  do  odnośnego 
Urzędu  Celnego. 

Formularze  dla  Kontroli  Skarbowej,  i 

4)  Państwowy  Urząd  Naltow^  roześle  Nadzorom 
Kontroli  Skaibowej,  w  których  Okręgu  znajdują  się 

przedsiębiorstwa  naftowe,  paragrafowane  książki  z  foi- 
mularzami  i^wiadczeń,  które  Organa  Kontroli  Skarbo- 

wej zaopatrzą  niunerami  bieżącemi  w  porządku  arytrae 

iycznym,  zaczynając  od  1  "do  100,  nadto  na  każdem  po- świadczeniu umieszczą  numer  księgi  wskazany  na 
okładce. 

Księgę  z  formularzami  należy  przyjąć  pod  ścisły  do- 
zór, chronić  przed  wglądem  nieuprawnionycli,  a  każdy 

zepsuty  blankiet  zaopatrzyć  dopiskiem,  poświadczają- 
cym zepsucie,  pozostawiając  blankiet  w  książce.  O  zep- 

suciu blankietu  należy  bezzwłocznie  zawiadomić  Pań- 
stwowy Urząd  Naftowy.  Poprawki  przez  wycieranie, 

lub  skrooanie  są  wzbronione,  o  ile  zaś  zachodzi  potrze- 
ba poprawki,  należy  uskutecznić  ją  przez  przekieślenie 

i  umieścić  dopisek  „poprawka  urzędowa",  wraz  z  pod- 
pisem i  pieczęcią  Kontroli. 

Wystawianie  poświadczeń. 
5)  Do  wypełnienia  poświadczeń  używać  należy 

ołówka  chemicznego,  kalki,  lub  atramentu,  <^ówka  zwyk- 
łego używać  nie  wolno.  Pieczęcie,  daty,  cyfry  i  numera 

powinny  być  wypisane  wyraźnie,  przyczem  należy  o  ile 
możno^  unikać  poprawek. 

6)  Kontrola  Skarbowa  wyda  osobne  poświadczenia 
na  każdą  przesyłkę  produktów,  wzgl.  ropy,  obejmującą 

dowolną  ilość  łącznie  wysyłanego  towaru.  Łączne  od- 
prawiene  kilku  przesyłek  na  jednem  poświadczeniu,  choć- 

by odchodzących  do  jednej  stacji  i  do  jednego  odbiorcy, 

względnie  wydawanie  jednego  poświadczenia  na  podsta- 
wie kilku  certyfikatów  jest  niedopuszczalne. 

W  rubryce  towar  umieścić  należy  dokładną  i  rzeczy- 
wistą jegfo  specyfikację,  w  granicach  oznaczonych  w 

certyfikacie  i  w  sposób  tamże  wymieniony. 

Zwtot  zużytych  książek  i  zapotrzebowanie  nowych. 

.  7)  Grzbiety  książek  z  pozostalemi  w  nich  odcinka- 
mi poświadczeń  również  wypełnionymi,  zwróci  Kontro- 
la Skarbowa  Państwowemu  Urzędowi 'Naftowemu  bez- 

zwłocznie po  wyczerpaniu  tychże.  Nowych  książek  zażą- 
da Organ  Kontroli  Skarbowej  przed  \\7czerpaniem  sta- 

rych od  przynależnego  Nadzoru. 

Termin  ważności  certyfikatu  i  prolongata. 

8)  Po  upływie  terminu  ważności  danego  ramowe- 
go wywozowego  certyfikatu  zwolnienia  nie  wolno  udzie- 
lać poświadczeń  wywozowych,  chyba,  że  cei-tyfikat  ten 

Państwowy  Urząd  Naftowy  sprolonguje.  " 
Termin  rozpoczęcia  czynności. 

9)  Organy  Kcmtroli  Skarbowej  rozjioczną  czynności 

pcrfącaKMie  z  wydawaniem  poświadczeń  z  dniem  1  listo- 
pada 1921  r.  Do  dnia  Sl-go  października  •kspedjować 

należy  ropę,  względnie  produktj'  naft«w»  aa  poalstawi* 
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kaiy  będy  się  zaczynały  od  uunimi  1.  (iMeiw^szego),  3^ 
po  lewej  stronie  u  góry  nosić  będą  liczbę  dziennika 
Państwowego  Urzędu  Naftowego. 

Poświadczettie  wadliwe  i  zaginione  lub  spóźnione, 

10)  Poświadczenie  dolączonse  do  listu-  przewozo- 
wego  (punkt  2  Ba)  ni&zaopatrzcne  pieczęcią  Orgaim 
Kontroli  Skarbowej  i  stacji  nadawczej  jest  nieważne 
i  Urzędowi  Celnemu  nie  -  wolno  u--%vzględnić  taikiego 
poświadczenia.  Ponieważ  poświadczenia  dla  Polskiego 

Urzędu  Celnego  (punkt  2  Bb)  nwj^  zastępować  duplika- 
ty dotychczasowych  ix>zv'oleń.  mwszą  one  być  równo- 

cześnie z  ekspedycja  towaru  wysiane-  przy  liście  prze- 
wozowTm  do  danego  Urzędu  Celnego,  bez  nich  l>0- 
wiem  nie  wolno  odprawić  przesyłki  zagranicę. 

O  ileby  przesyłka  nadeszła  do  Urzędu  Celnego  bez 
któregokolwiek  z  poświadczeń  (patrz  punkt  2  B  b  c), 

Urząd  zażąda  od  odnośnego  Oiganu  Konti-oli  Skarbo- 
,  wej  Wyjaśnień,  \\  zględnie  dodatkowego  poświadczenia, 

że  przesyłka  idzie  za  pozwoleniem  Państwowego  Urzę- 
du NaftÓAvego  i  odiprawiona  zosiała  w  porządlcu,  przy- 

czcm  powołać  się  należy  na  daty  brakujących  poświad 
czeń  uwidocznione  na  liście  przev^ozowym. 

Fabryki  nieposiadaji^ce  stałego  nadzoru. 

,11)  Fabryki  niepod legające  stałemu  nadzorow  i  skar- 
bowemu, zwrócić  się  mają  w  razie  potrzeby  wysyłania 

produlaów  zagranicę,  po  otrzymaniu  ramowego  certy- 
fikatu zwolnienia,  do  najbliższego  Nadzoru,  lub  Oddzia- 

łu Kontroli  Skarbowej,  z  prośbą  o  wydanie  poświad- czeń. 

Fabryki  na  łer«nio  b.  zaboru  ros.  i  prus. 

Na  terenie  byłej  Kongresówki  załatwiać  będą  spra- 
\\y  wydawania  poświadczeń    i  odprawiania  przesyłek 

lunkcjonarjusze  Izb    Skarlx)wydi,    o    ile    w  danych 

miejscowościach  niema  Organu  Kontroli  Skarbowej. 

Ekspedycja  ropy. 

12)  Ekspedj^cja  przesyłek  ropy  naftowej  ża  granicę 
z  kopalń,  tłoczni,  lub  miejsc  magti/yncwania  cdbywat 

się  będzie  wedle  niniejszych  przepisów  z  tern,  że  Od- 

tlzialy  Kontroli  Skarbowej  w  których  Okręgu  kopaln'u- 
;  zbionńki  się  znajdują,  odprawiać  będą  przes^ylki  ropy 
ze  stacji  kolejowych. 

W  tym  celu  każda  kopalnia,  tłocznia  lub  skład 
magazynowy,  zgiosi  do  przynależnego  Organu  Kontroli 
SlcarbowTj  wywóz  ropy  wedle  tyęh  samych  przepisów, 

jakie  istnieją  dla  wywozu  gotowycli  produktów  nafto- 
wycli  zagranicę,  na  jedną  do  12-tu  godzin  naprzód. 

W  których  miejsćow^ościacłi  ol>owiązywać  ma  zgło- 
szenie na  jedną  go&zmę  naprzód,  a  w  k-tórych  na  czas 

dlłiższy  zadecyduje  przynależna  Izba  Skarlwwa. 
Kontrola  Skarbow^a  ma  obowiązek  urzędowego 

sprawdzenia  każdej  przesyłki  ropy  zglosironej  do  wywo^ 
zu  za  granicę  Państwa,  oraz  nałożenia  na  każdći  taką 

cysternę  zamknięcia  tu-zędowego  i  uwidocznienia  na  od- 
iM;śnynr  liście  przewozowym,  że^  czynności  tt>  przepro- wadzono. 

Na  wysyłkę  ropy  zagranicę,  będą  Organa  Kontroli 
Skarbowej    prowadziły    osobne   zapiski,    w  których 
umieszczone  będą  szczegółowe  daty  każdej  ekspedycji, 

.  oraz  daty  poświadczeń  wywozowych.  , , 

Zapisl(i  te  nadeślą  Organa  Kontroli  Skai-bowej 
w  5  dni  po  upływie  każdego  raie3'ącar  Państwowemn 

LTzędowi  Naftowemu.     "  , Termin  wejścia  w  życie  niniejszej  instrukqi. 

13)  Niniejsza  instrukcja  wchodzi  v  'życe  ?.  dniem 
1  listopada  1921  r. 

V{''fir?v;«>v;!.  dni;'  1  pHŹtJ^Nniika  f-K^I 

Wicepj'e,2ydeai : 
>  (  ~)  Widomski. 

iŃsięna  Nr. 

Księgo  Nr,   Poświadczenie  Nr 

Państwowy  Ut^ząd  Naftowy  Ministerstwa  Skarbu. 

Stronę- 

o 
a 

-a 

3 

3 N O 

>> .£ 

'c 

o 

o. e  \ c 

DO 

ZAWIADOWCY  STACJI  KOLEJOWEJ 
w   . 

c 
o 

<0 

o 

o 
« u a o c • O >> 
tan 

<fi  ■ 

!n 

ta 

>> 

■a 

O 

Nb  mocy   certyfikatu  zwolraenia  Państwowego  Urzędu  Naftowego 
z  d.,i.i  .        r  _!--     wydaje  się 

^  POŚWSADCZE^IIE 

że  następująco  określony  transport  ma  prawo  przejść  przez  stację  celną 

^  _     poza  granice   Państwa  Polskiego: Towar:-  

Cysterna  (wagon)  Nr,  „...'....l 
(   _  .  ,  beczek   

Waga,  brutto  netto,  " Stacja  nadawcza:  
Nadawca:  

Stacja  odbiorcza;   \s.x&\: 

Adresat:   *  ........... 

Na  poczet  umowy  pomiędzy    

dnia. 

Pieczęć  i  podpis  organu  kontrolnego 
Etyidencja  ortJanu  Łontroinego. 

R  A  C  M  U  N  E  H. 
Ilości  zwolnione  r.a  wywóz   
dotychczas  wywiezione    
dziś   ^  „.„.„_„ 
pozostaje  i.o  uywozu  

kg. 

Pieczęć  nadawczej  stącji  kolejowej: 

Pieczęć  granicznej  komory  celnej: 
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Państwowy  Urznd  Naftawy  Ninistfcrstwa  Skarł.ii. 
Księga  Nr.  
Poświadczenie  Nr.     Strona    !>. 

Do POLSKIEJ  GRANICZNEJ  KOMORy  CELNEJ 

w  

Na  mocy  certyfikatu  zwolnienia  Państw  owego  Urzędu  Naftowego 
2  dnia  r.  L.  .     wydaje  się 

POŚWIADCZENIE 

że  następująco  określony  transport  ma  prawo  przejść  przez  stację  celną 

w   .       poza  granice  Państwa  Polskiei^o: 
Towar:  \  ^.„v.,-"---"".--' • 
Cysterna  (wagon)  Nr,     i  
(  _    beczek  ) 
Waga,  brutto   mUo 
Stacja  nadawczat  
Nadawca:   

Stacja  odbiorcza:  .       ̂    „  _  krajt  . 
Adresat:      
Na  poczet  untowy  pomiędzy  

i 
 ■■•  ■         ^-  • 

 dnia...  
Pieczęć  i  podpis  organu  kontrolnego; 

Do  -     .  , 
PAŃSTWOWEGO  URZĘDU  NAFTOWEGO  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  V/arszawie 
Leszno  5. 

Graniczna  komora  celna  w       
stwierdza,  ie  określony  powyiej  transport  przeszedł  w  dniu  dzisiejszym 

poza  granice  Państwa.  , 
 dnia  19   r. 

Państwowy  Urząd  Naftowy  Wnis^erstwa  Skarbu. 
Księga  Nr.   
Poświadczenie  Nr.  Strona  c. 

Do  ' PAŃSTWOWEGO  URZĘDU  NAFTOWEGO 
w  Warszawie 
Leszno  5. 

Na  mocy  certyfikatu  zwolnienia  Państwowego  Urzędu  Naftowego 
z  dnia  ^  r.  Ł.  wydaje  się 

POŚWIADCZENIE 

że  następująco  określony  transport  ma  prawo  przejść  przez  stację  celną 
w   poza  granice  Państwa  Polskiego: 
Towar:....,      ;  
Cysterna  (wagon)  Nr.   
(    beczek  .  ..  .  ) 
Waga,  brutto  netto   ,  
Stacja  nadawcza:     ....„:.„.„..:..... 
Nadawca:     
Stacja  odbiorcza:   krajt... 
Adresat:   ^.  
Na  poczet  umówy  pomiędzy.  

 dnia  
Pieczęć  i  podpis  organu  kontrolnego: 

RACHUNEK 

Ilość  ogólna  na  wywóz  przeznaczono  .      .      .      .     kg. 
.    dotychczas  wywieziona     . 
„    dzisiaj  wyekspedjowana  

pozostaje  ieszosł?  do  wywozu  .       .       .       .    kg 
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Pożyczki  państwowe. 

555. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  18  października  ]92l  r. 

w  przedmiocie  przedłużenia  terminu  wymiany  ora/, 
zwrotu  Urzędowi  Pożyczek  Państwowydi  świadectw 

tymczasowych  i  obligacji  5%'  pożyczlcł  państwowej z  roku  1920. 

Na  zasadzie  ustaw  /,  dnia  27  lutego  1920  roku 

ó  wypuszczeniu  5%  ki-ótko  i  długoterminowych  we= 
wnętrznych  pożyczek  państwowych  z  roku  1920  (Dz. 
Usta.w  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  r.  1920  Nr.  21, 

poz.  115' i  Nr.  23,  poz.  1.^2)  zarządzam,  co  następuje: 
§  1.  §  2  rozporządzenia  z  dnia  2.5  lipca  1921  r. 

o  terminie' wymiany  oniz  zwrotu  Urzęd.  Poż.  faiistw. 
.świadect^v  tymczasoA^ych  i  obligacji  5%  pożyczki  pań; 
stwowej  z  roku  1920  przez  placówki  subskrypcyjne 

(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  z  v.  1921  Xr.  o:-.  iwz.  443)  otrzy* 
muje  brzmicnie%astepujące: 

„Niewymicnioue  w  terminie  oznaczonym  w  §  1 
niniejszego  rozporządzenia  świadectwa  imienne  i  na 
okaziciela  pożyczki  krótkoterminowej  oraz  świadec 
twa  imienne  pożyczki  dluj^oterminowej  mogą  być 
zgłaszane  do  wy^niany  aż  do  dn.  31  grudnia  192)  r. 
włącznie  jedynie  w  oddzialacli  Polskiej  Krajowej  Ka? 

sy  I-ożyt/kowej". 
§  3  rozporządzenia  wymienionego  otrzyrnuje 

brzmienie  następujące: 
„Niewymienionc  do  dnia  31  grudnia  1921  roku 

świadectwa  imienne  i  na  okaziciela  pożyczki  krótko* 
terminowej  i  świadectwa  imienne  pożyczki  długo= 
terminowej  oraz  niewymieniorie  w  terminie,  oznaczos 
nym  w  końcowym  ustępie  §  1,  świadectwa  na  okazi* 
cielą  pożyczki  długoterminowej,  mogą  być  wymienios 
ne  po  tych  terminach  tylko  w  Urzędzie  Pożyczek 

Państwowych  w  Warszawie". 
§  4  tegoż  rozporządzeni!  w  części;  ustanawiając 

cej  prekJuzyjny  termin  wstrzymania  przez  oddziały 
Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  wymiany  świa* 
dectw  tyTiiczasow\  ch,  otrzymuje  brzmienie  następu; 

jące: 
„Od  dnia  zaś  1  stycznia  1922  roku  zostają  pozba= 

wionę  prawa  wymiany  tych  świadectw  oddziały  Pol" 

skiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej".  • 

§  9  tegoż  rozporządrenia  otrRymujo  brzihienie 
następujące: 

„Oddziały  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
winny  dokonać  obowiązków  przewidzianych  w  §  7  i  S 
w  tei-minie  najdalej  od  dnia  1  lutego  1922  roku. 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
/.  dniem  ogłoszenia. 

Warszawa,  dnia,  18  października  1921  rokit. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski, 

(Dz.  Ust.  Nr.  87  z  d:  8^X1*1.921  r.,  poz.  645). 

Sprawy  walutowe. 

556. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Z  inicjatywy  Ministerstwa  Skarbu  odbywaj^  się 

w  izbach  handlowych  i  innycli  żrzj^zieniach  go&podaa- 

czych  narady  nad  projektem  ustawy  czekowej.  Na  za- 
proszeriie  P.  Ministra  Skarbu  referat  objął  najlepszy 

w  Polsce  znawca  te]  spi'awy  profŁłor  Wszeclmicy  Ja- 
giellońskiej dr.  Stani^w  Wróblewski,  który  wkrótce 

projekt  wygotuje.  Zaprowadzenie  czeków  umożliwi 

obroty  handlowe  bez  gotówki  i  ułatwi  po  części  zapła- 
cenie daniny  majątkowej. 

(.Monitor  Polski  Nr.  254  ~-  1921  r. 

557. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Biuro  Prasowe  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 

Rozsiewane  na  O.  Śląsku  pogłoski,  jakoby  Rz^d  Polski 

zamierzał  stemplować  pieniądze  papierowe,  są  z  grimłu 
fałszywe. 

(Monitor  Polski  Nr.  257       1921  r.). 

558. 

Kursy  walut  zagranicznych. 

za    miesiąc    czerwiec  —  1921  r. 

1 2 

■ 

4 

T  "
i — 

sobota 

6 

Waluty D  n  i 
środa czwartek 

- 

piątek 

poniedziałek 
wtorek 

Dolary  Stanów  Zjedn  
Franki  franc  

»     szwajcarskie  ...... 

■ 
'1042—998 

1063-1025 1080—1030 1175—1130 

Funty  szterlingi 
Marki  niemieckie 16,70        17.15-16.65       17,50  17.50       i  18.75—1 7.50 
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815 

f - 

8 

I  9 

10 11 

p.  

13 

14 w  «  i  u  f  y n  i środa czwartek 

piątek 

sobota 

poniedziałek 

wtorek 

Dolary  Sfan(Jw*Zjetln. 1200—1160 •  1210  1140 1200—1160 1232-1175 

! 

1  1270—1225 

1280—1225 

Franki  francuskie 

Franki  szwajcarskie  . — _ — 

Funty  scferlingi 

Marki  niemieckie 19-18 
i  18.60-18 

18.50 -.17.50 
— — 

15 16 

17 

18 

20 

21 

Waluty D 

I'*  i 

^ipoda czwartek 

piątek 

soboto poniedziałek 

wtorek 

Holary  Stanów  Zjedn. 1295 — 12ai 13/5 — 1325 1375 — 1325 13.75 — 1325 
1375—1325 1375 — 1^25 

Franki  francuskie 

Franki  szwajcarskie  . 

Funty  uterlingi  . 

Marki  niemieckie 19.75-10.50 19.75  - 19.50 20.00—19.75 

1 
22 

23 
24 

25 
27 

28 30 

Waluty D  n  i 

środa  ) 
czwartek 

piątek 

sobota 
poniedziałek 

wtorek 
czwartek 

Dolary  St,;  Zjedn. 
^  1 —  /u 

1 

j 

1800  -1820 9ftsn  iQoo 

Franki  francuskie 1 
— 

FrMnki  ̂ zwAicfirskie 

Funty  szterlingi 

Marki  niemieckie 

• 

21.00—20  .>0 

i 

22.30  -22.00 
23-22.50 23—22,50 

Pożyczka  przymusowa. 

559. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Sto.'KA\'aioie  postaioowięń  art  7  ustawy  z  dnia  28 
źtizieTnika  1920  v.  (Dz.  Ust.  R.  P.  Nr.  105,  poz.  692) 

przedmiocie  zabezpieczenia   pożyczki  przymusowej 
2y  przeni^ieniach    praw    własności  ftiemchomości 

I  wierzytelności  hipotecznych,  zosiało  wstrzymaae. 

Wottec  tego  płatnicy,  idórzy^srłożyli  gotówkę  lub  łe^; 

obligacje  pożymk  państwowych  tia  zabezpieczenie  po- 
życzki przymusowej  w  kasach  skarbowycli,  urzędach 

podatkoAvych,  sądach  hib  u  uotarjuszy,  mogą  sumy  te 

iiayskać  z- powrotem  za  potwierdzeniem  nieosłemplowa- 
nem. 

Warszawa,  dnia  15  iistopatla  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu'. 
(— )  B.  Markowski. 

Podsekretarz  Siauu. 
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Prawo  ubezpieczeniowe. 

561. 

OKÓLNIK  Nr.  17. 

Do  Generalnych  Reprezentacji  Zagranicznych  Za- 
kładów Ubezpieczeń  działających  na  obszarach  nas 

leżących  uprzednio  do  b.  Mouarchji  Aastro-Węgiersidej. 

Urząd  Nadisorii  nad  Zakładami  Ubezpieczeń 
stwierdził,  że  mimo  wielokrotnych  upomnień,  M' 
graniczne  /^klady,  działające  na  obszarach  nale- 
iących  uprzednio  do  b.  Monarcłiji  Anstro- Węgier- 

skiej nie  stosują'  się  do  obowiązujących  prisepi 
sów  prawnych. 

Wobec  tego  okaże  si^  potrzeba  zastosowania 
jąknajsurowszyeh  środków  prawnych  róunieź 
ATzględcili  i  tych  zakładów,  którym  dotąd  wolno 

wykouywać  działalność  akwizycyjną,  o  ile  do  '4\ 
grudnia  b.  f.  nie  uczynią  w  całej  rozciągłości 
dość  poniżej  zestawionym  wymogom. 

Ur^ąd  przypomina  zakładom  tym,  że  aą  obo- 
wiązane stosować  się  do  uast.  ustaw  i  roaporafi- 

(Izeń: 

a)  Ces.  Ro74),  z  dnia  29  listopada  1865  L.  127 
Dz.  u.  p.; 

b)  Ustawa  -4.  dnia  29  marca  1873  L.  42  J>/.  i.  p,; 
(•)  Rozp.  Min.  Spraw  Wewn.j  Sprawiedliwo- 
ści, Handlu  i  Skarbu  z  dnia  5  marca  1896  r.  L.  .31 

Dz.  u.  p.  („rtgulaty w  asekuracyjny") ; 
d)  Rozp.  Min.  Skarbu  z  dnia  22  kwietnia 

V.m  r.  (.,Monilor  Polski"  Nr.  96); 
c)  Rozp.  Min.  Skarbu  z  dnia  5  lipca  19J9  r. 

^..Monitor  Polski". Nr.  155  z  dnia  14/V1I  1919  r.: 
sprostowanie  w  „Monitorze  Polskim"  Nr.  162); 

t)  Rozp.  Min.  Skarbu  z  duia  9  lutego  1920  r. 

(..Monitor  Polski"  Nr.  74).  , 
W  myśi  powyższych  przepisów  wymieniono 

/iakłady  winny  organizację  swoich  oddziałów  tu- 
tejszych unormować  w  sposób  następni  jacy: 

1)  K-A/Ay  zakład  musi  mieć  na  obszaracli 
uijrzerbiio  Tiależących  do  b.  Monarchji  jeden  głów- 

ny oddział  (Przedstawicielstwo)  kierowany  przez 

;iale7,ycie  upełnomocnionego  Generalnego  Repre- 
•/pnfnnta. 

'  Główny  oddział  (również  tych  zakłęidów,  któ- 
rc  nie  wykonują  działalności  akwizyc^^jnej)  wi- 

nien być  wpisany  do  rejestru  handlowego.  Pod- 
stawę wpisu  stanowi: 

a)  Rozporządzenie  Min.  Skarbu  z  22  kwietnia 

1919  V.  f „Monitor  Polski"  Nr.  96),  normujące  tym- 
ezasowo  dalszą  działalność  zagr.  zakładóv/,  które 
w  dniii  1  listopada  1918  r.  działały  na  obszarach 

ni;rzcdnio  należących  do  b.  Monarchji  Austro- 
AA^egierskicj ; 

b)  zatwierdzenie  przc/^  wtadz^i  nadzorczą  Gn^. 
neralnego  Reprezentanta. 

Rozporządzeniem  z  22  kwietnia  1919  r.  Mini 

ster  Skarbu  v.oz-w  olił  odnośnym  zakładom  na  tym- 
czasowe wykonywanie  interesu  ubczpreczeniowe- 

go  na  podstawie  takiego  planu  działalności  (sta 
tut,  warunki  polisowe,  podstawy  techniczne),  na 

jakim  opierał  się  av  dniu  1  listopada  1918  r.  w  za- 
kresie rzeczowym  oraz  terytorialnym,  jaki  wów- 

czas posiadriły.    Zastrzeżono  przyieni,  że  zak!ad> 

te  muszą  zadość  uczynić  pozostawionym  im  w  tern 
rozporządzeniu  warunkom. 

Każda  więc  zmiana  planu  działalności,  zaszła 
yo  1  listopada  1918  r.,  o  ile  iha  mieć  skutek  w  Pol- 

sce wymaga  rozpatrzenia  przez  polską  władze  nad 
zorczą.  Rozszerzenie  zaś  granic  działalności  po 
za  stan  z  1/XI  1918  r.  jest  bez  zezwolenia  władzy 
nadzorczej  wzbronionem. 

Generalny  Reprezentant  winien  mieć  miejsce 
stałego  zamieszkania  w  siedzibie  głównego  oddzia- 

łu i  musi  być  przez  władzę  nadzorczą  zatwierdzę ny. 

Musi  być  on  również  upełnomocniony  do  za- 
stępowania zal^dn  w  Polsce  tak  wobec  władz 

rządowych,  jak  i  wobec  osób  trzecich,  sądownie 
i  poza  sądem  z  nieograniczonem  pełnomocnictwem, 
a  to  we  wszystkich  sprawach,  wywiązujących  się 

z  prowadzenia  interesu  w  Polsce,  a  w  szczególno- 
ści także  do  zawierania  umów  ubezpieczenia  wraz 

z  l>ezwarunkowem  prawem  podpisywania  polis. 
W  pełnomocnictwie  należy  zaznaczyć,  że  ma  ono 
również  być  uważane  za  pełnomocnictwo  proceso 

we  po  myśli  austr.  procedury  cywilnej.  Pełno- 
mocnictwo musi  wystawiać  organ  statutowo  do 

tego  upoważniony,  powołana  zaś  władza  zagra- 
niczna musi  je  uwierzytelnić  i  zarazem  stwierdzić. 

xe  jest  ważnem  tak  na  zasadzie  statutu,  jak  i  ustaw 
miejsca  wystawienia.  Pełnomocnictwo  ma  być 
w  końcu  uwierzytelnione  przez  odnośny  Konsulat Polski 

Jeżeli  pełiiomocnietwo  obecnie  posiadane 
przez  Generalnego  Reprezentanta  nie  odpowiada 

powyższym  wymogom,  należy  je  bezzwłocznie  za- 
stąpić inn<^m,  wierzytelny  zaś  odpis  złożyć  Urzę- 

dowi >3adzoru  w  terminie  do  31  grudnia  b.  r. 

Generalny  Reprezentant  kieruje  całym  admi- 
Yiistracyjnym  aparatem  zakładii  i  jest  zań  odpo- 

wiedzialny. • 
Wszystkie  polisy,  wystawiane  osobom  mają- 

f-ym  w  Polsce  stałe  miejsce  zamieszkania,  lub  od- 
noszące się  do  nieruchomości  położonych  w  Polsce, 

winny  być  zaopatrzone  własnoręcznym  podpisem 
(reneralnego  Reprezentanta. 

O  ustanowieniu  i  odwołaniu  Gen.  Reprezentan- 
ta będzie  na  koszt  zakładu  umieszczane  ogłoszenie 

w  „Monitorze  Polskim"  i  „Gazecie  Lwowskiej". 
2)  Generalny  Reprezentant  winien  prowadzi*- 

odrębną  księgowość  dla:  interesu  polskiego,  umożlt 
wiającą  kontrolę  w  myśl  art.  35  regulatywu  ase 

kuracyjnego,  i  to  w  jęz3'ku  polskim.  Niedozwolo- 
nem  jest  prov/adzenie  odrębnej  księgowości  dla 

poslczegolnycli  okręgów  w  ten  sppsób,  że  w  od- 
dziale głównym  nie  n^oźna  przeprowadzić  kontro- 

li całej  działalności  zakładu  "w  Polsce  z  braku  od 
y)owiednich  danych  na  miejscu. 

Zakłady  ubezpieczeń  na  życie,  celem  wykaza- 
nia, że  stosownie  do  przepisów  wydzieliłj'  portfel 

polski  z  całości  interesów,  mają  przedstawić  wy- 
kaz wszystkich  polis,  wedle  stanu  z  31  grudnia 

1920  r.,  według  załączonego  wzoru. 
W  wykazie  powyższym  rezerwy  składek  po 

dać  należy  oddzielnie  dla  każdego  ubezpieczenia, 

o  ile  zakład  oblicza  rezerwy  systemem  jednostko- 
wym. O  ile  zaś  obliczenie  następuje  systemem 

grupowym,  podać  należy  rezerwy  składek  dla  każ- 
dej grupy  oddzielnie.  W  końcu  wykazu  podać 

należy  sum^  poszczególnych  w  sposób  powyższy 
nblicz/onych  rezerw  składek,  oraz  sumę  przeniesienia 
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składek,  z  tern,  że  obie  te  sumy  dają  rezerwę  bilanso- 
wą na  koniec  1920  r.,  przypadającą  na  interes  jłolski. 

JEwentualne  udziały  reasekuratorów  nie  powinny 

hjć  przytem  poti*ącane. 
3)  Przy  składaniu  sprawozdań  rachmikowych 

narazie  obowiązują  31 — 36  regtilatywu  aseku- 
racyjnego z  zastosowaniem  formularzy,  ustalonych 

przez  b.  c.  k.  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych 
w  Wiedniu. 

Sprawozdanie  rachunkowe  składa  sie  oddziel- 
nie z  całości  interesu,  oddzielnie  z  interesu  pol- 

skiego. 

Z  całości  interesu  należy  przedkładać  spra- 
wozdanie, obejmujące  bilans  oraz  rachunek  zysków 

j  strat,  łącznie  z  podziałem  zysków;  z  interesu  pol- 
skiego natomiast  —  rachunek  zj^-sków  i  strat  oraz 

wykaz  wartości  krajowych,  któremi  pokrytą  jest 
rezerAva  składek,  przypadająca  na  portfel  polski. 

Sprawozdanie  z  interesu  polskiego  musi  być  ze- 
stiiwione  w  walucie  polskiej. 

Przepisane  ogłoszenia  mają  nastąpić  w  „Mo- 
nitorze Polskim"  i  w  „Gazecie  Lwowskiej".  '  Ogło- 

sić si(j  ma  bilans  i  rachvinek  strat  i  zysków  z  ca- 
łości interesu  oraz  rachunek  strat  z  interesu  pol- 

skiego. 
Sprawozdania  za  rok  1919  i  1920  inają  być 

przedłożone  Urzędowi    w    trzech  egzemplarzach 
w  języku  polskim.    Pozatem  zaś  należy  przedło- 

żyć również  trzy  egzemplarze  drukowanego  spra- 
wozdania w  języku  biurowym  cen  treli.  Towarzyst- 

wa (za  lata  1919  i  1920).    Również  należy  złożyć 
gzemplarze  pism,  w  których  nastąpiły  ogłosze- 

nia.  Powyższych  obowiązków  mają  dopełnić  rów- 
nież zakłady  nie  wykonywujące  działalności  akwi- 

yeyjnej.  ' 

4)  Zakłady  Ubezpieczeń  na  życie,  mają  udo- 
wodnić, że  uzupełniły  kaucję  do  wysokości  rezcr 

wy  składek  (wraz    z    przeniesieniami  składek), 
przypadającej  na  portfel    polski,    wedle  stnnu 
A  31  grudnia  1920  r. 

Kaucja  musi  być  składana  w  P.  K.  K.  P. 

w  gotówce  hab  w  walorach,  mających  pupilai-n« 
bezpieczeństwo  na  obszarach  należącycli  poprzed- 

nio do  b.  Monarchji  Austro- Węgierskiej. 
Wszystkie  zakłady,  o  ile  tego  dotąd  nie  zrobiły 

winny  Urzędowi  przedstawić  dowód,  że  przy  zło- 
żeniu kaucji  uczyniły  zastrzeżenie,  iż  bez  zęzwole- 

nia  Urzędu  (Ministerstwa  Skarbu)  nie  moga  ont* 
kaucją  tą  dysponować. 

5)  Te  zakłady,  które  dotychczas  ni^  wykona 
ły  Okólnika  Nr.  13  z  dnia  13  czerwca  r.  b.  doty- 

czącego uiszczei^ia  opłaty  na  koszty  nadzoru  pań- 
stwowego (za  lata  1919  i  1920)  obowiązane  m  wpła- 

cić do  Urzędów  Podatkowych  (Kas  Skarbowych), 
odnośne  kwoty  i  zakomunikować  o  tern  UrządoAvi 
Nadzoru  z  podaniem  danych  według  przepisanego 
okólnikiem  wzoru. 

Urząd  w  końcu  zaznacza,  że  nie  htjdzic 
uwzględniał  ew.  podań  o  odroczenie  oznaczonego 

na  początku  niniejszego  okólnika  terminu  wyko- 
nania nowyższych  wymogów,  gdyż  tuk  rozp.  Min. 

Skarbu  z  dnia  22/4  1919  r.  19/2  im  r.,  jak  i  obfita? 

korespondencja  Urzędu  '/.  poszczególnemi  zakłada- 
mi wyjaśniły  dostatecznie  obowiązki  i  pozostawi- 

ły dosyć  czasu  do  ich  wypełnienia. 
Warszawa,  26  października  1921  r. 

Dyrełvtor  Urzędu: 

(— )  w  z.  Gruber.  4 
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KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Urząd  Nadzoru  nad  Zaikladanii  Ubezpieczeń  komu- 

nikiije,  że  z- pośród  zakładów,  kłóre\prżednio  działaby 
na  ziemiach  b.  moiiarchji  Austro-Węgierslde},  należących 
do  Państwa  Polskiego,  następujące  zakłady  ubezpieczeń 
nie  mają  piawa  zawierania  nowych  umów  ubezpiecz(^ 
uia  (akwizycji)  i  mogą  jedynie  inkasować  składki,  tudzież 
uskuteczniać  ^Vypłaty  za  ubezpieczenia  bieżące: 

1.  „AUianz",  Towarzystwo  Akcyjne  Ubezpieczeń 
na  żyde  i  renty  w* Wiedniu; 

2.  „Atlas",  Akcyjne  TcwarzystAyo  Ubezpieczeń  na 
życie  i  renty  w  Wiedniu; 

3.  „Austriackie  Akcyjne  Towarzystwo  Ubezpieczeń 
od  szkód  elementarnych  w  Wiednia  (obecnie  p.  n.  ,.An- 

~lgio>Elemeniar"); 
4.  „Danabius",  Tow.  Akcyjne  porgki  i  ubezpieczeń 

od  nieszczęśliwych  wypadków  w  Wiedniu; 

5.  „Dunaj",  Powszechne  Akcjjnc  Towarzystwo 
Ubezpieczeń  w  Wiedniu; 

6.  Towarzj^stiA^o  „im,  Gizeli",  Wz.  Zakład  Ubezpie- 
czeń na  życie  i  posagi  w  Wiedniu;.  , 

7.  „Gwiazda  Północna",  Akc.  Towarzystwo  Ubezp 
na  żyde  w  Berlinie; 

8.  „Janos",  Zakład  Wz.  Ubezpieczeń  na  życic  '>\ Wiedniu; 

9.  „Pierwsze  0^;ólne  Tow.  Urzędników  Monarchji 

Austro-Węgierskiej  w  Wiedniu"; 
10.  Pierwsze  Powszechne  Tow.*  Ubezpieczeń  od 

wypadków  i  szkód  w  Wiedniu; 
11.  Pierwsze  Ausłrjackie  Towarzystwo  Ubezpie&eń 

od  v/}amania  w  Wiedniu; 
12.  „Pierwsze  Wiedeńskie  Tow.  Ut)ezpiecją|^i  szklą 

.-rwierciadlanego  w  Wiedniu"; 
13.  „Pierwsze  Węgierskie  Powszechne  Towarzy- 

stwo Ubezp.  w  Budapeszcife": 
14.  ,jProvidentia",  Ogóinc  Tow.  Ubezpieczeń  w 

Wiedniu; 

15.  „Slavia",    Bank    Wzajemncyh  Ubezpieczeń  u 
Pradze; 

16.  „Wiedeńskie  Tow.  Ubezp.  na  życic  i  renty  w 

Wiedniu"; 

17.  „U»iversa!e",  Powszechne  Tow.  Ubezpieczenia 
ludowego  w  Wiedniu; 

!-~363.  j^,  43.-44. 

18.  „Yicłoria",  Powszechne  Akc.  Towarzystwo 
Ubezpieczeń  w  Berlinie. 

Wykaz,  uzupełniający  niniejszą  liste,  i^ędrie  ogloszo^ 
uy  dodatkowo. 

(.Monitor  Polski  Nr.  2<rt)  -    U>21  r.). 

Przepisy  o  służbie  państwowej. 

563. 

ROZPORZĄDŹ F.NJE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  6  paździeraiia  1921  r. 

w  sprawie  dodatków  reprezentacyjnych  dla  urzędników 
sprawujących  zastępczo  funkcje  na  stanowiskach  repre- zentacyjnych. 

Na  zasadzie  art.  11  ustawy  o  jiposażeuiu  urzędni- 
ków i  funkcjooarjuszów  państwowydi  z  13  lipca  1920  r. 

(Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  65,  poz.  429)  ~  Rada  Ministrów  za- 
rządza, co  następuje: 

§  1.  Art  5  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  4-go 
października  1920  r.  o  dodatkach  reprezentacyjnych  j 
dcdatkadi  za  kierownictwo  tirzędliików  państwowych 

(Dz.  U.  Rz.  P.  Nr.  97,  jpoz.  638)  uzupełnia  się  przez  do- 
danie ustępu  czwartego  treści  następującej: 

„Postanowienia  niniejszego  artykułu  stosować  na- 
leży analogicznie  również  do  urzędników,  którzy  przej- 

śdowo  lub  zastępczo  pełnią  funkcje  na  stanowiskach 
wyliczonych  w  art.  1  tego  rozporządzenia,  przyznając 
im  za  czas  sprawowania  tych  funkcji  odpowiedni  do- 

datek na  koszty  reprezentacyjne". 
§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniein  ogłoszenia,  z  mocą^bowiązującą  od  dnia  1  li- 
stopada 1921  r.  1 

Prezydent  Ministrów: 
(~)  A.  Ponikowski. 

Minister  Skarbu: 
■  (--)  Midinlski. 

(„Monitor  Polski"  Nr.  260—1921  r.). 



OGŁOSZENIA  REJESTROWE  SPÓŁDZIELNI. 

OBWIESZCZENIE. 

w  tut.  rejestrze  spółdzielni  pod  Nr.  16  przy  firmie  Deu- 
tscher.  Spar  und  Dailehnskasseuyerein,  spółce  zStrejestrowa- 
nej  z  nieograniczony  odpowiedziaJnościii  w  Żninie  zapisano 

'że  w  miejsce  ustępującyc-h  członków  Zarządu  Jacoba  Berga, 
Henryka  Wagnera,  Wilhelma  Błodę  i  Jana  Schmidta  wybra- 

no nouymi  członkami  Zarządu  Ernsta.  Eichstaedta,  Adama 
Streitzera  i  Dawida  Hirsdił)eina  z  Lankowic. 

Kcynii,  dnia  14  iipca  1921  r. 
S^d  Powiatowy. 

OBWIESZCZENIE. 

W  naszym  rejestrze  dla  Spółdzielni  Nr.  44  zapisano  dzi.ś 
przy  spółdzielni  ..Ostrowska  Spółdzielnia  Budowlana  z  ogr. 
odpoyyiedzialnością  w^Ostrowiu".  Dyreki:or  Kasy  Chorych, 
Miciiał  Sławek  i^7st?pił  z  zarządu.  (Jchwal?,  Rady  Nadzor- 

czej z  dnia  16  sierpnia  1921  r.  wybrano  na  ncv/egó  członka 

'  .rzsdu  kupca,  Andrzeja  Kubraka  z  Ostrowa. 
Ostrów,  dnia  24"  sierpnia  1921  r. Sąd  Powiatowy. 

WPIS  SPÓŁDZIELNI. 

.  Oo  rejestru  stowarzyszeń  wpisano  dn.  15  siernnia  1921  r. 
Brzmienie  firniy:  Kooperatywa  Pracowników  Igły,  Spół- 

dzielnia zarejesti-owana  z  ogiraniczongi  odpowiedzialności?  w 
Przemyślu.  .  ' 

Przedmiotem    przedsiębiorstwa  podniesienie'  zarobku woich  członków  przez: 
a)  zakładanie  warsztatów  we  v/łasnych  lub  najętych 

lokalach,  w  których  członkowie  wykonywać  będą  pracę; 
b)  -  zakupno  na  wspólny  rachunek  surowców  i  przed- 

miotów potrzebnych  do  prowadzenia  przedsiębiorstv/a; 
c)  wykonywanie  wszelkich,  robót  w  zakres  krawie- 

ctwa wchodzących. 
Umowa  spółdzielni:  statut  z  25  maja  1921  r.  Udział 

wynosi  250  Mk.,  płatny  v/  ratach  miesięcznych  f>o  20  JHk. 
Każdy  członek  odpowiada  swojemi  udziałami  i  dalszą 

kwotą  deklarowanych  udziałów. 
Ogłoszenia  nastąpią  w  Nowym  Głosie  Przemyskim.  Za- 

rząd składa  się  z. 3  członków:  Członkami  zarządu  są;  Jakób 
Ber  Sryjowicz,  jako  przewodniczący;  Sam.uel  Fruchter,  jako 
zastępca  przewodniczącego;  Majer  Feuer,  członek  zarządu, 
wszyscy  krawcy  w  Przemyślli  zamieszkali. 

Zarząd  musi  zasięgnąć  przyzwolenia  rady  nadzorczej 
przy  przyjmowaniu  i  oddalaniu  uirzędników,  zawieraniu 
kontraktu  najmu  i  zaciąganiu  pożyczek  powyżej  5000  Mk. 
Uprawnieni  do  zastępstwa  dwaj  członkowie  zarządu.  Pod- 

pis firmy:  Brzmienie  firmy  podpisywać  będą  wspólnie  przy- 
najmniej dwaj  członkowie  zarządu. 

Sąd  Okręgowy,  j.  handl.      Przemyśl,  13  sierpnia  1921  r. 

WPIS  STOWARZYSZENIA. 

I>o  rejestru  stowarzyszeń  wpisano  dnia  12/8  1921  r. 
.'jiedziba  Stowarzyszenia  miasto  Pruchnik.  Brzmienie  fiirny:- 
Składnica  Kółek  rolniczych  w  PruchniKoi.  Stowarzyf.7enie 
spóldzielnicze  z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  Celem 
stowarzyszenia  jest  podniesienie  gospotlaiistu  a  swych  człon- ków: 

a)  przez  wspólne  nabyy.iauie  artykułów,  potrzebnych 
im  do  prowadzenia  gospodai'3tv/a  domowego  i  rolnego  i  do- 

starczania ich  członkom  w  sposób  hurtovmy  (sklepom  Kó- 
łek rolniczych  i  innym  drobnym  sklepom)  lub  sposobejii  dro- 

biazgowej sprzedaży  przez  Własne  sklepy  i  oddziały; 
b)  przez  wspólne  spieniężanie  produktów  rohiych  i  w}  - 

obów  członkom; 
c)  przez  produkowanie  na  wspólny  rachunek  artykułów 

^■ospodarstwa  domowego  i  rolnego. 
Stowarzyszenie  może  zakładać  oddziały  (filje)  w  okrę- 
gu swej  działalności  wedle  postanowień  regulaminu  (§  22) 

Stowarzyszenie  ogranicza  swą  działalność  do  członków. 
.Wyjątek  zachodzić  może  tam,  gdzie  z  polecenia  Władzy  sto- 

warzyszenie rozdziela  artykuły  zastrzeżone  Państwu  do  roz- działu. 
Udział  wynosi  100  Mk.  płatny  w  polowie  przy  ustąpie- 
niu,, reszta  do  roku  od  daty  przystąpienia. 

Każdy  członek  odpowiada  swoim  udzi^ałem  i  dalszą 
kwotą  deKlarowanych  udziałów.  Ogłoi  zenia  następują  w, .Prze- 

wodniku Kółek  rolniczych".  Zarząd  składa  się  z  J-ch członków  i  2  lub  3,,  zastępców. 

Członkami  zarządu  są:  ks.'  jan  Kochman,.  Karol  Stroń- 
ski  i  Ludwik  Osada,  zastępcami  są  Ludwik  Bieniasz  i  J^i- zef  Majewski. 

Ograniczenie  uprawnień  zarządu:  Do  czynienia  darowi- 
zny z  majątku  Stowar.zyszen.ia,  przystępowania  do  Spółek 

i  Stowarzyszeń  z  odjDOwiedzialnością,  przewyższającą  poło- 
wę kapitału  udziałowego  Stowarzyszenia  potrzebne  jest  upo- 

ważnienie Rady  Nadzorczej.  Zaś  ustanawianie  ogóuiych  za- 
sad co  do  zakresu  i  rodzaju  interesów  Stowarzyszenia, ,  co 

do  tworzenia  filji)  —  ustanawanie  w  ramach  przez  Walne 
Zebranie  oznaczonych  granicy  najwyższej,  do  jakiej  Dyrek- 

cji wolno  obciążyć  Stowarzyszenie  kredytem,  —  decydowr- 
nie  o  nabywaniu  nieruchomości  i  budowach,  zatwierdzenie 
urzędników  Stowarzyszenia,  ustanawianie  wynagrodzenia 
dla  członków  Dyfekcji  i  urzędników  Stowarzyszenia,  ustale- 

nie wysokożci  zwrotów  towarowych  (rabatów)  i  zasad  ich 
rozdziału,  orzekanie  o  zawieszeniu  w  urzędowaniu  lub  usu- 

nięciu urzędników  Stovirarzyszenia  należą  do  zakresu  rady 
nadzorczej.  Uprawnienie  do  zastępstwa:  dv,'aj  członkowie 
zarządu.  Podpis  firmy;  brzmienie  firmy  podpisywać  będą 
wspólnie  dwaj  członkowie  zarządu. 

Sąd  Okręgowy,  Jako  handł.  O.  IV. 
Przemyśl,  dnia  12  siei-pnia  1921  r. 

Do  rejestru  Spółdzielni  wpisano  następujące  firmy 

pod  Nr.  Nr.:  - 
Nr.  10.  Bank  Spółdzielczy  Ludowy  w  Aleksandrowie 

2  odpowiedzialnością  nieograniczoną.  Siedziba  spółki  niie- 
.ści  się  w  Atócsandrówie.  Odpowiedzialność  członka  za  zo- 

bowiązania spółdzielni  nieograniczona.  Spółdzielnia  nu  iia 
celu  prowadzenie  czynności  bankowych  orax  podnoszenia 
sprawności  gospodarczej  sutego  środo v.iska  przez  przyjmo- 

wanie wkładów  i  udzielenie  pożyczek.  Udział  członkowski 
wynosi  1000  rriarek  płatnych  w  ciągu  pół  roku.  Zarząd  sta- 

nów^: Kaziniierz  Radoniński,  Teodor  Schultz  i  Franciszek 
Gust.  Czas  trwatiia  spółdzielni  nieograniczony,  b)  ws.^yst- 
kie  ogłoszenia  spółdzielni  przewidziane  ustav/ą  winny  być 
drukowane  w  czasopiśmie  „Siła",  c)  Zarząd  składa  się  z 
3-ch  członków,  na  wszelkiego  iodzaju  zobowiązaniach  za- 

ciąganych w  imieniu  spółdzielni,  winny  być  umieszczoLie 
podpisy  przynajnlniej  dwóch  członków  zarządu,  to  samo  do- 

tyczy wszelkich  pokvv'itowań  i  listów,  wysłanych  w  imieniu 
-.spółdzielni,  d)  rok  obrachunkowy  —  zgodny  z  kalendarzo- 

wym, e)  specjalnych  ograniczeń  uprawnień  zarządu  po  za 
postanowieniem  ustawy  o  spółdzielniach  niema,  f)  likwida- 

cja zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29/X  1920  roku. 
Nr.  9.  Bank  Spółdzielczy  w  Brgiepnach.  Spółdzielnia 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  Siedziba  spółki  jest  mia- 
sto Brzeziny?  Odpowiedzialność  i^złonka  za  zobowiązania 

.Spółdzielni  dziesięciokrotna  w  stosun!<u  do  każdego  zgło- 
szonego udziału.  Spółdzielnia  ma  na  celu  prowadzenie 

czynności  bankowych  oraz  podnoszenie  £prav/ności  gospo- 
^darczej  swego  środowiska  przez  przyj moi^.^anie  \vkładów 
i  udzielanie  pożyczek.  Udział  członkowski  wynosi  10(X)  ma- 

rek, płatnj^ch  w  ciągu  6-ciu  miesięcy.  Zarząd  sfanowi.T: 
Wiesław  jerzykowski.  Konrad  Fijałkov,/ski  i  Teodor  Ga- 

łązka. Czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony,  b)  w3Z>'st; 
kie  ogłoszenia  spółdzielni  przewidziane  Ustawą  winny  _  być 
drukowane  w  czasopiśmie  ,,Sila",  c)  zarząd  składa  się_  z 
3-ch  członków,  na  wszelkiego  rodzaju  .zobowiązaniach  zacią- 

ganych w  imieniu  spółdzielni  wiimy  być  umieszczone  jpod- 
pisy  przynajmniej  dwóch  członków  zarządu,  to  sanjo  doty- czy wszelkich  pokwitowiiń  i  listów,  wysłanych  w  imieniu 
spółdzielni,  d)  rok  obrachtmkowy  zgodny  z  kalendarzowym, 
e)  sfjeqalnych  ograniczeń  uprawnień  ;:3rzadii  poza  postano- 

wieniem ustawy  o  spółdziekiiach  uieuu;  i)  lik-widacia  zgod- 
nie z  przepisami  ustawy  z  dnia  29/X  1920  roku. 

Nr.  8  Robotnicza  Sjjóldzielnia  SpoŹ3'wców  „Młoi"  \v 
Ozorkowie  z  odpowiedzialnością  udziałami.  Siedzibą  spół- 
d:;:ielni  jest  Ozorków.  •  Członkowie  spółdzielni  odpowiadają 
za  zobowiązania  udzi.aiami.  Spółdzielnia  ma  na  celu  wszccli- 
sirorine  zaspakajanie  wspólneini  silami  materjałnych  i  Itul- 
tiiraluych  potrzeb  swoich  członków.  Udział  członkowski 
wyiiosi  100  marek,  jjłainych  w  ratach  kwartidnych  w  eiągu 
roku.  Zarząd  stanowią:  Mojżesz  Litman,  Zander  Rogoziń- 

ski, joel  Fetbrot.  Czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony, 
b)  wszystkie  ogtos:zenia  Spółdzielni,  przewidziane  Ustawą, 



832  *  Ogłoszenia.  M  43^44. 

winny  być  drukowane  w  czasopismach  ..Robotniku*'  i  j^aje 
WeH",  c)  Zaiząd  składa  się  z  3<h  członków.  Oświadcze- 

nie imieniu  Spółdzielni  składajgi  dwaj  członkowie  zarzą- 
du,   ij)  rok  obrachunkowy-  —  zgodny  z  kalendarzowym. 

e)  specjalnych  ograniczeii  uprawnień,  zarządu,  ęoza  pc&taino- 
wieniem  o  spółdzielniach  niema,  f)  likwidacja  zgodnie  z 
przepisami  ustawy  z  dnia  29/X  1920  roku. 

Nr.  11.  Robotnicza  Spółdzielnia  spożywtów  ,>Iasz£ 
Wyzwolenie"  w  Łodzi.  Spółdzielnia  z  odpowiedzialnością 
udziałami.  Siedzib?  Spóldzielm  jest  Łódź,  Gdańska  57. 
Odpowiedzialność  członków  ogranicza  się  udziałami.  Sfiół- 
clzielnia  ma  na  celu  zaspakajanie  wspólnemi  siłami  material- 

nych i  kulturalnych  potrzeb  swydi  członków.  Udział  człon- 
kowski wynosi  500  rnareli,  płatnych  w  ratach  miesięcznych 

U'  ciągu  i-oku.  Zarząd  stanowi?:  Baumgarten  Nusen,  oie- 
gelman  Mordka,  Rawin  Dawid.  Czas  trwania  spółki  nieo- 

graniczony, b)  wszystkie  ogłoszenia  Spółdzielni,  przcwi/- 
dziane  ustawą,  winny  być  drukowane  w  czasopiśmie  „Lo- 
dzer  Weker",  c)  zarząd  składa  się  z  3-ch  członków,  oświad- 

czenie woli  w  imieniu  Spółdzielni  wkładaj?  conajmniej  dwaj 
członkowie  zarządu,  d)  rok  obrachunkowy  —  zgodnie  z  ka- 

lendarzowym, e)  specjalnych  ograniczeń  uprawnień  zarzą- 
du poza  postanowieniem  ustawy  o  Spółdzielniach  niema^ 

f)  likwidacja  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  2Q/X  1920  r. 
Nr.  12.  Rolx)tnicza  Spółdzielnia  spożywców  Młot  w 

Łodzi.  Spółdzielnia  z  odpowiedzialnóścią  udziałami.  Sie- 
dziba Spółdzielni  w  l^jdń,  Ołgińska  11.  .Odpowiedzialność 

członków  za  zobowiązania  Spółdzielni  ogTanicza  się  udziała- 
mi. Spółdzielnia  ma  na  celu  zaspakajanie  wspólnemi  siłami 

materialnycli  i  kulturalnych  potrzeb  swoich  członków.  UdziaJ 
członkowski  wynosi  500  marek,  płatnych  w  cięgu  roku  w  ra- 

tach kwartalnych.  Zarząd  stanowią:  Lew  Holenderski,  AL 
1-go  maja  4,  Dawid  Berezer,  IMoirkowska  16  i  józeł  Zyl- 
bertogen,  Piotrkowska  145,  wszyscy  w  ł^zi:  :i)  czas  trwa- 

nia Spółdziehii  nieograniczony.  b)  wszystkie  ogłoszenia 
Spółdzielni  przewidziane  ustawą  winny  być  drukowane  w 
czasopiśmie  „Świat  Pracy"  i  „Der  Morgen",  c)  zarząd  skła- 

da się  z  3-ch  członków;  oświadczenie  woli  w  imieniu  Sp^- 
dzieliu,  składają  conajmniej  dwaj  członkowie  zarządu,  d) 
rok  obrachunkowy  zgodny  z  kalendarzov;ym,  e)  specjalnych 
(Ograniczeń  uprawnień  zarządu  poza  postanowieniem  ̂ sta- 

wy o  Spółdzielniach  niema,  ł)  likwidada  zgoćnif  z  przepi- 
.sami  ustawy  z  dnia  29/X  1920  roku. 

Nr.  13.  Spółdzielcze  Stowarzyszenie  „Mickiewicz"  z  od- powiedzialnością udziałami,  z  siedzibą  we  wsi  Wrońsko, 
eminy  Dąbrowa- Widawska,  powiatu  Łaskiego.  Odpowie- 

dzialność członków  ogranicza  się  ud^alami.  Spółdzielnia 
ma  na  celu  zaspakajanie  wspólnemi  siłami  materjalnych 
i  kulturaln}'ch  potrzeb  swoich  członków.  Udział  członkow- 

ski wyi.  L-j  'ŻOO  marek  płatny  jednorazowo.  Zarząd  stano- 
wią: Wincenty  Wejtyła,  Jan  Kakala  i  Józef  Gima:  a)  czas 

trwania  Spółozielni  nieograniczony,  b)  wszystkie  ogłosze- 
nia Spółdzielni  przewidziane  ustawą  będą  zamieszczane  w 

czasopiśmie  „Glos  Polski",  c)  zarząd  składa  się  z  3-ch 
członków;  wszelkie  zol)owiązańia  winny  być  podjDisywane 
przez  2  członków  zarządu,  do  podpisywania  i  odbioru  ko- 

respondencji upoważniony  jest  każdy  z  członków  zarządu.* 
d)  rok  obrachunkowy  'zgodny  z  kalendarzowym,  e)  spe- 

cjalnych ograniczeń  uprawnień  zarządu  poza  postanowie- 
niem ustawy  o  Spółdzielniach  niema,  f)  likuidacja,  zgodnie ' 

7  ustawą  o  Spółdzielniach  -z  dnia  29/X  1920  mkit 

Nr.  14.  Bank  Spółdzielczy  z  nieogianiczoną  odpowie- 
dzialnością w  Tomaszowie  Mazowieckim.  Siedziba  Spół- 

dzielni w  Tomaszowie-Mazowieckłm,  Starostwo  Brzezińside. 
Członkowie  Spółdzielni  odpowiadają  za  zobowiązania  nieo- 
graniczenie.  Celem  Spółdzielni  jesr  prowadzenie  czyimości 
bankowy-ch  oraz  podnoszenie  Sprawności  Gospodarczej  swe- 

go środowiska  pr7.ez  przyjmowanie  wkładów  i  ud£elenie 
pożyczek.  Udział  członkowski  wynosi  1000  marek,  płatny 
w  aągu  6-ciu  miesięcy.  Zarząd  stanowią:  Ksiądz  Kazimierz 
Szymański,  Stanisław  Łysikiewicz  i  Paweł  Ostrowiec:  a)  czas 
trwania  Spóldziebii  nieograniczony,  b)  wsz^'stkie  ogłoszenia 
Spółdzielni  przewidziane  ustawą  będą  zamieszczane  w  cza- 

sopiśmie „Siła",  c)  zarząd  składa  sie  z  3-ch  członków; 
wszelkiego,  rodzaju  zobowiązania,  pokwitowania  i  listy  win- 

ny być  podpisywane  przez  2-ch  członków  zarządu,  d)  rok 
obrachunkowy  zgodny  z  kalendarzowym,  e)  specjaJnych 

ograniczeń  uprawnień' zarządu  poza  postanowieniem  usłavv} o  Spółdzielniach  niema,  f)  likwidacja,  zgodnie  z  ustawą  ó 
Spółdzielniach  z  dnia  29/X  1921  roku. 

Nr.  15.  Spółdzielnia  Robotnic7x>-HandIowa  w  Pabjajii- 
cach  z  odpowiedzialnością  ograniczoną.  Siedziba  Spółdziel- 

ni w  Pabianicach,  Starostwa  I^aski^o.    Za  zobowiązania 

Spółdzielni  cjjonek  jest  odpowiedzialny  do  wysokości  j^ę 
a<rfax»tnej,  zadeklarowanego  udziału.  Celem  Spółdzielni  jest 
podnoszenie  dobrobytu  swjcli  członków  przez  prowadzenie 
wspólnego  przedsiębiorstwa,  oraz  współdziałanie  w  ich  roz- 

woju kulturalnym.  Udział  członkowski  wynosi  Mk.  2000, 

płatny  przy  przystąpieniu  na  członka.  Zarząd  stanowią- Ignacy  Łol)oaa,  Ignacy  Bloch.  Stanisław  Wasilewski:  a)  czas 
trwania  Spółdzielni  nieograniczony,  b)  wszystkie  ogłosze- 

nia Spółdzielni  przewidziane  ustawą  będą  umieszczane  w  cza- 

sopiśmie jSpółdzielni  Rolniczych"  w  warszawie,  c)  zarząd 
składa  się  z  3-ch  członl<ów.  Zarząd  podpisuje  Spoldziebiia 
w  ten  sposób,  że  pod  finną  Spółdziehii  piodpisują  dwaj 
członkowie  zarządu,  d)  rok  obrachunko\*y  —  zgodny  z  ka- 

lendarzowym, e)  specjalnych  ograniczeń  co  do  uprawnień 
zarządu  Statut  nie  posiada,  f)  likwidacja,  zgodnie  z  ustawa 
o  Spółdzielniach  z  dnia  29 /X  1921  roku. 

Nr.  16.  Bank  Polskich  i  .Amerykańskich  Baptystów  w 
Lodzi.  Spółdzielnia  z  o||raniczoną  odpowiedzialnością. 
l.ódź,  Nawrot  26.  Odpowiedzialność  członka  za  zobowią- 

zania Spółdzielni  dziesięciokrotaa  w  stosunku  do  zgłoszone- 
go udzi^u.  Celem  Spółdzielni  jest  prowadzenie  czynności 

bankowych,  oraz  podnoszenie  sprawności  gospodarcze|  swe- 
go środowiska  przez  przyjmowanie  wldadów  i  udzielenie 

pożyczek.  Udział  członka  \v7n0si  2500  marek,  płatnych  w 
2-ch  miesięcznych  równych  ratach.  Zarząd  stanowią:  Maks 
Foei-ster,  Robert  Lonis  Gregor)',  Adolf  Horak:  a)  czas  trwa- 

nia Spółdzielni  nieograniczony,  b)  wszystkie  przewidzia- 
ne ustawą  ogłoszenia  uinny  być  drukowane  w  „Monitorze 

Polskim",  c)  zarząd  składa  się  z  3-ch  członków.  Na  wszel- 
kiego rodzaju  zobowiązaniach  winny  być  umieszczone  pwł- 

pisy  przynajmniej  2-ch  członków  zarządu,  to  samo  dotyczy 
wszelkich  pokwitowań  listów,  d)  rok  obrachunkowy  —  zgo- 
day  z  kalejidarzowyni,  e)  specjalnych  ograniczeń  upraw- 

nień zarządu  Statut  nie  przewiduje,  f)  jikwidaqe  zgodnie 
/  ustawą  z  dnia  29/X  1920  roku. 

Wydział  Rejestru  Handlowego  Sądu  Okręgowego  w  Lodzi. 

W  rejestrze  spółkowym  Nr.  50,  zapisano  przy  „Land- 
wirtschaftlichc  Betriebsgenossenschałt": 

Na  miejsce  starego  zarządu  wybrano  nowy  zarząd 
w  komplecie,  składający  się  z  osób:  Ferdynanda  Guden- 
scłiwager'a  rolnika  z  Łowina,  Karola  Keller'a,  rolnika  z  lo- 
wina  i  Fryca  Klopping'a,  karczmarza  z  Łowina, 

świecie,  dnia  24  sierpnia  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

OBWIESZCZENIE. 

Do  rejestru  spółdzielni  zapisano  dzisiaj  pod  b  9  spółkę: 

„Książnica  gniewska". 
Spółka  zapisana  z  ograniczoną  poręką  w  Gniewie. 
Celem  Spółki  jest  zakupno  i  sprzedaż  książek,  podręcz- 

ników szkolnych,  przyborów  naukowych  i  do  pisania,  oraz 
wszelkich  poKrewnych  artykułów,  wchodzących  powszechnie 
w  zakres  handlu  księgarskiego  i  galanteryjnego,  dalej  za- 
Idadanie  w  celach  powyższ)'ch  składów  i  hurtowni,  sporzą- 

dzanie druków  i  wydawnictwo,  z  tern  —  że  działalność  Spół- 
ki musi  iść  w  linji  religji  katolickiej  i  interesów  Państwo- 

wych. 
Najmniejszy  udział  wynosi  1.000  mk.  Wysokość  udzia- 

łu wpłacon^o  przez  jedną  osobę  nie  ijioże  przekrocz)'* 
100.000  mk.  Zdeklarowanie  wlasnoręczn3Tn  podpisem  udzift' 
łu,  uważa  się  za  bezwzględny  obowiązek  do  jego  wpłaty. 

Członkami  Zarządu  są: 

1)  profesor  Józef  Łuszpiński,  w  Gniewie; 
2)  dyrektor  banku,  Paweł  Tollik  w  Gniewie; 
3)  inspektor  szkolny,  Stanisław  Stryjkowski,  w  Gniewie. 

:  Statuty  z  dnia  23  sierpnia  1921  r.  / 
Ogłoszenia  i  zawiadomienia  podpisuje  Iderownik  i  jt 

den  członek  Zarządu.  Będą  one  podawane  do  wiadomości 
.  w  gniewskim  Orędowniku  Urzędowym,  a  w  braku  tegoż 
w  Dzieimiku  Urzęddw)Tn  Ministerstwa  Skarbu. 

Zarząd  sldada  si^  z  3  osób.  Wszelkie  pisma  w  imieniu 
spółdzielni,  z  wyjątkiem  pokwitowań  pocztowych  i  kolejo- 

wych, muszą  mieć  podpisy  kierownika  i  jednegti  członka 
Zarządu. 

Gniew,  dnia  29  sierpnia  1921  r Powiatowy. 



M  43—44.  Ogi< 

W  tuteiszyiu  rejestiie  wijMilclzielai  pod  Nr.  54  zapisauo 
dzid  Wojskowe  Stowarzyszenie  Wspólorielcze  w  Qrudzi?i- 
dzu,  stowarzyszenie  zarejestrowane  z  ograniczoug  odpowie- 
daalności^.  Przedmiptem  przedsiębiorstwa  jest  kupno  i 
sprzedaż  członkom  i  ich  rodzinom  artykułów  wszystlcicti ' 
kategorji.  ?!arząd  składa  się  z  członków:  ł)  p.  niajora  Ka- 

rola Eksnera,  2)  p.  podporucznika  i^omaua  Kwiatkowskie' 
go  i  3)  p.  podporucznika  Adolfa  Bei-gel-Opaia,  wszystkich z  Orudizi^dza.  Zarząd  liezy  ininimuni  trzecli  a  snaksimuni 
7  członków.  Udział  każd^o  członka  wj-nósi  500  , marek. 
Odpowiedzialność  za  zobowiązanie  stowarzyszenia,  wyso- 

kością zadeidarowanych  udziałów.  Bez  względu  na  slość 
zadeklarowanych  udziałd^Y  każdy  cziouek  ma  tylko  jeden  głos  ̂ 
Statut  uchwalono  dnia  14  listopada  1920  r.  Ogłoszenia  sto- 

warzyszenia umieszcza  się  w  „Monitorze  Polskim"  i  ,J)zien- 
niku  Rozk.  D.  O.  Geiu"  Zarząd  będący  w  miejscu  siedzib)* 
D.  O.  Gen.  jest  organem  reprezentującym  stowarzyszenie 
na  zewTi^trz  i  prowadzącym  kiero^vnictwo  wszystkiemi 
sprawami  i  kapitałami  stowarzyszenia.  Do  zaciągania  zo- 

bowiązań wymagane  -są  trzy  podpisy  członków  zarządu, 
wśrói  których  musi  być  podpis  prezesa  lub  j^o  zastępo 
}x>d  ntechauicznie  wyciśniętą  pieczęcią  stowarzyszenia.  Ko- 

kiem obrachunkowym  jest  rok  kalendarzowy.  Wgląd  do 
rejestru  jest  w  godzinach  urzędowania  każdemii  dozwolony. 

Grudziądz,  dnia  o  września  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

WPIS  FIRMY  SPÓŁDZIEI-NI. 

Wpisano  do  rejestru  spółdzielni: 
1^    Numei-  spółdzielni  4. 
2)  Firma  sjjółdzielui:  Hemies  Bank  spółdzielczy  z  c^ra- 

ibczoną  odpowiedzialnością  w  Krakowie-  Siedzibą  spól- 
dziebii  jest  Kraków. 

Odpowiedzialność  członków  za  zolx>wiązania  spółdziel- 
ni jest  potrójna,  t.  j.  odpowiadają  zadeklarowanemi  udzia- 

łami, a  nadto  dalszą  kwotą  do  wysokości  dwukrotnego 
udziału. 

3)  Przedmiot  przedsiębiorstAva:  podniesienie  zarobku 
i  gospodarstwa  członków  przez  ułatwianie  tyinże  przywozu 
i  wywozu  produktów  i  wytworów  przemysłu,  udzielanie 
crioukom  w  tym  celu,  jak  i  na  inne  cele  handlowe  i  prze- 

mysłowe zaliczek  i  pożyczek,  załatwianie  dla  czioułtów  wy- 
płat i  inkasa,  dostarczanie  członkom  środków  platniczycK 

wreszcie  przedsiębranie  dla  członków  wszelkich  interesów, 
wchodzących  w  zakres  przedsiębiorstwa  bankowego. 

Spółdzielnia  może  udzielać  pożyczek  także  nieczłoukoni 
za  zabezpieczeniem  rzeczowein. 

4)  Udział  wynosi  10,000  Mkp.  płatny  w  całości  z  chwi- 
lą przystąpienia,  względnie  z  chwilą  deklarowania  dalszycli 

udziałów.         •  ' 
5)  Członkowie  Zarządu:  Jakób  Steru,  kupiec  w  Kra- 

kowie, ul.  Dietłowsia  1.  19  i  Maurycy  Loffelłfolz,  kupiec  w 
Brzesku,  obecnie  w  Krakowie,  ul.  Dietłowska  62. 

6)  a)  Czas  trwania  spółdzielni  nieograniczony, 
b)  Ogłoszenia  spółdzielni  umieszczane  będą  w  „Moni- 

torze Polskim", 
c)  rok  obrachunków)'  spółdzielni  pokrywa  się  z  ro- 
kiem kalendarzowym,  »  ' 

d)  Zarz|d  składa  się  z  dwóch  dyrektorów  wybranycłi 
przez  Walne  Zgromadzenie  na  przeciąg  lat  dwóch.  - 

Do  ważności  zobowiązania  imieniem  spóldzielm  po- 
trzeba łącznego  podpisu  obu  członków  Zarządu, 

e)  Ograniczeń  uprawnień  2^ządu  statut  nie  stanowi, 
f)  Zastępców  członków  Zarządu  statut  nie  przewiduje, 
g)  Likwidacja  odbędzie  się  w  formie  przewidzianej 

przez  ustawę  z  29/10  1920  r.  L.  111  Dz.  u.  p.  z  tem,  że  likwi- 
datorami będą  członkowie  ostatniego  Zarządu  wspólnie  z 

przewodniczącym  Rady  nadzorczej.  Dzień  'wpisu  16  sierp- nia 1921  r. 
Kraków,  dnia  11  sierpnia  1921  r. 

Sąd  Okręgowy  jako  handlowy. 
I  I  .1  .'i     ..i  .  II  I  J 

ZMIANY  DOTYCZĄCE  STOWARZYSZENIA  JU2 
WPISANEGO. 

.W  rejestrze  stowarzyszeń  wpisano  cjnia  23/8  1921  r. 
przy  stowarzyszeniu:  Towarzystwo  Kredjrfowe  dla  handlu 
.1  przemysłu  w  Krakowcu,  stowarzyszenie 'zarejestrowane  z potrójną  ogianiczoną  odpowiedzialnością,  że  na  walnem 

zgromadzeniu  dnia  19  czerwca  1921  r.'  wybrani  zostali: I-*zym  dyrektorem  —  Lazar  Kampel.  Il-gim  dyrektorem 
Majer  Homstein  w  miejsce  Eliasza  Leiby  Laza  i  Schraeł- 
kiego  Preissa. 

Przemyśl,  20  sierpnia  1921  r. 
Sąd  Okręgowy,  jako  handlowy  0.1V. 
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OBWIESZCZENIE. 
W  hitejiszym  rejcstiie  współdaalni  attpisaiio ,  deiś  pod 

k  56  przy  tirmie:  „Bank  Bydgoski,  spółka  wpiftart*  z  meo- 
faniczon^  odjx»wi«iziahiOścią^'  w  B^dgosBoy,  że  uchy/alą alnego  Zgromadzenia  członków  dnia  11  czerwca  1921  r. 
zmieniono  w  kilku  miejscach  statut,  w  szczególności: 

§  3  otrz)'Tnąi  brzmienie  następujące:  „Prz«lmiotein  spół- 
ka jest  prowadzenie  przedsiębiorstwa  bankowego". §  16  brzmi  odtąd:  ..Zarząd  s}JÓild  składa  się  z  3  lub 

więcej  członków. 
§  18  opiewa  odtąd:  Wszelkie  koresix)ndenqe  i  zobowią- 

zama  spółki  winny  być  zaopatrzone  w  podpisy  dwu  człon- 
kó^  Zarządu,  lub  jednego  członka  Zarządu  i  jednego  peł- 
uomocnika  upow/ażnionego  do  podpisywania  przez  Radę 
Nadzorczą.  Akta  sądowe  i  notarjaine  podpisuje  dwu  człon- ków zarządu. 

Bydgoszcz,  dnia  12  września  1921  r. Sad  'Powiatowy. 

OBWIESZCZENIE. 
W  tutejs;mn  rejestrze  spółdzielni  zapisano  dziś  pod 

1.  85  spółdzielnię:  „Konsum  dia  urzędników  i  hmkcjoaarju- 
szów  poczt  i  telegrafów  Rzplitej  Polskiej,  zarejestrowana 
spółdzielnia  z  ograniczoną  poręką  w  Bydgoszczy*'. Przedmiotem  spółdzielni  jest  hurtowy  zakup  towarów, 
1  rozsprzedaż  detaliczna  między  członków.  Nadto  może 
spółdzielnia  postarać  się  o  potrzebne  urządzenia  i  wyrabiać 
artykuły  spożywcze  i  wszelkie  towai7  —  również  przyjmo- 

wać depozyta.  Jednostkowy  udział  v,fynasi  mk.  500,  i  ma 
być  wpłacony  najdalej  do  2  tygodni  od  daty  podpisania 
deklaracji,  przystąpienia  do  spółki.  Wyjątkowo  może  Rada 
Nadzorcza  zezwolić  na  wpłacenie  udziału  ratami,  z  tem  jed- 

nak, że  ostatnia  rata  musi  być  wpłaconą  najpóźniej  w  pią- 
tym miesiącu  od  dnia  podpisania  deklaiacji  pi-zystąpienia< do  spółki.  Zaiząd  składa  się  z  3  osób,  oraz  z  3  zastęjx:ów, 

którzy  muszą  być  członkami  spółki.  Do  ważności  czynności 
zarządu  wymagany  jest  podpis  dwu  jego  członków.  Za- 
laip,   sprzedaż   i  obciążenie   uieruchorao|^i   może  zaiząd 
Erzedsiębrać  tylko  za  zezwoleniem  Walnego  Zgromadzenia, 
ikwidada  odbywa  się  wedle  przepisów  ustawy  i  spółdziel- 

niach. Członków  zarządu  wybiera  się  na  czas  nieograni- 
czony, zaś  zastępców  na  3  lata.  Ogłoszenia  spółdzielni  sta- 
tutem przewidziane  umieszczane  będą  w  „Dzienniku  Byd- 

goskim". Rok  obrachunkowy  rozpoczyna  się  1  łijjca  i  trwa 
do  30  czerwca  następnego  roku  kalendarzowego. 

Bydgoszcz,  dnia  20  września  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

OGŁOSZENIE. 

W  tutejszym  rejestrze  współdzielni  zapisano  dziś  pod 
I."  84  filję  firmy  „Posensche  Landesgenossenschaftsbank,  spół- 

ka i^pisana  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Poznań,  Ge- 
schaftsstelle,  Bydgoszcz.  Statut  spółdzielni  z  daty  28  lipca 
i  4  września  1899.  został  następnie  częściowo  zmieniony 
ucłiwalami  Walnycti  Zgromadzeń  z  4  Upca  1900  r.,  30  gru- 

dnia 1902,  13  lipca  1903  r.,  13  czerwca  1905  r.,  21  marca 
,  1910  r.,  9  marca  1911  r.,  19  czerwca  1911  r.,  10  czerwca 

1912  r.,  2  czerwca  1914  r.,  10  września  1919  r.,  5  czerwca 
1920  r.  Przedmiotem  przedsiębiorstwa  jest:  Popieranie  in- 

teresów spólników  jako  członków  przez:  a)  udzielanie  kre- 
dytu potrzebnego  członkom  do  prowadzenia  swych  przed- 

siębiorstw, b)  przyjmowanie  i  oprocentowywanie  wkła- dek od  członków,  c)  czynności  bankowe  wszelkiego  rodzaju. 
Zarząd  stanowią: 
1)  Dr.  Leon  Wegener,  dyrektor. 
2)  Hugo  Boehmer,  członek  zarządu. 
3)  Alfe-t  Beims,  członek  zarządu. 
4)  Dr.  Fryderyk  Swart,  członek  zarządUj 

wszyscy  w  Poznaniu  zamieszkali. 
Ogłoszenia  spółdzielni   będą   zamieszczane  w  Landes- .■^  zentralwochenblatt  w  Poznaniu,  oraz  w  „Dziecfniku  Urzę- 

^    dowym  Ministerstwa  Skarbu".    Zarząd  składa  się  z  dyrek- 
tora, jego  2  zastępców  i  1  do  5  dalszych  członków.  Do  waż- 
ności podpisu  firmy  wymagany  jest  podpis  dwu  członków 

zarządu,  między  którymi  musi  być  podpis  jednego  dyrekto- 
ra, lub  jego  zastępcy.    Likwidaqa  może  nastąpić  na  skutek 

uchwały  Walnego  Zebrania  członków^  powzięty  większością 

conajmniej  %  głosów  na  2  po  sobie  następujących  posie- 
dzeniach, między  którymi  musi  upłynąć  przeaąg  czasu  przy- 

najmniej 4  tygodni.    Na  pierwszem  posiedzeniu  wymaganą 
jest  ol>ecność  przynajmniej  %  wszystkich  członków  dła  pra- womocności uchwaŁ 

Bydgoszcz,  dnia  10  września  1921  r. 

Sęd  Powiatów)-. 
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OGŁOSZENIE. 

W  rejestrze  o  spółdzielniach  S§du  Okręgx>wego  w  i*ioti- kowie,  pod  Nr.  kolejnym  2,  dnia  17  maja  1921  roku  wpisano: 
„Spółdzielcze  Stowarzyszenie  Spożywców,  Wola",  w  Wo- 

li -  Krzysztoporskiej,  Stowarzyszenie  odpowiada  calyin 
swoim  ruchomym  i  nieruchomym  majątkiem,  oraz  kapitała- 

mi posiadanymi.  Członkowie  odpowiadają  do  wysokości 
aideldarowanych  udziałów.  Przedmiotem  Stowarzyszenia 
jest:  dostarczanie  członkom  swoim  artykułów  spożywczych. 
Ogólne  Zebranie  oddzielnem  postanowieniem  uchwali  wa- 
j-unki,  co  do  zawierania  umów  z  niecżłonkami.  Wysokość 
udziału  wynosi  500  mai^ek,  wpłacany  zaraz  przy  zapisaniu 
członka  do  stowarzyszenia.  Zarząd  Stov.arzyszenia  vAlm>- 
vvi§:  Dr.  Wojciech  Żeromski,  Henryk  Beniasz,  Wacław  Sob- 
czyński  i  zastępca  Stefan  Milczarek:;  a)  stowarzyszenie  za- 

wiązuje się  na  czas  nieograniczony,  b)  ogłoszenia  Stowaizy- 
szenia  bęcj4  umieszczane  w  Dzienniloi  Narodowym  w  Piotr- 

kowie, d)  Zarząd  Stowarzyszenia  składa  się  z  3  osób  i  on 
upoważniony  jest,  w  granicach  niniejszego  statutu  i  uchwały 
Ogólnego  Zebrania,  do  działania  w  imieniu  Stowarzyszenia, 
O  zastępcy  pełni§  swe  obowiązki  tylko  w  razie  nieobecności 
członka  Zarządu,  lub  jego  Vłyslapieftia  i  to  tylko  w  czasie 
trwania  kadencji,  g)  likwidacja  Stowarzyszenia  może  nastą- 

pić na  zasadzie  uchwały,  przyjętej  większością  2/3  głosów, 
na  dwóch  z  kolei  zebraniach  członków. 

l^iotrków,  dnia  2  września  1921  roku. 

W  rejestrze  o  spółdzielniach  Sądu  Okręgowego  wPiotr< 
kowie  pod  Nr.  kolejnym  1,  dnia  31  marca  1921  roku  wpu 
sano: 

Stowarzyszenie  Spożywcze  „Izrael"  w  l^iotrkowie.  Sto- 
warzyszenie odpowiada  tylko  do  wysokości  swojego  majątku 

ruchomego  i-  nieruchomego  oraz  kapitałów,  przyczem  czło- 
nek odpowiada  wyłącznie  tylko  do  wysokości  udziałów. 

Przedmiotem  stowarzyszenia  jest:  dostarczanie  członkom 
swoim  artykułów  spożywczych  i  przedmiotów  użytku  domo- 

wego, po  cenachfinożiiwie  nizkieii  lub  umiarkowanych  tar- 
gowy cli,  a  zarazem  dania  irn  możnośti  robienia  oszczędności 

z  zy,sków,  osiągniętych  z  operacji  Stowarzyszenia.  Udział 
wynosi  250  mk.  Udział  może  być  wjołaconym  jednorazowo 
lub  też  częściowo  w  pewnych  terminach,  według  uchwały 
Ogólnego -Żebrania.  Zarząd  Stowarzyszenia  stanowią:  Me- 
szulem  Horowicz,  Józef  Konstantynowski,  Lewek  Tuszyner, 
Szmul-Josef  Rosenberg,  Majer  Abramson  i  Szlama  Szejn- 
leld.  -  a)  czas  trwania  nieograniczony,  b)  ogłoszenia 
umieszczane  będą  w  Dzienniku  Narodowym  w  Piotrkowie, 
c)  rok  obrachunkowy  liczy  się  od  1  stycznia  do  1  stycznia 
następnego  roku,  d)  zarząd  składa  się  z  6  osób  i  uprawnio- 

ny jest  do  działania  w  imieniu  Stowarzyszenia.  Do  prawo- 
mocności aktów  stowarzyszenia  konieczna  jest  conajmniej  po; 

łowa  członków  zarządu,  f)  zastęix:a  obejmujący  ustępują- 
cego członka  Zarządu  pozostaje  W  Zarządzie  przez  czas. 

na  jaki  wybierany  był  ustępujący  członek  ZarządU;  jednak 
nie  dłużej,  jak  do  czasu  upływu  kadencji  własnej,  g)  jeżeli, 
ze  względu  na  bieg  spraW  zwinięcie  Stowarzyszenia  okaże 
się  koniecznem,  działalność  jego  ustaje  z  mocy  odpov/iedniej 
uchwały  zebrania  ogólnego,  po  dwóch  kolejnych  nadzwyczaj- 

nych zebraniach  tegoż,"  o  ile  przed  powtórnem  zebraniem  nie będą  usimięte  powody  do  zwinięcia,  ustalone  na  pierwszem 
zebraniu.  W  razie  zwinięcia  stowarzyszenia,  Ogólne  Zebra- 

nie członków  wybiera  z  pośród  siebie  conajmniej  trzech 
członków  do  komisji  likwidacyjnej  i  określa  sposób  Hkwir 
dacji  interesów  Stowarzyszenia. 

Piotrków,  dnia  2  września  1921  roku. 

-  OGŁOSZENIEir  " W  naszym  rejestrze  spółdzielni  Nr.  15,  pod  finną  Bank 
'Kupiecki,  spółka  zap.  z  nieogr.  odpow.  w  Krotoszynie,  zo-. 
stało  dziś  zapisane,  że  uchwSą  Walnego  Zebrania  z  5  lipca 
1921  r.,  zostały  następujące  §§  zmienione:  . 

§  9:  wstępne,  wynosi  50  mk.; 
§  10:  udział  podnosi  się  do  5.000  mk.; 
§  44:  potyczek  udziela  się  tylko  wspólnikom; 
§  47:  ogłoszenia  Spółki  umieszcza  się  w  Kur  jerze  Po- 

znańskim i  Orędowniku  Powiatowym. 
Krotoszyn., -dnia  30  sierpnia  1921  roku. 

Sąd  Powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni  zapisano  (^iś  pod  Nr.  30, 
że  nazwa  spółdzielni  brzmi  teraz:  Spółka  Osadnicza  Ro- 

botników w  Krotoszynie. 
Krotoszyn,  dnia  20  sierpnia  1921  roku. 

Sąd  Powiatowy. 

cenią.  .  isfti  43 — 44  . 

OGŁOSZENIE. 
W  tutejszym  rejestrze  spółdzielni  wpisano  przy  pod 

Nr.  28,  zapisanej  spółdzielni: 
.;Landwirtscnaftliche  Ein  -  uud  Verkau{sgenossenschaft", 

spółka  zapisana  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Pa- 
kości, że  §  ó  Uataw  zmieniono  w  ten  sposób,  że  udział  ka- 
żdego członka  wynosi  LOOO  marek,  który  jest  zaraz  płatny, 

a  odpowiedzialność  za  każdy  udział  wynosi  5.000  marek. 

§  14,  że  odszkodowania  członków"  Zarządu  uchwala  się corocznie  na  Walnem  Zebraniu. 
§  15,  że  prezes  Rady  Nadzorczej  ma  do  żądania  oprócz 

^\y datków  za  każde  odbyte  jrosiedzenie  odszkodowanie. 
Mogilno,  dnia  17  j>ierpnia  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

^.^^^^^^^^^^  
__ 

W  naszym  rejestrze  spółdzielni,  zapisano  dzisiaj  przy 
-  Nr.  2  przy  spółdzielni: 

Deułscher  Spar-  und  Darlehnskassenvereic  Spółka  zapi- 
jana z  nieograniczoną  odpowiedzialnością   w  Margoninie, 

■'e  udział  spółki  podwyższono  na  500  mk. 
Margonin,  dnia  2'1  września  1921  roku. 

Sąd  Powiatowy. 

W  rejestrze  spółdzielni  tutejszego  Sądu  Powiatowego 
wpisano  dzisiaj  pod  Nr.  33,  założoną  statutem  z  dnia 

.  9  września  1921  r.,  spółdzielnię  pod  firmą  „Piekarz",  Sto- 
warzyszenie dla  zakupu  i  sprzedaży,  .sjrółdzielnia  z  ogiani- 

czoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Kościanie.  Celem 
spółdzielni  jest  wspólny  zakup  i  sprzedaż  płodów  i  artykułów 
rolniczych,  spożywczych  i  Vv^szelkich  przyborów  w  zakres 
piekarstwa  wchodzących.  Udział  wynosi  2.000  marek  i  płat- 

ny jest  przy  przystąpieniu.  Kwota  odpowiedzialności  za 
zobowiązania  spółdzielni,  bezpośrednio,  tak  wobec  spółdziel- 

ni, jak  i  wobec  jej  w^ierzycieli,  wynosi  10.000  mk,  za  każdy 
udział.  Pismem  pl-zeznaczonem  do  ogłoszeń  spółdzielni  jest 
„Gazetą  Polska"  w  Kościanie,  a  gdyby  pismo  to  przestało 
wychodzić,  wtenczas  umieszcza  się  ogłoszenia  w  „Monito- 
rze  Polskim",  i  to  tak  długo,  dopóki  uciiwałą  Walnego  Zgro- 
inadzenia  nie  wyznaczy  się  innego  pisma.  Rokiem  obra- 
chunkovvfym  jest  czasoKies  od  1  fipca  do  30  czerv«ca.  Za- 

rząd składa  się  z  trzech  członków.  Członkami  zarządu  są: 
Leon  Kostański,  Ignacy  Kubacki  i  Stanisław  Wojciechow- 

ski, wszyscy  w  Kościanie.  Do  objawiania  postanowień  i  do 
podpisywania  za  spółdzielnię  wystarczają  podpisy  dwóch 
członków  Zarządu.  Zarząd  potrzebuje  jłołwierdzenia  rad)' 
nadzorczej,  względnie  jej  komisji:  1)  do  zawierania  kon- 

traktów, tyczących  się  rzeczy  nieruchomych,  2)  do  godze- 
.nia  jakichkolwiek  osób,  mających  dla  spółdzielni  pracować, 
do  zwalniania  tych  osób  z  obowiązków,  jako  też  do  wyzna- 

czania dla  nich  wynagrodzenia,    3)  do  zaciągania- pożyczcie 
!)rzez  spółdzi^nię,    4)  do  lokowania  zbywających  kapila- 
ów,    5)  do  nabywania  papierów  wartościowych;  sjiekulo- 
wania  papierami  podobnemi  zabrania  się. 

Kośaan,  dnia  20  września  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

W  tutejszym  rejestrze  współdzielni  pod  Nr.  26  zapisa- 
no dziś  przy  spółdzielni  Bam  Ludowy,  spółka  zapisana  z 

nieograniczoną  odpowiedzialnością  w  Łasinie,  iż  w  miejsce 
Tomasza  Brocidego  z  Ła&ina  został  wybrany  jako  członek 
żrarządu  p.  Józef  Szarafiński  z  Łasina. 

Grudziądz,  dnia  14  września  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 

W  naszym  rejestrze  spółdzielczym  zapisano  pod  Nr.  14 
przy  Spółce  , Mleczarnia  Parzew*,  Spółka  zapisana  z  ogra- niczoną poręką  w  Parzewie,  że  Genan  i  Glade  wystąpili 
z  Zarządu,  a  na  ich  miejsce  wstąpili  Teodor  Hifeld  i  Fry- 

deryk Rust. 
Jarosin,  dnia  24  września  1921  r. 

Sąd  Powiatowy. 

OBWIESZCZENIE. 
W  tut.  rejestrze  spółdzielni  pod  poz.  16  przy  firmie 

Deutscher  Spar  Iind  Darlehnskassenosrein  spółce  zareje- 
strowanej z  nieogranicz\>ną  odpowiedzialnością  w  Iwnie  za- 

pisano że  w  miejsce  ustępujących  członków  Zarządu  Ja- 
kóba  Berga,'  Henryka  Wagnera,  Wilhelma  Blóde  i  Jana Schmidta  wybrano  nowymi  członkami  zarządu  Ernsta 
Eichstaedta,  Adama  Streitzera,  Daniela  Hirschbeina  z  ban- 
kowie. 

Kcynia,  dnia  14  lipca  1921  r. 
Sąd  Powiatowy. 
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Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
na  ddeń  10  września  1921  roku. 

A  K  T  y  W  A: 
1.  Zapas  kruszcu:  a)  Złoto  . 

b)  Srebro  . 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne  . 
3.  Rachunki  Zagr.  .NostrO* Banki  Niemieckie 
4.  Porłfal  wekslowy  .  .  . 
.5.   Pożyczki:  term.,  tow.,  Otw.  Kr.  i  ulgowe 
6.  Dług  Skarbu  Państwa 
7.  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
8.  Papiery  własne  . 
9.  Inne  Aktywa  ^      -  . 

PASYWA. 
1.  Fundusz  rezerwov.fy  .         .         .  . 
2.  Obieg  banknotów       .     ,  . 
3.  liachunki  żyrówe  i  natyćnmiast  ptatne  zobowiązania: 

a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne. Kasy  Pań- 
stwowe i  Wojskowe  .... 

b)  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
c)  Inne  rachunki 

4.  Ihne  Pasywa 

M  a 

19.277.978.91 
40.848.918.60 
1.267.539.10 

rek  pol. Zmiany  od  ostatniego  wykazu 

149.387.717.1S 

403.611.288.61  *) 

61.394.436 
37.914.150. 

552.999.005. 
4.471.716.093 
8.122.837.097, 

161.125.000.000 
1.987.488.873 

4.639.488 
14.507.067.547 

61  «j 

14  •) 79 
50 

79  - 

1.28 

1.59 

 M 

Razem  Mk.  190.871.056.693.60 

68.912.361 
140.556,535.879, 

57 

13.892.482.128.51 
1  220.649  299.15 

17.6f  8.054.729.48 32.781.186.157. 
17.464.422.295.1 

14 

 89 

Razem  MkT  190.871.056.693.60 

100.663.55 

5.661.273.08 

31 9.269.757 j5S 
586.292.034,50 
345.961.407.40 

3.125.000.000.— 1.479.761.282.90 
17.210.30 

468.906.829.93 

bez  zmiany 

6,882.316,347.- 

!. 807.461 .978.08 
111  594.031.46 

NiB  poczet  pożyczek  przejętyeK  11  listopada  1918 

Naczelny  Dyrektor  s  (— )  8igo. 
Siopa  procentowa  7^  od  dyskonta  weksli  i 
,  „         Ś%   „  lombardu  papierów  wartoiciowych 

,         5^^  „         „        pożyczek  Państwowych. 

r.  wpłynęło  Mk.  122.625.014.21.  ^ 
Dyrektor  Centralnej  Księgowości;  (—)  RybińskL 

od  lombardu  pożyczek  premjowych  ó^,  - 

*)  w/g  parytetu.  .  » 
UWAGA :    Dług  Skarbu  Państwa  .         .         .  . 

Wierzytelności  Skarbu  Państwa  na  rach.  Kas  Państwowych  i  wojskowych  wynoszą 

Faktyczne  zadłużenie  Skarbu  Państwa  w  P.  K.  K.  P.  . 

Hk. 
161.125.0a0.000.-' 13.892.482.128.51 

Mk.  14r.232.517.871.49 

2. 
3! 
'4. 
5. 

7. 
8. 
9. 

Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
w  dniu  20  września  1921  roku. 

AKTYWA: 
2apas  kruszcuj  a)  Złoto 

b)  Srebro 
c)  Bilon  zagraniczny 

Waluty  zagraniczne 
Rachunki  Zagr.  „Nostro" Banki  Niemieckie 
Portfel  wekslowy  ... 
Pożyczki:  term.,  tow.,  Otw.  Kr.  i  ulgowe 
Dług  Skarbu  PJaństwa  . 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 

Papiery  wła.sne  .         .     *    .  . Inne  Aktywa  .... 

Marek 
19.318.220.05 
41.120.292.73 
1.267.778.09 

277.366.440,04 

405.952.373.84  *) 
pol. 

Zmiany  od  ostatniego  wykazu 

61.706.290.87  *) 
40.047.820.25  *) 
683.318.813.88 

5.421.504.097.70 
8.831.543.753.12 

167.000.000.000.— 937.835180.48 

4.187.009.72  - .  15.964.879.455.21 

Racem  Marek:  198.945.022.401.23 

4- 

-r 

+ 

311,854.26 
2.133.670.11 

PASYWA: 
Fundusz  rezerwowy  ; 
Obieg  banknotów 
Rachunki  źyrowe  i  natychmiast  płatne 
a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne 

sfwowe  i  Wojskowe 
b)  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
c)  Inne  rachunki 
Inne  pasywa 

zobowiązania: 
Kasv  Pań 

1 8.360,030.251. 4Ś 
883.066.043.15 

15.984.104.999.18 

68,912.361,57 

146.095.045.970.— 

35.227.201,293.76 
17,553.862,775.90 

+  5 

-f  2. 

130.319. 
949.788 

708.706, 
875.000, 049.653. 

452, 

.457.811, 

803.09 
004.20 
655.33 

O00.~ 

692.80 
478.87 
887.31 

bez  zmiany 

.538.510,091.- 

446.015.136,62 
89.440,480.01 

•  Razem  Marek2_1 98.945.022^01^5  . 
Na  poczet  pożyczek,  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło  Mk.  123.339.845.86. 

Naczelny  Dyrektor: .(—)  Bigo.  Vice-Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  (- 
Stopa  procentowa:  1%  od  dyskonta  weksli  a  lombardu  pożyczek  premjowych  6%. 

„  S%  „    lombardu  papierów  wf^rtościowych 
„         5;^  .        „         pożyczek  państwowych. 

*)    w/g  parytetu. 
UWAGA:    Dług  Skarbu  Państwa 

Mk. 

Wierzytelności  Skarbu  Państwa  na  rach.  Kas  Państwowych  i  wojskowych  wynoszą 
Faktyczne  zadłużanie  Skarhii  Pańsfws  w  P.  K,  K.  P. 

-)  Gawroński. 

167.000.000;000.-- 18.360.030.251.43 

Mk,  148.639.963.748.57 
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Bank  dla  Handlu  Zagranicznego  w  Warszawie. 

Bilans  na  1  lipca  1921  roku. 
STAN  CZyNNY. STAN  BIERNy. 

Kasa  
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa 
Pocztowa  Kasa  Oszcaędności  . 
Pieniądze  zagraniczne 
Inkaso   
Dyskonto  weksli  
Otwarty  kredyt  (on  cali)  . 
Papiery  pubiic^ne  
Rachunki  korespondentów  (iofo) 
Rachunki  korespondentów  (nostro) 
5urny  przechodnie     .       .       .  .. 
Rachunek  bież»\cy  w  bankach  prywafnycii 
Ruchomości  
Koszty  handlowe,  kurfaż,  prowizja  zopl. 
Opłata  kuponów  od  Pożyczki  Państwowej, 

17&71511.7J 
16378335.28 

150394.45 
3693u507.16 
J 402299  50 

16252662.— 38562505.75 
1)777503.52 

77,5576.85 
5391 306 1.7*) f.34 1270.1 0 

59725.— 7vi7283.— 5204613.68 

60i\- Mis.  1793018r;'XOQ ig'M.;'»WMg!raBigigg3agp."/»T.'fy» 
Depozyty .    Mk.    mOIC^A.-  - 

Stan  rachunków  r?a 

STAN  CZyNNV. Marki 
Gotowizna  w  Kasie  .  .  .  . 
Pozosłaiość  w  Polskiej  Krajowej  Ka- 

sie Pożyczkcy^ej  .  .  .  . 
Pozostałość  w  Poczt.  K.  Oszczę.dn. 
Pieniądze  zagraniczne 
Przekazy  i  weksle  zagraniczne. 
Papiery  procentowe  wla.sno: 

a)  papiery  państwowe  . 
b)  *papiery  hipoteczne  i  komunalne 
c)  akcje  (wzór  B  i  Cj  . 

Weksle  zdyskontowa;ic 
Uachur.ki  otwartego  kredyiu: 

n)  zabczpierzone   p.3pierami  pu- 
blicznen^i  

b)  zabezpieczone  wckyłan.i  . 
c)  zabezpieczone  innemi  warfo^^- 

cierni  (wzór  D)  . 
Pożyczki  terminowe: 

a)  zabezpieczone   papierami  pu- 
blicznemi  .       .       .       .  . 

h)  zabezpieczone  innemi  wartoś- 
ciami (wzór  E) . 

Rachunki  korespondentóA  (loro): 
a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  na5.ve  u  korespondentów 
(nóstro): 
a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Nieruchom  o  iści  .       .  . 
;  Koszty  handicwc 
Inkaso  weksli  .... 
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki .... 

436901.65 
1506324.0? 

■22066.— 

41429206.75 

:'«73879.66 

ii5«571.18  \; 
8715 

37171779.16  ' 

6200.— 

5C42525  67 
152689:21  60 

4;  46! '27^.75 

'1896!  43.65 

5f:535.— 
1952678.53 

2801067.94 
346C3863.48 87403931.42 

6521475.83 
1807215.50 

28897848  10 

2286234S6.6T 

Kapitii  zaKladovvy 
Kapitał  zasobowy 

Specjalny  kapitał  zasobc'Vr'y Rachunek  bieżący  bezferin  Mk. 
Lokacje  terminowe     .       .  „ 
Rachunek  specjalny  on  <rnii 
w  innych  bankach  . 

Weksle  redyskontowane: 
Rachunki  koiesp  (loro) 
Rachunki  koresp.  (ncstro)  . 
Wpłaty  na  za^sranict;  .  • 
Sumy  przechodnie .Waieżności  skarbowe  . 

Sprzedaż  Pożyczek  Pd!';;;!vv. Dywidenda  za  rok  1920 
Procenty  i  prowizje  , 

1  sierpnia  1921  r. 
SrhN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  ustawowy 
Inne  rezerwy  .... Wkłady: 

a)  terminov\'e. b)  rachunki  czekowe 
Redy.skonto  weksli  ̂  

Rachunki  korespondentów  (,1.110"): a)  korespondenci  krajowi 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  r.?isze  u  koresp.  (nostro) 
a)  korespondenci  krajowi 
b")  korespondenci  zagraniczni 

Procenty  i  prowizje  .  . 
Rożni  za  inkaso 
R.ichunki  z  Cddzialami  . 
Różrte  rachunki .       .  • 

Fik.  201)00000.- 

?00000.  - 

3G00C.- 

■21438269.96 

1000000.-,, 22438269.96 8''>25379.60 

1103919.— 

;  ,.  22085034.50 
55604142.52 
32217170  20 
5436444.55 

91820.58 

41856.- 48850..'v0 

,  ^  71_72e9_1.68 

Mk.  17930 1869.09 

j  ■  i  r  i!  I 

l'0-OOOOO.-- 29038105.06 

2000.— 

55959455_8_0 

S65S15.50 

73964545  — 

■,:()'.m'm- 
■J000t*0.- 

30000. 

30083103.06 

5311087,— 
35971455.80 

74628360.50 

9181456.43 

228623436.67 

Sprawozdanie  za  1919  rok. 

Towarzystwo  Pożyczkowo-Oszczeoniościowe  w  Szczebrzeszyr.ie,  pcw.  Zarnejskim,  Województwie  Lubelskim,  pov. stało 
w  roku  1907,  i  z  końcem  roku  sprawozdawczego  posiada  1080  członków  z  k.^^edyteir.  otwartym  na  414100  marek.  Łączna 

odpowiedzialność  uczestników  za  ,zobo\viązanie  i  straty  T-wa  potrójna  według  kredytu. 
STAN  BIERNy, 

Kapit&ł  zakładowy 
,      zapasów V 

Wkłady 
Sumy  przechodnia 
Procenty  i  zyski 
Kapitał  specjalny 

Pozostałości  w  końcu  roku  sprawozdawczego. 

Rb. 21394.72 
1031.57 

108953.04 
11938.73 

1746.18 

Lokaty 

Pożyczki 
Majątek 
Wydatki  różne  . 
Wydatki  i  straty 
Gotówka 

STAN  czyNNy. 
Rb.  18113.40 

„  115146.06 157  59 63.27 

43.55.06 
6703.86 

Rb.  145049.24 Rb.  143049.24 
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BILANS  BANKU  POWSZECHNEGO  w  PIOTRKOWIE  Spółki  Akcyjnej. 

STAN  czyNNy 

Gofowizna  w  kasie 
R-k  przekazowy  w  P.K.K.P.  . 
Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
Papiery  procentowe; 

a)  papiery  państwowe 
b)  akcje  .... 

Weksle  zdyskontowane  . 
Specjalne  R-ki  bieżące  . 
Waluty  i  dewizy  zagraniczne 
Nieruchomość. 
Skarbiec  z  kasetk.  i  ruchom. 
Koszty  handlowe  . 
Różne  rachunki 

Na  dzień 
1  sierpnia  921 

Marki f. 

1241 791 182 
807064,60 

601671  — I 
1027268|90 

5804601 -- 2274000|— 1608962|25 
1337186150 
1394570j20 

388265^60 516305  67 

11236041  54 

Na  dzień 
1  wrzcśn.921 

Marki  J  f . 

924730120 

1450000|— '  28119  28 
I 

991791,90 

608460  — 
28460001— 

2224985'25 349503170 
1594570  20 

930000 1— 445558  60 

518805'l9 12712524  32 

STAN  BlERNy 

Kapitał  zakładowy  . 
Lokacje  terminowe. 
Rachunki  bieżące  . 
Redyskonto  weksli. Relombardowanc  papiery 
Korespondenci  (Loro)  . 

.  (Nostro) Procenty  i  prowizje 
Różne  rschunki 

Na  dzień 
1  sierpnia  921 

Marki  |f. 

50000001 - 
1753106|— 1778636196 

6000001— 
7030001— 
270665121 

135503120 638158181 

356971 '36 

11236041  54 

Na  dzień 
1  wrześn. 921 

Marki  f. 

74 

5000000 
1753106 
1270696 

750000  — 

703000'- 

1582406|71 

152282i  — 

1133856  51 

36717636 

12712524132 

KUJAWSKA  FABRyKA  HASZyN  i  ODLEWHIA  Sp.  z  ogr.  Odn,  ̂   WlOCtAWKU. 
Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  roku. 

S  f  a  n  B  i  e  r  R  y. Stan Czynny. 
1. Nieruchomo-ści  . 1045552.30 1. 
2. 915803.90 2. 
3. Urządzenia 335167.85 

3. 

4. 181138.15 4. 
5. Zapasy: 

5. 

a)  Kasa     .       ,       .  . 122727.81 
b)  Wyroby  gotowe  . 

823700.— c)  „  półgotowe 
d)  Odlewy  surowe 

190637.52 
494516.20 

e)  Maferjaly  magazyn. 1290449.99 2922031.52 
6. 1901083.66 

Kapitał  zakJadjDwy 
Wierzyciele 

Hipoteka 

Akcepty 

5.  Zysk  za  rok  1920 

7.  5%  Dlugoterm.  Poż.  Państw. 

Pensje  Administracji 
Koszty  handlowe  . 
Utrzymanie  budynków 

„  maszyn 
Pomoc  lekarska 
Procenty 
Podatki  . 
Ubezpieczenia 
Zysk  za  rok  1920 

Anłortyzacja  .... 
Kapitał  zapasowy  . 
Wynagrodzenie  Zarządu 
Gratyfikacja  Dyrektora 
Rezerwa  na  opłacenie  podatku 
Dywidenda  .... 
Przeniesiono  na  rok  1921 

.  400000.— 7700777.38 

R  a  c  h  U  n  e>k    Strat    i  Zysków 
427463.50 
152093.22 
301778.81 
101615.06 

9039.35 .5451535 
8709.75 

16495.35 
968243.12 

Zysk  na  sprzedanych  odlewach  . 
Zysk  na  wykonanych  reparacjach 
Zysft  na  sprzedanych  wyrobach  . 

2039953  51 

Podział  zysków. 

-wego 
209605.— 96824.12 

96824.- 
96824.— 
147935.— 
317000.— 

3231.— 

Zysk  za  rok  1920 

4000000.— 
1662134.26 

12400.— 1058000.— 
968243.12 

7700777.38 

524712.45 
372607.76 

1342633.30 

2039953.51 

968243.12 

968243.12 968243.12 

Sprawozdanie  Stowarzyszenia  spożywczego  w  Skibniewie  pow.  Sokołowskiego. 

Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  r. 
STAN  CZyNNY. 

Gotowizna  vv  kiisio 
Ruchomości  

Nieruchomo.',v.i  .... 
Remanent  tow/arow  po  cenie  kosztu 
Dłużnicy  (za  (owary) 

STAN  BIERNy. 

Pożyczka  Odrodzenia 

2208.28 
948.29 

4572.82 
50027.48 
1932.25 
2030.28 

Udziały  . 
Kapitał  zapasowy  . 
Kapitał  rezerwowy 
Kaucje  . 
Czysty  zysk  . 

9025.01 

2496.40 17372.26 

3000.— 

29825.73 
Razem 61719.40 

Razem 
61719.40 
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iwarzistwo  MM  hW\  Wtrotllw  lelazDjcli  Wt.  GOSTf  liSKI  i  lU  w  Mmmi  Mokotowska  h  l 

Bilans  za  czas  od  dn.  1  Maja  1917  r.  do  dn.  31  Marca  1920  r. 

'  STAN  CZyNNy.  '!  STAN  BIERNy. 
ace  
jdynki  
aszyny  i  instalacje 
jchomości  i  narzędzia 
J38  
ipiery  procentowe 
yroby  gotowe 
aterjały  fabrykacyjne  i  pomocnicze 
'użnicy  .       .       .  . 
;raty  wojenne  zarejestrowSne  . 
sucje  złożone  na  roboty  . 

,      członków  Zarządu 
apita)  zasobowy  w  Tow. 

szawy 
traty  z  lat  poprzednich 
amy  przechodnie 

Kred. War 

Mk. 310377.96 
460927.15 
648282.78 
259266.81 
145969.78 

4106.16 
658578.25 

1160384.85 
1045080.55 

91199.67 
625287.89 

64800.— 

8640.  - 711873.39 

9751.--= Mk,  6204526.22 

Kapitał  zakładowy  . 
„      amortyzacyjny  . 

Wierzyciele  .... 
Akcepty  
Depozyty  członków  Zarządu 
Niepodniesiona  dywidenda  . 
Gwarancje  Banku  Handlowego  w  Warszawie 
Rezerwa  na  dodatki  

Mk. 

648000.-- 

539990.39 
3924667.86 

461144.46 

64800.— 
529.20 521970.91 

.43423.40 

Mk.  6204526.22 

WINIEN. 

ensje  Dyrekcji,  Zarządu  i  Komisji  Rewi 
zyjnej  

ensje  personelu  biurowego  i  techniczn. 
odatki  i  asekuracje  .... 
rocenty  .       .  •  
oszty  handlowe  
trata  na  różnicach  kursu 
trata  na  5%  listach  zastaw,  m.  Moskwy 

w.  n.  Rb.  1000  .... 
[■rezerwowano  na  opłacenie  podatków 

Mk 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

M  A. Zysk  brutto  na  produkcji 

,    z  Oddziału  Kijowskie>:o 

„    z  dzierżawionej  nieruchomości 
ul.  Polnej  .... 

„    z  wynajmu  składu 

188714.10 
144074.85 
92747.28 

488079.30 
60549.40 
37387.09 

1938.60 
43423.40 

Mk.  1106914.02 

Mk. 
przy 

994714.84 

107513.59 

5185.59 

1500.— 
Mk.  tl06914.02 

IX  Towarzystwo  Akcyjne  Cukrowni  i  Rafinerji  „GOSŁAWICE''. Bilans  za  okres 

irunty  
udowle  .... 
laszyny,  aparaty  i  urządzenia 
istalacja  Elektryczna  . 
«  Telefoniczna 
,  Torfowa 

'odociijgi  i  Urządzenia  Wodne 
'agi  
olejka  
emanenty  Fabryczne. 
asa  
iłużnicy  .... 
auc.e  

t.  j.  za  czas  od  dnia  1 
STAN  czyNNy. 

Mk. 

epozyty 
'działy  . 
lapiery  Procentowe 

S  T  R  A  T  y. 

Odpisuje  się: 
jia  amortyzację  . 

kapitał  zasobowy 
dodatk.  wynagr. 
i  Kom.  Rew.  .  . 
gratyfikacje  dla  pracowników 
cele  filantropijne  i  społeczne 
podatki  i   przeniesienia  na 

1921/22  r  
dywidendę   dla  akcjonarjuszów 

Mk.  162  od  akc. 

Zarządu,  Dyrekcji 

okres 

po 

kwietnia  1920  r, 

392664.21 
4317256.81 
5551134.46 
222142.79 
79707.44 

287155.16 
349858.74 
76534.63 

3743374.16 
31078941.92 

196015.83 
17123867.87 

32400.— 
64800.— 

3890.— 1850000.— Mk.  65369744.02 

1920/21  roku, 

do  dnia  31  marca  1921  r.  włącznie. 
STAN  BIERNy 

Kapitał  Akcyjny  . 
„  Amortyzacyjny 

,  Zasobowy 
Rezerwa  Specjalna 
Fundusz  Stypendjalny 

Wierzyciele  . Akcepty. 

Depozytariusze 
Dywidenda  niepodniesiona 
Sumy  Przechodnie 
Saldo  .... 

Mk. 
1081524.93 
737963.14 

1009352.07 

1750000.— 
500000.— 

4172422  67 

5508000.— Mk.  14759262.81 

Mk.  18360000.-- 1342717.62 
853121.58 
286763.98 

25235.87 

.  29526225.90 

32400.  - 

64800. 

45003.60 74212.66 

„  14759262.81 

Mk.  65369744.02 

Rachunek  Zysków  i  Strat, 
z  y  s  K  1 

Zysk  brutto  na  produkcji  . 

Odpisano  W  myśl  §  51  Statutu  niepod- 
niesioną  dywidendę  za  okresy  1914/15 
i  1915/16  ,  

Różnica  wynikła  z  przeszacowania  inwen- 
tarza żywego  

Mk.  14586592.81 

631.80 

372038.20 

Mk.  14759262.81 

'( 
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TOWARZYSTWO  WZAJEMMEGO  KREDYTU  W  ZGIERZU. 

Bilans  w  dniu  31  qrudnia  .1919  roku. 

Hasa  
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowe 
Rachunek  przekazowy  w  Banku  Państwa 
Weksle  zdyskontowane  . 

„       w  Depozycie 
„       u  Korespondr-ntów 
„  Protestowane 

Rachunek  czlonkó  • 
Scmy  przechodnie  . 
Papiery  procentowe  własne 
u  »  kapifahł  zapasów. 

Ruchomości 
Nieruchomość  własna 
Akcje  Banlfu  Towarzy.stwa  Spóldz. 
10^  wniosek  w  Centr.  BanKu  Tow.  Wz 
Kredytu  

Kupony  od  papierów  procentowych 
Niedcbdr  Bilansu  Markowego 

Kk.  i  {. 

127545- 132587  80 

47C00i- 

12£i777|20 

5332193 149«04j51 

172S0  — 

99729193! 

709057  37 

Rb.  i  k. 

91854!— vmm 
420347176 
69625  i93 

2S815i79 38219ilC 
320972 12 
125904  SI 
24674  14 

447S2  8'? 

lOOOi- 
230?'39 

117169745 

lOi  wnioski  czło:  ków  . 
Kapitel  zapasowy  . 

Fundusz  Rezerwowy  Cilonkó-K Kapitał    na  Lokacji: 
1)  terminowe 
2)  bezterminowe 
3)  bezprocentowe 

Korespondenci  „Nostro" 

„  ,Loro"  . Sumy  przechodnie 
Przekazy  wystawione  przez  T-wo 
Piotrkowskie  Towarzystwo  Kredytowe 

Miejskie  • Niepodniesicne   procenty  od  lokacj 
Fundusz  Przezorności  i  Poniooy 
Niepodniesiona  Dywidenda  . 
7^^  podatek  Skarbowy . 
Nadwyżka  Bilansu  Rublowego 
Straty  i  Zyski  .... 

i^k.  i  f. 

400151  17 

221535  70 
28355 
45788,35 

6166 
5062 

709057 

Rb.  i  k 

177100 
4iD380!(i 

8450; 

c 

4 

211296 
492531 

7993 
46922 

•609|4i 

200 

19554 
58208  ̂  
23541 

511 

1234G 
59469 
6585 

Cek 

371171697  4"' 
Bilans  w  dniu  31  grudnia  1920  loku. 

Kasa     .       .       ,       .  ... 
Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  . 
Rachunek  przekazowy  w  Banku  Państwa 
Weksle  zdyskontowane 

,      w  Depozycie  . 
„      u  Koresponde.^-.tów Rachunek  Członków  . 
Dewizy  
Papiery  i  roccntowe  wla.sne 
B  „  kapitału  zapasowego 
Ruchomości  
.Nieruchomość  własna  .... 
Akcje  Banku  Tow.  Spc^Sdzielczych  . 
10^  wniosek  w  Cenlr.  Bank«  Tow.  W,;aj.  i\ri 
Kupony  od  papierów  procentowych dylu 

j  Mk.  i  f. 1254247  — 1  24900;-- 

!  3712!7o 
ll530i;^20'26 i  6S173:o4 

i  630072:— 72003 '60 

'  11 1895i06 

i  '^673093 
i  5332I93 t  1-:!:'S04|51 

:  )'Jo400,— 

!  21601- 

1  30550j06 

[4216395175 

W'o  wnioski  członków 

Kapita!  zapasowy     .       .     '  . Fundu.sz  Rezerwowy  członków 
Kapitały  na  Lokacji: 

1)  terminowe 
2)  bezterminowe  . 
3)  bezprocentowe. Korespondenci  „Nostro 

„  ,Loro" Sumy  przechodnie  '. Urząd  pożyczek  państwowych 
Piotrkowskie  Tow.  Kredytowe  M 
Niepodniesicne  procenty  od  Lok 
Fundusz  przezorności  i  pomocy 

l^^i  podatek  Skarbowy 
Przekazy  zagranic»nc 
Straty'  i  zvski  .... 

ie'iski( 

łcji 

Nk.  i  f. 
372928r 
100182j5 

I8252i.5 305596|( 

2059353Ć 
4056: 

287453!'; 83076;.^ 

227456 

434576!t: 

41201 1160391; 
76124!(ł 

17076 
51001 69811 

4210395:: 

STOWARZySZENJE  SPOŻyWCZE  „WISŁi^"  W  RADZIWiU  POD 
Bilans  na  1  stycznia  1920  roku. 

płockiem; 

STAN  C2VNNy. 

Gotowizna  w  kasie  .... 
Ruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 
Dłużnicy  za  towflry  .... 
Udział  w  związku'  .... 
Gotówka  w  kpisie  pożyczkouej  (pożyczka) 

Gotówka  w   kasie  .... 
Ruchomości  

Remanent  towarów  po  cenie  kosztu 
Dłużnicy  za  towary  .       .  . 
Udział  w  związku  .... 
Pożyczka  Państwowa 

STAN  BIERNY. 

Mk. 17558.48 
1042.34 
8823.22 
134.50 
248.10 2315.«7  , 

)Mk.  30122.31 

udziały  .  . Kopitał  zapasowy 
„  rezerwowy 

Należność  dostawcom 
Kaucja  sklepowego  . 
Czysta  nadwyżka 

Mk. 
4832.; 
1864.( 1655 

95.( 

749.' 

21025 

Mk.  30122.; 

lans  na  1  stycznia  1921  roku 

Mk. 
72217.13 
1766.11 

52399.72 
24178.04 

337.66 

2300.— 
Mk.  153198.66 

Udziały 

Kapitał  zapasowy 

„      społeczny  . 
„  specjalny Należność  dostawcom 

Pożyczki   .  . Kaucja 

Macierzy  Szkolnej  . 
Czysta  nadwyżka 

Mk. 11551. 4027 

1466. 

5000. 

95.1 

18540 

794  ( 

87.: 
111837.1 

Mk  153198( 



Hi  43  44. 

ySłH  iii 

i  na  1  lipca  1 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (TrauguUa  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.  Oddziały  Miejskie  w  War- 

szawie: 1-szy  Marszałkowska  83,  2~gi  Praga,  Targowa  31,  3-ci  S-to-Jerska  10.  4-ty  Wolska  52. 

Oddziały    zamiejscowe  w  Polsce:   Biała  Podlaska   (Ag.},  Białystok  (dom  własny),  Brześć  n/B.  (dom 

STAN  CZYNNy. 
jtowizna  kasie    ,       .  .       .  . 
izostałośc  w  Pol.  Kr.  Kasie  Poż. 

„         w  Pocztów.  Kasie  Oszcz. 
,  w  Banaue  de  Frąr.ce  Frs.  1.032.375-83 a  M,  50 

eniądze  zagraniczne  . 
zekazy  i  waluty  zagraniczne 
piery  procentowe  własne  . 
Iziały  Banku  w  przedsiębiorstwach 
sksle  zdyskontowane 
ich.  otwartego  kredytu 
łiyczki  terminowe 
łrespondenci  „Loro"  . 
,  „Nostro" eruchontości      .  . 

)szty  handlowe   .  . 
kaso  weksli  .... 
jchun:;:  Centrali  z  Oddziałami 
,Jźne  rachunki  .... 

Marki  i  fenigi  j 

84.01 2.45^  i  37 
i  02  899.092 

55 7.815.317 

71  I 

51.618.791 50 

17.459.831 14 
16.450.350 38 

-  53.947.987 
29 

104.094.015 50 
382.802.526 
143  014.729 96 
49.629.092 08 

210.014.773 
90 98.119.552 60 

11.406.918 94 
47.516.770 

52 142.557.177 
75 

49.804.283 60 
406.747.811 67 

1.980  011.477 46 

STAN  BIERNy. 
Knpitał  zakładowy 

„        zapasowy  . Inne  rezerwy  . 
Fundusz  amortyzacyjny 
Wkłady  .... 
Redyskonto 

Korespondenci  .Loro*^ 

„Nostro" 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  Oddziałów  z  Centralą 
Różne  rachunki 

Marki  i  fenigi 

86.400 20.182 

256 1.709 
826.555. 

59.022 
172.007 139.079 

59.473 146.333 

45,456 423.434 

,000}  — 

,299  41 
,649!  84 

911 ,222 ,188 
.658 
.403 

58 

90 
10 

36 
18 .968!  77 

.604 

.394 

.176 

08 

89 
35 

1.980.011.477  46 

Stan  Rachunków  Banku  Przemysłowców  Polskich 

na  dzień  31  sierpnia  1921  roku. 

I  STAN  CZyNNY: 
otowiziia  w  kasie 
ozostało<5ć  w  P.  K.  K.  P.  . 
ozostałość  w  P.  K.  O. 

ieniądze  zagraniczne  .       .  * 
apiery  procentowe  własnei 
a)  papiery  państwowe 
b)  papiery  hypot.  i  komunalne 
c)  akcje  .... 

/eksle  zdyskontowane  . 

Rachunki  otwartego  kredytu: 
a)  zabezp.  papierami  publicz. 
b)  „       wekslami  . 
c)  „  innemi  wartościami 

"ożyczki  terminowe: 
,  a)  zabezp.  papierami  publicz. 
;j  b)  zabezp.  innemi  wartościami 
Rachunki  korespondentów  (loro): 
)  a)  korespondenci  krajowi  . 
\  b)  korespondenci  zagraniczni 

^•ki  nasze  u  korespond.  (nostro): 
a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

"lieruchomości 
j  (oszty  handlowe  . 
i  nkaso  weksli  .... 

I  łachunki  z  Oddziałami ii^óżne  rachunki 

Marki 

20527558.53 
693761.40 

6312700. 

6357957.20 
157521558.26 
22176048  55 

866916.85 
858206.57 

38013594.22 

386304.82 
1854566.48 

22846046.29 
6535917,42 
824083.45 
474741.20 

27654020.03 
112363456.35 

186055564.01 

1725123.42 

38013594.22 

2240871.30 

6546000.— 13986812.32 
1168285.30 

20151974.51 

440566489.82 

STAN  BIERNy 

Kapitał  zakładowy  . 
Kapitał  zapasowy  ustawowy  . 
Wkłady: 

■  a)  terminiłwe 

b)  rachunki  czekowe  . 
Redyskonto  weksli .      .  * 
Rachunki  korespondentów  (loro): 

a)  korespondenci  krajowi 

b)  korespondenci  zagraniczni 
R-kl  nasze  u  korespond.  (nostro) : 

a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  Oddziałarsu 

Różne  rachunki 

Marki 

X. 

16353944.61 

201252535.13 

10879629.05 

24.5^^00. 

24352803.82 

55910.— 

100000000. 

12200000.- 

217586479.74 

35093878.19 

13339029.06 

24908713.82 
25727917.99 
1247785.55 

10462684.47 

440565489.82 

V  ifllans  Toof.  Pdż.-Oszcz.  w  Kazlmlersy  isiislhSeJ  za  r.  vm. 
\  Pasywa:  Udziały  21200.42,  fund.  zasób.  1664.32,  fund. 
specjał.  30251.38;  wkłady  2057806.05,  sumy  przech.  293.60, 
'lysk  11073,52.   A  k  t  y  w  ar  gcfdwka  27604  51,1  okaty  944250  23, 

papiery  procent.  23203.50,  pożyczki  1127199.—  ruchom. 
35.05,  r-k  zysków  i  strat:  dochody  75509.18,  wy- 

datki 64435.66  i  czysty  zysk  11073.52,  podzielono  w  nast. 
sposób:  na  fund.  zasób.  1107.35,  na  fund.  specjał.  3270,14, 
na  cele  spol.  6696.03. 



STAN  RAC 

instytucja 

Ogłoszenia 

HUNKÓW  BANKU  TOWAROWEGO  S.  A. 
na  dzień  30  czerwca  i  31  lipca  1921  roku. 
Centralna- Warszawa,  Miodowa  8.    Oddział  we  Lwowie. 

Ht  43—44. 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie  . 
PozostaJość  w  P.  K.  K.  P. 

Pozostałość  w  P.  K.  O.  '. Pozostałość  w  bankacli 
Papiery  procentowe  własne 
Waluta  zagraniczna  .  . 
Weksle  zdyskontowane  .... 
Rachunki  otwartego  kredytu  zabe 
pieczone  papierami  publicznemi 

Kachunki  korespondentów  „Loro" 
Racłiunki  nasze  u  koresp.  .Nostro Inkaso  weksli  
Urządzenia  i  ruchomości  .    .  ! 
Koszty  handlowe  
Koszty  organizacji  .  .  .  .  . 
Rachunki  Centrali  z  Oddziałem Rdżne  rachunki    .    .  . 

Z  dnia 2  dnia 
i 30  czerwca 3.1  lipca  ( 

Marki i  fenigi 

— I 

3902416 iso >ł  /  oayo^ 

!51 

6136917 

299 

50 

10208 
241872 

9863890 10551418 
70 74067 50 

636000 
12642577 19649077 

5051362 3915112 
13681251 

94 
19777244 

6373449 

55 

2944122 
65 378654 

1614437 1894257 
1728683 

33 
2921840 

79 5967128 

10 

6086225 
05 

27000035 20977789 
160000 2084277 

92438386 

72j 

^02667507|20 

STAN  BIERNY. 

Kapitał  zakładowy  
Otwarty  kredyt  w  P.  K.  K.  P. 
Rachunki  bieżące  

Rachunki  korespond.  .Loro"  . 
Weksle  redyskontowane     .  . Przekazy   

Różni  za  inkaso   
Procenty  i  prowizje  .... 
Nale2no.4ci  skarbowe .... 
Rachunek  Oddziału  z  Centralą 
Różne  rachunki     .    .  . 

Z  dnia 
30  czerwca 

2  dnia 31  lipc« 

Marki 
!- 

50000000 

8000000 8000000 
4087781 

70 
5585654|20 

984106 

25 

557383  06 

5000000. 
640500 

600000 

378654 

1326870 

69 
2863151  84 

64793 
08 

8431:10 

26999335 26977789 

335000 

2696444| 

i 9243838672 
102667507i20 

Bilnns  mm  Sslniczo-Hnndlowej  w  łęczycy  na  dzień  30  czerwca  1921  roku STAN  czyNNy  
»wim. 

Nieruchomości 
Ruchomości 
Kasa  ... 
Węgiel  kamienny  . 
Smary  .... 
Koszta  przy.szłego  okresu 
Dłużnicy  .... 
Depozyty 

Mk; 1704578.20 
425012.50 

1310114.95 

1225000.— 

13400.— 
39096.64 
51500. 

4231239.84 

STAN  BlF.RNy 

Udziałowcy  .... 
Kapitał  rezerwowy 
Wierzyciele    .      .  . 

Akcepty  .       .       .       ,  ' Straty  i  zyski  za  1919/20  rok 
Straty  i  zyski  za  1920/21  rok 

Mk.  8980042.13 

W  y  D  A  T  K  1. 

Wynagrodzenie  pracowników 
Węgiel  kamienny  . 
Procenty  i  prowizje 
Podatki  i  stemple  . 
Ubezpieczenia 
Koszta  ogólne 
Smary  .... 
Utrzymanie  nieruchomości ruchomości 
Zysk  za  1920/21  rok  . 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

I  D  O  C  H  O  D  y. 

mmii    il    ^^'ig^i^^o^Pr^e-ia^u.      .      .  . 102278!76 
110490.39 
84567.66 
68208.60 
27718.20 

157628.29 

3535.— 
456706.88 

Mk.  2085545.48 232215:84 

,  1995179.91 

4210000.— 

394.02 

.  456706.88 

Mk.  8980042.13 

Mk.  2616284.35 

Mk.  2616284.35 Mk.  261628435 

Bilans  Waiszawstiego  Akcyjnego  Towarzystwa  Pożynliowsp  na  zastaw  rDtUono^ti  w  dniu 
STAN  czyNNy. STAN  BIERNy. 

W  Kasach  i  Bankach  gotowizną W  zaliczeniach  ..... 
W  papierach  wartościowych Nieruchomość  Nr.  10/1369  w  Warszawie Nieruchomość  Nr.  32/40  w  Łodzi 
Urządzenia  (ruchomości)  . 
Warsz.  Tow.  Wzajem.  Kred.  (wkład  człon. Kożni  dłużnicy 

Wydatki  ■       •       .  . 

Mk.  1228393.63 
„  79732034.70 

4030639.23 
364048.21 
129107.69 

23025.— 
10800.— 

1192120.50 
9165674.62 

Mk.  95875913.58 

Kapitał  Akcyjny    .  .. ł<apitał  Zapasowy 
Specjalna  rezerwa 
Kaucje  zarządu  i  urzędników Kasa  przezorno.ści  i  pomocy 
Banki    ....  ^af 
Dywidenda  nieodebrana  w 
Akcepty.  .      .  W Różni  wierzyciele 
Dochody  .... 

31  lipca  1921  r. 

Mk.  18989640.— 
6329880,— 578251.20 
158720.90 197162.06 

.  22517624.— 
243102.80 

„  31426904.-- 
3589887.98 

,  11844740.64 
Mk.  95875913.58 



M  43—44. Ogłoszenia 
833 

ro(0tirzysta)o  dla  Mndlu,  przemysłu  i  rolnlct(i?a  ,JEHATE",  s-kn  akc.  (0  Uarszaioie. Bilans  za  1920  rok. 

STAN  czyNNy. 

Gotówka:  ^ 
zapas  gotówki  w  kasach  oddziałów 

i  centrali 
Waluty  87050  M.  n.  a  9583 
Udziały  i  akcje  w  obcych  przedsię 
biorstwach  według  spisi^ 

Polska  5;^  długot.  pożyczka  państw 
Auta,  konie,  zaprzęgi  w^ług  spisu 
Kaucje  według  wykazu 
Dłużnicy  według  wykazu  . 
Towary   w   magazynach  oddziałów 
według  inwentarzy  . 

Narzędzia  w  fabrykach  według  in 
wentarzy  

Nieruchomości: 
budyriki  i  grunta  własne  według 
wykazu   

Urządzenia  fabryk  i  maszyny  wegług 
inwentarzy 

Rachunek  drzewny  a  meta 
Pozycje  przechodnie  .      .      .  . 
Patent  
Flasze  na  tlen  Szczakowa  1000  sztuk 
Weksle  w  portfelu     .      .      .  . 
Inwentarz  żywy  i  martwy  gospodar- 

stwa rolnego   
Police  kompensacyjne 
Urządzenia  biur  oddziałów 
Inne  aktywa  

>Ik. 1183724.28 

834280  — 
361309,52 

6341 900.— 1204685.77 
32.70745 

125647562.29 

9849051.15 

27363.24 

6002233.77 

4701744.89 
3834274.70 

137135.- 

1872.— 
1007253.58 
489298.14 

206528.— 
15400.- 46336.18 

3226.— 
Mk.  161927885.96 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 11. 

12. 

STAN  BlERNy. 
Kapitał  akcyjny  . 
Fundusz  rezerwowy  z  agja 
Wierzyciele  według  wykazu 
Wkładki 
Lombard  polskiej  pożyczki 
wej  .... 

Akceptą  własne  . 
B  gwarancyjne 

Kaucje .  ̂   . Depozyta 
Pozycje  przechodnie  . Rezerwy: 

na  dubiosa  i  podatki 
Zysk  czysty  do  podziału 

państwo 

Mk. 

30000000.— • 
V 102274<)61  53 
m 76515.72 

4800000.-- 

48300.— 

n 

3150.— 

3450.- 

w 3524.18 
16596.84 

4962336.96 
12270050.73 

Mk.  161927885.06 

1. 
^  2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

8. 
d. 

10, 

Zestawienie  strat  i  zysków  z  dniem  31  grudnia  1920  r. 

S  T  R  A  T  y. 

Koszty  administracyjne 
Koszty  założenia' Spółki  Akcyjnej 
Koszty  prawne 
Konserwacje  i  rekonstrukcje  fabryk, 
budynków   

Koszty  przekazów  i  prowizje  bankowe 
Odpisy  .  .       .  . 
Utrzymanie  auta  i  zaprzęgów  . 
Gospodarstwo  rolne  .... 
Rezerwy  na  podatki  i  na  dubiosa 
Czysty  zysk  do  rozdziału  . 

Mk. 
20570765.30 1. 

n 1819335  30 2. 
186071.29 

3. 
4. 

2489503.78 

5. 
n 169328.04 

6. 

m 216020.56 

7. 
n 154260.65 

8. 

15439.57 9, 
n 

4640000.— 
j 

1227005  ).73 
Mk. 42530775.22 j 

Z  y  s  K  1. 
Dostawy  . 
Fabryki  . 
Procenta  . 
Różnice  kursu 
Prowizje  . 
Udziały  brutto 
Dochód  z  domów 
Różne  dochody 
Pozostałość  zysków 1919 

Rozdział  zysków  za  rok  1920. 

Zgodnie  z  rachunkiem  strat  i  zysków  czysty  zysk  za  rok  1920  wynosi 
2  sumy  powyższej  odchodzi: 

10$  na  fundusz  rezerwowy   .         .  . 
25<^  na  dywidendę  .      ̂   . 

Pozostałość  . 
Pozostałość  tę  proponujemy  rozdzielić  jak  następuje: 

a)  20^  tantjemy  dla  Rady  Nadzorczej  i  Komitetu  Wykonawczego 
b)  na  cele  narodowe,  społeczne  i  dobroczynne  kwotę 
c)  przenieść  na  rok  następny  kwotę       .  .  .  - 

Mk.  39986847.95 
1610569.40 

34850.39 105453.9] 
394780.82 

79834.-- 

7297.54 
6642.86 

304498.35 

Mk.  42530775.22 

Mk.  12270050.75 

Mk.  12Ź7000.- 

„  7500000.- 
8727000. 

Mk.  3543050.73 Mk. 

2454000.— 
1000000.— 

89050.73 

Mk.  3543050.73 

Bilans  Stowarzyszenia  SDśłdzlekzego  „JEDHOlt"  w  Sierpcu  zn  czas  od  l/l  do  3]/XIi  1920  r. 
STAN  BIERNy. STAN  czyNNy, 

Gotówka  dn.  31/XII  1920 
'  Towary  podług  inwentarza 
Ruchomości 

;  Dłużnicy  .       .    '  , 
''  Pożyczka  Odrodzenia 
h 

Mk.  156502,75 
,  556894.46 

15820.20 
26586.90 
23358.50 

Mk.  779162.81 

Kapitał  udziałowy 

„  rezerwowy 
Wierzyciele 

Zysk  netto 

Mk. 
5052G. 

15772.85 682550. 

30313.96 

Mk.  779162.81 
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z  A  H  z  Ą  D 

Towarzystwa  Ubezpieczeń 

U  R  O  P  A" Sp.  Akc. w  Warszawie 

zawiadamia  p.  p.  nkcjonarjuszów,  że  Nadzwyczajne Walne  Z  r  o  m  s  d  z  e  n  i  e,  odbędzie  się  w  dniu  1  5 grudnia  1921  r.  o  g.  6  wieczorem,  w  biurae 
Fowarzystwa  Marszałkowska  Nr.  118,  z  następującym  po- rządkiem dziennym 

1)  Wprowadzenie  nowych  działów  ubozpieczeń 
1')  Podwyższenie  kapitału  zakładowego 3)  Zmiana  par.  17  Statutu  Spółki 
4)  Uzupełnienie  §  55  Staiufu  Spdlki 
5)  Wolne  wnioski  p.  p.  ekcjonarjuszów. 

Akcjonarjusze,   pragnący   wzinć  udzia}  w  Zgromadzeniu, winni  nie  później,  jak  na  1  dni  przed  Zgromadzeniem  zlo- 
-:yć  Zarządowi  swoje  ookwitowania  na  wpłacone  sursiy  nn akcje. 

KOMISJA  LIKWIDACYJNA 

KoB.OBfafyiyy  StowarzyszBii  ̂ i^arsaaafshich 
zawiadamia,  że  Nadzwyczajne  Ogólne  Zebranie  Delegatów' 
w  dniu  23  września  r.  b.  1921  uchwaliło  likwidację  Koope- 

ratywy Stowarzyszeń  Warsz/wskich,  wobec  czego  wżywa 
wierzycieli,  aby  zgłaszali  swe  pretensje  do  biura  Komisji Likwidacyjnej  przy  ulicy  Nowogrodzkiej  Nr.  48  codziennie 
między  godz.  6—7  po  południu. 

Okręgowy  ZusiązsSi  Sfswara.  Spażyiwcia  w  KrasnymsSawfz i^ycląg  ze  sprawozdania  z&  r. 
R-nek  strat  i  zysków:  zysk  na  kursie  wolut kor.  535.15,  nadwyżka  brutto  na  towarach  !<or.  289  970  34 

koszty  handlowe  kor.  1145S9.61,  strata  na  dłużnikach,  kor! 
1556.80,  strata  na  kursie  walut  kor.  5114,  procenty  i  pro- 

wizje kor.  52292.03,  ofiara  na  Górny  Śląsk  kor.  2016.40, 
straty  na  towarach  kor.  20460,  czysta  nadwyżka  kor.  94356  65* Bilans:  Aktywa:  Kasa  kor.  18162.17,  towary  kor.  864124  99 
dłużnicy  kor.  276353.77,  ruchomości  kor.  6658.07.  Pasywa- udziały  kor.  117247.68,  wierzyciele  kor.  950482.04,  fundusz 
ubezpieczeniowy  pracowników  kor.  2820,  sumy  przecho- dnie kor.  382.63,  czysta  nadwyżka  kor.  94366.65.  Suma bilansu  kor.  1165299. 

Okrągowy  Związek  Sfowarz.  Spaźymcfiw  «;  KrasnymsfaujiE. 
Wyciąg  zb  sprawozESanfa  za  r.  12£0. 

R-nek  strat  i  zysków:  zysk  b-tto  na  towarach 
mk.  1887031.73,  zysk  na  kursie  walut  mk.  1195.74,  zwroty kosztów  handlowych  mk.  3136,  storno  mk.  93S4;63,  amor- 

tyzacja mk.  8690.641,  koszty  handłowe  mk.  1000521  31,  słot- 
no mk.  7309,  czysty  zysk  mk.  884227. i5. 
Bilans:  A  ki  y  w  a:  kasa  mk.  742516.24,  towary  mk. 

2682741.45,  dłużnicy  mk.  250387.65,  ruchomości  mk.  78215, 
sumy  przechodnie  ink.  100072.56.  Pasywa:  udziały  mk. 
724104.39,  ̂ Izerwy  mk.  49294.63,  fundusz  ubezpieczeniowy 
pracowników  mk.  80236.71,  wierzyciele  mk.  2116070.02,  czy- sty  zysk  mk.  884227.15.    Suma  bilansowa  mk.  3853932.90. 

Bilans  H-go  Slirześcijarukiege  Imsnystm  faiytizkum- OssBzidnościowBiB  ta  BłassSłEsłi,  z.  KalisSi!!;! 
w  dniu  ai  sFudnia  isis  raku. 

Stan  Czynny:  Kasa  rb.  44178.54,  mk.  34802.61  pa- 
piery %%  rb.  1500,  pożyczki  rb.  51763.43,  mk.  289338  50,  lo- 

katy w  bankach  rb.  148941,07,  mk.  1000,  ruchomości  rb.  100, 
mk.  1000,  kupno  i  sprzedaż  rb.  17240.29,.  straty  mk.  3166  2l' 0£Ólem  rb.  263723.33,  mk.  329307.32.  Stan  bierny- 
Udziały  rb.  17436,  mk.  4368.20,  fundusz  zapasowy  rb.  9306  92 
wkłady  rb.  51968.18,  rnk.  164963.53,  długi  bankowe  rb' 8007.13,  mk.  1171S6,  sumy  przechodnie  rb.  11979.36,  kupno i  sprzedaż  rubli  35189,79,  depozyt  asygnat  rb.  161400 
mk.  7600,  zyski  rb.  3605.72,  ogółem  rb.  263723.33,  mk! 329307.32.  Rachunek  strat  i  zysków  za  1919  r.  Winie  ii: 
%%  od  wkładów  i  długów  rb.  12174.22,  mk.  7823.88,  wyna- 

grodzenie zarządu  i  woźnego  mk.  3348,  księgi,  druki  i  inne 
mk.  1639.30,  lokal  mk.  1584,  różne  wydatki  mk.  534.75,  wy- 

datki egzekucyjne  mk.  1316.60,  zyski  rb.  36C5.72,  razem, 
rb.  15779.94,  mk,  16246.53.  M  a:  Procenty  od  pożyczek rb.  15716.89,  rnk.  13847.90,  różne  wpływy  rb.  63.05,  mk.  1765 razem  rb.  15779.94,  mk.  16246.53. 

Hada  i  Zrrząd  Towarzysiwa  PrzBmysława^KandlomBsn-Za- 
^iąhis  Dąbroiiishiega  „KurfvniB"  w  Będzinie. 

Zgodnie  §  27  Statutu  moją  zaszczyt  prosió  1>.  T  człon- 
ków o  konieczne  przybycie  «f  dniu  11  grudnia  19Z1  t.  (nie- dziela) o  godzinie  3-ej  po  południu  do  gmachu  własnego naszego  Iowarzysfwa  w  Będzinie  prf|y  ulicy  Małachowskie- 

31  dla  odbycia.  ^ Nadzwyczaj i-iego  ogólnego 
puj.-jcym  porządkiem  dziennym: 1)  Otwarcie  ZgromadzRnio. 

2)  Wybór  Przewodniczącego  i  sekrotnrza- 

Żebranin   z  nastę- 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
II) 

czar 

Powołanie  asesoró^ 
Odczyfap.ie  protokuiu  ostatniego  ogólnego  Zebra- nia z  dnia  29  czerwca  1920  roku4 

Odczytanie   zdania  Komisji  Rewizyjnej  ©''bilansie I  sprawozdaniu  za  rok  1920. 
Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  bilansu  i  sprawo- zdania za  rok  1920. 
Podział  zysków  z  roku  1920.  # 
Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  nadzwyczajnego  spra- wozdania i  bilansu  na  15  wrze.^nia  .1921  rOku 
i  opinji  o  rsim  Komisji  Rewizyjnej. 
Przewalulowanie  majątku  Towarzystwa  i  udziałów. 
Sprawa  dalszej  działalności  Towar.-.  Przemysłowo- llandlowego  Zagłębia  Dąbrowskiego  „Hurtownia", 
Sprawa  fuzji  z  organizującym  się  Towarzystwem 
Przemysłowo-Handlowym  „Piast"  Spółka  Akcyjna 

Zapząd  Towarzysto  HkKyjnBgD  Przgmysło'«i8an JakiSlja  łJfisjdysłaii^skiegzt  w  fissdzi 
zaprasza  niniejszem  p.  p.  akcjonarjuszów  na  IX  Zwycza.ne Zebranie  Ogólne,  otóbyć  się  mające  dnia  21  grudnia  1921  r 
o  g.  5  po  poł.  w  lokalu  Zarządu  przy  ul.  Piotrkowskiej  JS6  212 Porządek  dzienny: 
1.  Sprawozdanie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  jakofeź  za- twierdzenie  sprawozdania   i   bilansu   za  okres  od  I-go Kwietnia  1920  r.  do  31  marca  1921  r. 
■2.  Zatwierdzenie  planu  operacyjnego  i  budżetu  na  rok  1921/22 o.  Wybory  do  Zarządu, 
4.  Wybór  Komisji  Rewisyjne;. 
5.  Wnioski  Zarządu. 

Eiians  Płockiego  Tataarzysisaa  l«J2ajEmnoga  Kniytu  w/  Ploehu 
w  min  S1-ga  grudnia  1920  roku. 

Stan  Czynny:  R-ek  Kasy  mk.  370657.74,  r-ek  prze- 
kazowy w  P.  K.  K.  P.  mk.  35000,  r-ek  bieżący  w  P.  K.  O 

mk.  4087298,  r-ek  papierów  %%  własnych  mk.  496978.  r-ek skupu  weksli  mk.  3836042,  r-ek  weksli  protestowanych  mk. 
38800,  r-ek  weksli  moratoryjnych  mk.  962971.31,  r-ek  noży- czek pod  zastaw  papierów  %%  mk.  18933361,  r-ek  czekowy zabezpieczony  mk.  2714713.10  r-ek  korespondentów  mk. 
2373651.95,  r-ek  nieruchomości  mk.  61500,  r-ek  różnych mk.  48555.87,  różne  rachunki  mk.  32220.31.  Ogółem  mk. 11201306  87.  Stan  Bierny:  Rek  udziałów  mk.  726144  80 
r-ek  rezerw  mk.  268243.02,  r-ek  wkładów  mk.  3035327.63! 
r-ek  czekowy  mk.  1743963.92,  r-ek  redyskonta  mk.  1651474  76, 
r-ek  należności  b.  Ros,  B.  P.  mk.  211417.67,  r-ek  korespon- dentów mk.  2403995.46,  różne  rachunki  mk.  1112815  70 
zysk  47923  92.  Ogółem  mk.  11201306.87,  Rachunek  strat 
1  zysków  za  rok  1920.  Winien:  Koszty  handlowe  mk. 086705.88,  procenty  wypłacone  mk.  139562.44,  różne  stratv 
mk.  23677.80,  zyski  mk.  47923.92.  Ogółem  mk.  897870.04. 
J^i  a:  Procenty  i  prowizje  pobrane  mk.  812113.31,  koszty zwrotne  mk.  3246.13,  różne  wpływy  mk.  82510.58.  Ogółem 

mk.  897870.04.  
^ 

Bllsns  II-go  SRrzsśEijai^skiega  T&ufarzystufa  PoiiyezkGWo- Oszczęilnsisesowego  u  Olaszkach,  z.  Kaliskie! 
^  dniu  31  grudnia  1SZ0  taM. 

Stan  Czynny:  Kasa  mk.  84205  65,  papiery  %% 
1  akcje  mk.  15000,  pożyczki  mk.  920377,25,  lokaty  w  ban- dach mk,  59310,  nieruchomości  mk.  1000,  straty  mk  9908  94 
ogółem  mk.  1031084.94.  Stan  bierny:  Udziały  mk! 45003.60,  fundusz  zasobowy  mk.  22573.95,  długi  bankowe mk.  698650.80,  różni  wierzyciele  mk.  227385.40,  sumy  ps-ze- chodnie  mk.  37471.19,  ogółem  mk.  1031084.94. 

Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r.  Winien: 
i%  od  wkładów  i  inne  mk.  41315.66,  koszty  adminisfrac I  handl.  mk.  14007.35,  strata  za  1919  rok  mk.  3166.21  ra- 

zem mk.  58489.22.  Ma:  %%  od  pożyczek  i  inne  mk.  48580.28, strata  mk.  9908:94,  razem  mk.  5S489  22 

I'Joej<»no  w  Drukarni  Państwowt-j,  MiadłJWń  M  22,  M  15668.   J8-Xi  ly^f 
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NUMER  SPECJALNY:  PRZEPISY  RACHUisJKOWE  I  KASOWE. 

Nf.  45. W%i^tsA¥ł&i  dnia  10  grudnia  1921  r. 

DZIENNIK  URZĘ 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  ninisiazego  numeru  200  tak.  (z  prsesylbą  pocztową  220  mh.).  Prenumerata  kwartalna  400  mh.  Cena  ogiosseń 
za  telłslem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaitowego  petitemi  200  mk.  Materja!  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Msaisfer<itwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji.  Leszno  5.  tel.  red.  j*^  512-16.  teL  admin.  JVS  276-29 iBsaaBCKSKiititKeajum 

}  TREŚĆ.  Przepfsy  rachunltOUB  I  kasowe.*  561.  Przepisy  rachunkowo-kasowc  (str.  835).  665.  Instrukcja  dla  Kas  skarbowych 
Cstr.  854).  565.  Instrukcja  dla  Centralnej  Kasy  Państwowej  (str.  873:.  567.  Instrukcja  o  rewizjach  kas  pań- 
stwoivych  (sfr.  876). 

Przepisy  rachiinhowe  i  hasowe. 

564. 

PRZEPISY  RACHUNKOWO-KASOWE. 

Treść. 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

§§  19-21 

1 
2 
3 
8 

10 16 

17 
18 

'§ 

ROZDZIAŁ  I.  Przepisy  ogólne  dla  wfadz  i  urzędów  Pań- 
stwowych. 

Hola  Ministerstwa  Skarfu  w  ̂ spodarce  Państw. 
Wtadze  asygnujące   
Kasy  Państwowe    .•    .  ... 
Pobieranie  przychodów  .    .       .      .    ̂   . 
Otwarcie  kredytów  i  dokonywanie  wydatków 
Okres  ulgowy       .  .  ,    .      .  . 
Zaniknięcie  kredytu 
Wznowienie  kredytu  
Przenoszenie  kredytu 
Przenoszenie  kredytu  n\iądzv  pozycjami  bud- 

żetu (virement)      .  .      .  ' 
Asygnacje     .      •    ,  ■•  ;  • 
Sprawdzenie  rachunkowi  wystawianie  asygnacji 
Blankiety  asygiiacji      .  . 
Sposób  sporządzania  asygnacji  . 
Przekazywanie  sum  pocztą. 
Upoważnienie  na  asygnacjach  innych  kas  do  wy- 

płaty ....... 
Talony  asygnacji  .       .  .       ̂   . 
Potrącenia     ...  ... 
Asygnacje  zbiorowe 
Asygnacje  na  przelew  ... 
Zwroty  nadpłat.  . 

Asygnowanie  zalicżek  .  .    '■  . 
Przyjmowanie  i  wypłacanie- sum  depozytowy  cl 
Fundusze  specjalne 
Depozyty  rzeczowe 
Rachunkowość  wlad^  i  urzędów. 
Zakres  działania  wydziałów    (oddziałów)  ra- 

chunkowych wiadz  i  urzędów  .  . 
.  Księgi  rachunkowe  władz  i  urzędów 
Wykonywanie  cenzury  i  składanie  miesięcznych 
sprawozdań   

Składanie  rocznych   zamknięć  rachunkowych 
,  .    przez  władze  i  urz^jdy  .... 

ROZDIAŁ  II.    Przepisy  odrębne  dla  izb  Skarbowych. 
Zakres  działania  wydziialów  rach.-kasowych  Izb 
Skarbowych  §  82 

Miesięczne  zestawiertle  obrotów  kasowych  §  83 
Sprawdzanie  dzienników  i  wykazów  kasowych      §  84 
Księgi  Mchunkowe  Izb  Skarbowych.        .  §§  86—110 
Sprawozdaric  miesięczne  Igb  Skarbowych      ,      §  111 

§ 

22 

23 

24 
25 
27 33 

34 35 

39 41 46 

49 53 
57 62 

'63 

66 

§§  68 

67 

-77 

73 

§  79 

Zestawienie  roczne  obrotów  kasowych    .        .  §  112 
Rachunkowoić  podatków  i  opłat  skarbowych, 

akcyz  i  monopolów  państwowych  .      .  §  ̂̂ '^ 
Kontrola  znaków  wartościowych.      •       ■      -  §  ̂14 

ROZDZIAŁ  III.  Przepisy  odrębne  dla  władz 
i  urzędów  Państw.,  którym  podlegają 
Specjalne  Hasy  Państwowe  ....  §§116—124 

ROZDZIAŁ  IV.   Pr.tepisy  odrębne  dła  specjal- 
nych poborców  §§  125—129 

ROZDZl.AŁ  V.   Przepisy  odrębne  di.?  Ccrt<ral- 
nej  Księgowości  Min.  Skarbu  .  §§  130—137 

ROZDZIAŁ  VI.   Postanowienie  końcowe       .      §  138 

ROZDZIAŁ  I. 

Przepisy  ogólne  din  władz  i  urzędów  państwowych. 

Rok  Ministerstwa  Skarbu  w  gospodarce  państwowej. 

§  1. 

Wszelkie  dochody  państwowe  ześrodkowuja  s.iQ 
ostatecznie  w  kasach  Ministerstwa  Skarby. 

Ministerstwo  Skarbu,  jako.  główny  szafarz  tych 
dochodów  i  stróż  Skarbu  Państwa,  wykonuje  zarazem 
nadzór  nad  kredytami  na  wydatki  wszystkich  dzias 

!ów  gospodarki  państ^ow?©],  objętych' budżetem. Żaden  wydatek  nie  może  być  -uskuteczniony,  je= 

żeli  nie  znajduje  pokrycia  w  kred^-cic,  prs:ev.ijzian\'m w  budżecie. 

Władze  asygnujące. 

Prawo  dysponowania  wszystkimi  kredylaini, 

przewidzianymi  w  budżecie  ,  dla  poszczególnych  re- 

sortów, przystuguje  w  zasadzie  t>lko  w'ładzom  ceu= 

tralnym  (III  instancja),  a  władzom  okregow>-m  (II  iu^ 

stancja)  tylko  w  granicach  szczególowĄ-ch  etatów^ terj^orjalnych. 

Władze  asygiiującc  II  instancji  mogą  przelewać 
.swe  uprawnienia  co  do  asygnowania  na  po<lległc  im 
władze  i  urzędy  administracyjne  I  instancji. 
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Wfacize  i  urzędy  asygnującc  wszystkich  instan* 

cji  dokonywują  wyt^atków  wyłącznie  za  pośred= 
nictwem  kas  państwowych  bezpośrednio  do  rąk 
wierzycieli  Skarbu  Państwa  !  nie  mają  prawa  prze* 
chowy^ania  u  siebie  żadnych  funduszów. 

Kasy  państwowe. 

§3. 
Kasami  państwowemi  są:  1)  Centrahia  Kasa  Pań= 

stwowa,  2)  Kasy  Skarbowe,  3)  Specjalne  Kasy  Pań= 
stwowe. 

Istnieją  też  specjalni  poborcy  dochodów  pań= 
stwo'>vych. 

§  4. 
Kasy  państwowe  są  powofane   do  pobierania 

dochodów  naństwowych  i  d6kony'.vania  wypłat  z 
funduszów  państwowych.  Kasy  te  przyjmują  i  wys 
daią  także  der<ozvty,  sumy  komunalne  i  surny  fun« 

/    duszów  specjalnych.  -  ' 
'  §  5. 

Oprócz  po^ę^-Aższych  czynności  kasom  państwo' 
wym  mogą  być  porucrane  niektóre  czynności  bans 
kowe,  za  zgodą  Ministerstwa  Skarbu. 

§  6.  , 

Wpłaty  i  wypłaty  mogą  być  dokonywane  także 
Zł  pośrednictwem  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożycz= 
kowej  lub  Pocztowej  Kasy  Oszczędności  na  podsta* 
wie  odrębnych  przepisów. 

§  7. 
Centralna  Kasa  Państwowa  jest  główną  kasą 

Państwa.  Zasila  ona  stosownie  do  osobnej  instrukcji 
7/szystkie  kasy  państwowe  bezpośrednio  lub  pośród' 
nio,  to  jest  za  pośrednictwem  Polskiej  Krajowej 
Kasy  Pożyczkowej.  Wszystkie  kasy  państwowe  obo< 
wiązane  są  odsyłać  wszelkie  zapasy  w  złocie  i  srebrze 
do  Centralnej  Kasy  Państwowej,  a  nadwyżki  zapa- 

sów kasowych  przelewać  na  jej  rachunek  w  Polskiej 
Krajowej  Kasie  Pożyczkowej. 

"  Pobieranie  dochodów. 

§8. Należytości  państwowe  winny    być  wnoszone 
"ftrzez  płatników  bezpośrednio  do  Kas  Skarbowych, do  Specjalnych  Kas  Państwowych  lub  na  ręce  spes 
cjalnych  poborców. 

Wpłaty  mogą  być  uskuteczniane  również  za  po' 
średnictwem  Pocztowej  Kasy  Oszczędności  na  rachus 
nek  tych  kas  państy/Owych,  które  posiadają  w  niej 
swoje  konta. 

Władze  i  urzędy,  przy  których  nie  istnieją  Spe- 
cjalne Kasy  Państwowe,  nie  przyjmują  żadnych  sunt, 

lecz  kierują  płatników  do  Kas  Skarbowych. 

■     -  §9. 

Sumy  pieniężne  i  inne  walory,  nadsyłane  pocztą 
pod  adresem  urzędów  państwowych,  nie  posiadaj ąs 
cych  Specjalnych  Kas,  podejmuje  z  poczty  miejsco* 
vva  Kasa  Skarbowa,  za  własnem  potwierdzeniem  od-- 
bioru.  Sumy,  nadsyłane  pod  adresem  władz  central* 
nych.  podejmuje  Centralna  Kasa  Państwowa 

Wszystkie  władze  i  urzędy  odsyłają  właściwym 
kasom  zawiadomienia  pocztowe  o  nadejściu  przesy* 

?ek  pieniężnych,  po  uprzedniem  zapisaniu  do  księgi 
7av/ip.'^omień  pocztowych  (wzór  Nr.  1). 

Sumy,  otrzymane  z  poczty,  kasy  odpowiednio 
zarachowują  i  donoszą  o  teSi  bezzwłocznie  odnoś' 
nym  urzędom. 

Ot^HierflnFe  kredytów  i  dokonywanie  ■^^'y datków. 

§  10. 

Tak  Cenłralna-  Kasa  Państwowa,  jak  i  Kasy 

Skarbowe,  mogą  dokonywać  wydatkowania  sum  .' 
papstwowvch  jedynie  w  granicach  kredvtów,^twor5 
tych  w  tvch  kasach  władzom  asv(7nuiflcvm  przez  Mi« 
nisterstwo  Skarbu,  względnie  I^by  Skarbowe.  Snosób 
otwierania  kredvtów  i  wykonywania  kontroli  nad 
kre'^vt3mi  tych  władz,  przy  którvch  istnieją  .Srecjal= 
ne  Kasv  Państwowe,  określają  §§  121.  131  i  132  ni= 
niejszych  przepisów. 

§11. 

Niezwłocznie  po  uchwaleniu  budżetu  państwo- 
wer^o  sporzadzaią  Ministerstwa  i  inne  władze  cen* 

tralne  szczegółowe  etaty  wydatków  za''ówno  włass  ̂ 
nvrh.  które  ma^ą  bvć  realizowane  w  Centralnej  Kas 
Sie  Państwowej,  iak  i  etaty  terytorialne  nodległych 
im  wfadz  i  urzędów,  zastosowane  do  okręgów  Izb 

Skarbowy^ch.  '. 

§  12.. Sporządzone,  iak  wyżej,  etaty  szczeiJółowe,  za* 
wicraiace  rozdział  kredytów  wccHuC  parafrafów  i  po= 
zvcii  budżetii,  przesyłaią  Ministerstwa  i  inne  władze 
centralne  wraz  z  oSńlnem  zestawienier)i  w  3=ch 

^egzemplarzach  Ministerstwu  Skarbu,  y-^yszczególnia* 
iąc  zarazem  podlet^łe  im  władze  i  urzędy,  które  mają 
prawo  dysponowania  oznaczonymi  kredytami. 

Róv/nocześnie  udzielają  podległymi  im  władzom 

i  urzędorri  TT,  wzŁjlednie  T  instancji,  odpisów  szczegó' 
łowych  etatów,  obejmujących  zarówno  wydatki,  ja* 
koteż  ewentualnie  przychody. 

§13. 

Jeżeli  budżet  nie  jest  we  właściwym  terminie  i 
uchw^ony,  winny  być  sporządzone  przez  Minister  s 
siwa  i.  inne  władze  centralne  prowizoryczne  etaty  i 
szczegółowe,  ważne  na  okres  prowizorjum  budżetom  \ 
wego  i  przesłane  Ministerstwu  Skarbu  przed  róz*  ? 
poczęciem  noWego  okresu  budżetowego.  i 

Mi|^i.stersKvo  Skarbu,  po  sprawdzeniu  i  zaksię*  « 
gowaniu  tych  etatów  przez  Centralną  Księgowość,  n 
przesyła  je  właściwym  Izbom  Skarbowym,  względu  n 

nie  Centralnej  Kasie  .'Państwowej ,  celem  otwarcia  t! 
kredytów,  oraz  Najwyższej  Izbie  Kontroli  do  wias 
domości. 

Ministerst^vo  Skarbu  może  równ'eż  otv.ierać  kre= 
dyty  bezpośrednie  w  kasach  przy.  jednoczesnem  za=N 
wi^domieniu  o  tem  właściwej  Izby  Skarbowej. 

,§14. 
tr; 

Okręgowe  władze  albo  zatrzymują  do  swęj  dy*  n 
spozycji  wszystkie  przyznane  im  krifedyty  w  kasie  5 

swej  siedziby,  względnie  na  rachunku  Izby  Skarbo*  & 
vvcj,  albo  też  rozdzielają  je  częściowo  bądź  całko-  i 
wicie  na  poszczególne  Kasy  Skarbowe  w  swoim  okre*  s 
gu   za  pośrednictwem   miejscowej  Izby  Skarbowej  lo 
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i  zarazem  wskazują  urzędy,  upoważnione  do  a^ygno-' 
Wania. 

Wfadzom  i  urzędom  I  instancji,  które  są  zależne 
bezpośrednio  od  władz  centralnych,  otwiera  kredyty 
Izba  Skarbov/a  wprost  po  otrzymaniu  szczególowego 
etatu  od  Ministerstwa  Skarbu. 

§  15. 
Celem  otwarcia,  kredytów.  Izba  Skarbowa  przes 

syła  kasom  polecenia  (wzór  Nr.  2),  zawierające 
oznaczenie:  1)  Ministerstwa,  względnie  władzy  cen= 
tralnej,  których  dotyczy  kredyt;  2)  władzy  aaygtm' 
jącej;  3)  działów,  paragrafów,  i  pozycji  budżetu; 

,  4)  sumy  kredytu;  5)  warunków  wypłaty. 

W 

4 

Okrea  ulgowy. 

§  16. 
Okres  ulgowy,  w  czasie  którego  mogą  być  usku' 

teczniane  wydatki,  dotj^czące  okresu  ubiegłego,  usta» 
la  —  aż  do  czasu  uchwalenia  ustawy  budżetowej  — 
Ministerstv/o  Skarbu. 

Zamknięci©  kredytu.  / 

§17. 1  Kredyt,  niewyczerpany  przez  władzę  dysponus 
jącą  w  ciągu  okresu  budżetowego,  a  tal^że  ulgowego, 
zostaje  zamknięty.  Władze  d^^sponujące  nie  mogą 
składać  do  depozytów  w  kasach  państwowych  pozo* 
stałości  kredytów  budżetowych,  celem  dalszego  ich 
użytkowania. 

Jeśli  po  zamknięciu  kredytu  okażą  się  niezaspo= 
kojone  wydatki,  dotyczące  ubiegłego  okresu  budżc 
towego,  to  do  czasu  uregulowania  tej  sprawy  przez 
ustawę  budżetową,  mogą  być  one  zaspokojone  z  kre* 
dytu  okresu  bieżącego,  po  uprzedniem  porozumieniu 
się  dotyczącej  władzy  centralnej  z  Ministerstwem 
Skarbu. 

Wznowienie  kredytu. 

§  18. 
Jeżeli  kwoty,  wypłacone  przez  kasę  z  kredytów, 

zostały  całkowicie  lub  częściowo  zwrócone  w  tym 
samym  okresie  budżetowym,  to  władze  i  urzędy  asy* 
gnujące  zarachowują  je  na*  podstawie  zawiadomień 
kasy  na  wznowienie  kredytów,  powiększając  odpo* 
wiednio  kredyt  w  odnośnej  księdze.  Jeżeli  natomiast 
zwroty  takie  pochodzą  z  wypłat  dokonanych  w  ubie= 
igłych  okresach  budżetowych,  oraz  w  okresie  ulgo* 
^mym,  to  nie  mogą  być  przeprowadzane  na  wznowię^ 
tinie  kredytów,  lecz  winny  być  zarachowane  na  do= 
pChód  Ministerstwa  Skarbu. 

Przenoszenie  kredytu. 

;  §  19. 

j  Ministerstwom  i  władzom  centralnym  przysłu= 
Iguje  prawo  przenoszenia  kredytu,  otwartego  w  Cen* 
tralnej  Kasie  Państwowej,  na  Kasy  Skarbowe  i  od* 
wrotnie,  władze  okręgowe  zaś  mają  prawo  przeno* 
szenia  kredytu,  otwartego,  w  Kasach  Skarbowych,  na 
Centralną  Kasę  Państ>vową  do  dyspozycji  władz  cen* 
tralnych  i  między  kasami  własnego  okręgu.  Pra%vo 
przenoszenia  kredytów  z  okręgu  jednej  Iżby  Skar- 
•|>owej  do  drugiej  przysługuje  władzom  centralnym, 

Władze  okręgowe,  których  działalność  obejmuje 

terytorjum  dv,'óch  lub  więcej  Izb,  mogą  również 
przenosić  kredyty  z'  jednej  Izby  do  drugiej,  atoli 
tylko  w  ̂ brębie  swego  okręgu. 

» 

Przenoszenie  kredytu  z  Centralnej  Kasy  państwowej 
do  Kas  Skarbowych  i  odwrotnie,  oraz  między  Izbas 

mi  Skarb  oweml. 

§  20. 

Celem  prjreniesienia  kredytu,  otwartejto  w  Cen* 

,  trainej  Kasie  Państ^Yowej."  do  Kasy  Skarbowej,  prze* 
s^^łają  władze  centralne  Centralnej  Kasie  Państwo* 
wej  dwa  pisma  (wzór  Nr.  2=a  i  2*b).  z  których  jedno 
v/ystosowane  jest  do  Centralnej  Kasv  Państwowej, 
a  drugie  do  Kasy  Skarbowej.  Centralna  Kasa  Pańr 
stwowa,  na  podstawie  pisma  do  niej  \vy.stosowaneso, 
zmniejsza  kredyt,  zaświadcza  o  tem^na  drugiem  piśmie, 

wystosowanem  do  KaSy  Skarbowej-,  i  pismo  to  wy= 
syła  do  odnośnej  Kasy,  a  zarazem  uwiadamia  o  prze= 
niesieniu  kredytu  Centralna  Księgowość  Minister* 
stwa  Skarbu  i  dotyczącą  Izbę  Skarbową  (wzór  Nr.  3). 

Kasa  Skarbowa,  na  podstawie  otrzymanego  pi* 
smS  z  Centralnej  Kasy  Państwowej,  otwiera  kredyt 
i  zawiadamia  o  tern  władzę,  do  dyspozycji  ̂ której 
kredyt  otwarto. 

Centralna  Księgowość  i  Izba  Skarbowa  na  pod* 
stav/ie  otrzymanych  wykazów  przeprow^,ad^ają  od* 

nośne  zmiany  w  księgach  kredytów.  '"^^ 
W  celu  przeniesienia  kredytu;  z  Kasy  Skarbo* 

wej,  względnie  Izby  Skarbowej,  do  Centralnej  Ka= 
?.y  Państwowej,  przesyłają  władze  dysponujące  do 
Izby  Skarbowej  dwa  pisma  (wzór  Nr.  2*a  i  2=b), 
7,  których  jedno  jest  M^-stosowanc  do  tej  Izby,  a  dru* 
gie  do  Centralnej  Kasy  PaństwoY/ej. 

Izba  Skarfeowa,  na  zasadzie  pisma  do  niej  wy* 
stosowanego,  zarządza  zmniejszenie  kredytu  w  od* 
nośnej  Kasie  Skarbov/e|  i  po  otrzymaniu  uwiadomię^ 
nia  z  Kasy  (wzór  Nr.  4)  o  zmniejszeniu  kredytu,  za- 

świadcza-o  tem  na  drugiem  piśmie,  przeznaczonem 
dla  Centralnej  Kasy  Państwowej,  i  odsyła  je  tej 
Kasie.  Ró^ynocześnie  zawiadamia  o  zmianie  kredytu 
za  pomocą  wykazu  (wzór  Nr.  3)  Centralną  Księgo* 
wość,  celem  zanotowania  w  księdze  kredytów. 

Centralna  Kasa  Państwowa  otwiera  na  podsta' 
wie  otrzymanego  pisma  kredki:  i  zawiadamia  o  tem 
władzę  dysponującą  tym  kredytem. 

W  celu  przeniesienia  kredytu  z  jednej  Izby  Skar* 
bowej  do  drugiej,  postępuje  się  w  an.dogiczny  spo* 
sób,  z  tą  różnicą,  że  w  tym  wypadku  nie  posyła  się 
wykazu  wzór  Nr.  3. 

Przenoszenie  kredytu  między  kasami  okręgu  Izby 
Skarbowej. 

§  21.  
~ 

o  . 

Przeniesienie  kredytu  z  jednej  kasy  do  drugiej 
w  obrębie  tej  samej  Izby  Skarbowej  zarządza  Izba 
Skarbowa  na  żądanie  władzy  dysponującej. 

Gdy  władza  asyghująca  zamierza  bezpośrednio 
wyasygnować  pewną  należytość  nie  w  tej  kasie, 
w  której  ma  otwarty  kredyt,  lecz  w  innej,  wówczas 
nie  przenosi  kredytu,  lecz  stosuje  się  do  §  34  ni* 
niejszych  przepisów. 
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Pracnoszęiiie  kredytu  misidzy  po/,ycjiUxii  bwdietu 

(yŁrement).  ' 

§  22. *  Przeniciienic  kredytu  (virement)  może  nastąpić, 
aż  do  czasu  uchwalenia  ustawy  budżetowej,  za  pośrcds 
rictwcm  wUózy-  centralnej  i  za  zj^odą  Ministerstwa 
Skarbu,' które  w  tym  względzie  wydaje  stosowne  po= 
lecenie  Izbie  Skarbowej  celem  przeprowadzenia  od= 
powiednich  zniian  w  księgacb  kred>i:ów  Izby  i  Kasy 
Skarbowej. 

Asygnacje. 

§  23 Władze  i  urzędy  państ>\'owe  mogą  polecać  ka= 
som  dokonwanie  w^iilat  z  reguły  za  pomocą  asy^ 
l?nacji  (wzór  Nr.  5).  Wyjątki  w  tym  względzie  (jak 
PO.  w^T^Jata  emerytur  na  podstawie  książeczek,  reali* 
zowanie  kuponów  pożyczek  państwowĄ'ch  i  t.  d.), 
określają  osobne  rozporządzenia,  \vĄ'c!ane  przez  Mis 
fdj.terstwo  Skarbu  w  porozumieniu  z  Najwyższą  Izbą 
Kontroli. 

Instytucje  komunalne  i  inne  podejmują  v/pla' 
cone  na  ich  rachunek  dodatki  do  podatków  pań' 
.stwowycli  n-ł  podstawie  urzędowych  upoważi^eń 
i  pokwitowań. 

Wzory  podpisów  osób  urzędowych,  uprawnio= 
nych  do  podpis^-wania  i  kontrasygnowania  asygnacji, 
winnv  być  uprzednio  zakomunikowane  kasie. 

Uwaga.  Co  do  sposobu  wypłaty  sum  komunal- 
nych (dodatków  autonomicznych)  w  Małopolsce  nas 

leży  na  razie 'stosować  obowiązujące  tam  przepisy. 

Sprawdzanie,  rachunków  i  w>'stawiame  asygnacji. 

§  24. 
Przed  wystawieniem  asypinacji  \vładza  asygnu= 

jąca  zarządza  sprawdzenie  rachunkóvto  stanowiących 
podstawę  asyf^nowania,  i  ustalenie  kwoty  nałeżytości, 
oraz  osoby  unrawnionei  do  jej  otrzymania.  Ńa  ra* 
chunkach  tych  winny  być  wskazane:  imię  i  nazwi- 

sko (firma)  i  adreś  \\'>-stawiciela.  rachunku,  nazwa 
urzędu,  na  rzecz  którego  wykonano  ś^siadcżenie,  pa= 
ragraf  i  pozycja  budżetu,  których  należytość  dotyczy, 
podpis  urzędnika  spraY/dzającego  rachunek  pod  klau* 

Tulą:  „sprawdzono  na  kwotę  .  .  .  .",  podpis  urzędnika 
zatwierdzającego  rachunek  pod  khuzulą:  „do  wypla* 
ty  kwota    .  .  .  jeżeli  zaś  przedmiot  podlega 
inwentaryzacji,  nadto  pozycja  odnośnej  księgi  in= 
wentarza  i  t.  p.  Na  podstawie  polecenia  i  zat\\aer* 
dzonych  rachunków  oddział  (wydział)  rachunkowy 
sporządza  asygnację,  wciąga  ja  do  księgi  wystawio* 
nych  asygnacji,  oraz  do  księgi  kredytów,  uwidocznia 
w  nagłówku  asygnacji  stronice  tych  ksiąg,  zaświad- 

cza na  odnośnych  dowodach  zarówno  o  wystawieniu 
asygnacji  z  podaniem  jej  daty  i  numerj,  jakotcż 
o  zapisaniu  jej  do  księgi  kredytów,  ewentualnie  tak* 

że  do  księgi  należ>-tości  biednych,  i  po  kontrasygno' 
waniu  asygnacji  przez  kierownika  oddziału  (wydzia= 
łu)  rachunkowego,  przedstawia  ją  do  po<łpisania 
kierownikowi  urzędu  lub  jego  zastępcy. 

Dowody  rachunkowe,  na  podstawie  których  wy* 
asygnowano  nałeżytości,  zatrzymuje  oddział  (wy> 
dział)  rachunkovv'y  i  przechowuje  je  w  osobnych  tecz; 
kach,  łącznie  z  nadsyłanymi  przez  kasę  talonami 
zj  ealiżowanych  asygnacji. 

W  oddziale  (wydziale)  rachunkowym  należy  rao; 
żKwe  tak  ro:^łożyć  czynności.  ab\-  ten  sam  urmłnrk. 

który  wystawia  asygnacje,  nic  wpisywał  ich  także 
do  księgi  kredytów. 

Blankiety  asygnacji. 

§  25. 

Blankiety  asygnacji  przygotowują  według  wzoru, 
przepisanego  przez  Ministerstwo  Skarbu,  Państwowe 

Zakłady  Graficzne.  • 
Centralne  władze  państwo\«t;  otrzymują  Iblan* 

kiety  asygnacji  z  Biura  Znaków  Wartościowych  Mi* 
nisterstwa  Skarbu,  a  władze  okręgowe  i  inne  od  swej 
przełożonej  władzy.  Przechowywanie  blankietów 
asygnacji  powierza  władza  ssygnująca  odpowiedział* 
nemu  za  nie  urzędnikowi,  który  przecliowujc  je  pod 
zamknięciem  i  prowadzi  kontrolę  ich  przychodu  i  roz« 
chodu  w  księdze  (wzór  Nr.  6).  I 

§  26.
  ■ 

Blankiet  asygnacji  składa  się  z  trzech  części:  i 

z  grzbietu,  właściwej'  asygnacji  i  talonu.  Władze 
asygnujące  przesyłają  asygnację  kasie,  jako  polecenie 
wyTjfaty,  a  talon  doręczają  tej  osobie,  która  ma  pod' 
nieść  :c  kasy  wyasygnowaną  sumę.  Asygnacje  prze* 
syła  się  kasie  w  zapieczętowanej  kopercie  za  księgą 
doręczeń;  otrzymanie  talonu  potwierdza  odbiorca 
w  księdze  wystawionych  asygnacji. 

W  razie  wysłania  talonu  pocztą,  dołącza  się  do 

księgi  pokwitowanie  pocztowe. 

Sposób  sporządzania  asygnacji. 

§27. 

Asygnacja  winna  zawierać. 
a)  w  nagłówku:  1)  nazwę  Ministerstwa,  2)  serję 

i  numer  blankietu  asygnacji,  3)  nazwę  władzy  asy 
gnującej,  4)  numer  księgi  wystawionych  asygnacji 

i  stronice  księgi  kredytów,  5)  datę  w-\-stawienia  asy* 
gnacji,  6)  sumę  należ^'^tości,  potrąceń  i  do  wypłaty 
w  cyfrach.  7)  okres  budżctowy,^  8)  dział,  paragraf 
i  pozycję  budżetu; 

b)  w  treści:  1)  nazvvę  kasy,  2)  imię  i  nazwisko 
OŁoby,  lub  nazwę  firmy,  na  rzecz  której  przypada 

wj-płata,  a  w  odpowiednich  wypadkach  imię  i  na* 
zwisko  osoby,  upoważnionej  do  odbioru,  3)  sumę 

nałeżytości  i  ewentualnie  sumę,  która  ma  być  w>'» 
płacona  po  uskutecznieniu  potrąceń,  w  całkowitych 

liczbach  bez  ułamków  monety  'zdawkowej,  w^'pisane 
cyframi  i  sławami;  4)  tytuł  nałeżytości,  względnie 
jMzeznaczenie  w^/asygnowanej  sumy  odnośnie  do  za* 
liczek,  5)  podpis  kierownika  urzędu  asygnującego, 
lub  jego  zastępcy,  oraz  kontrasygnatę  kierownika 

c»Gdziału  (wydziału)  rachunkowego,  względnie  urzęd= 
nika  odpowiedzialnego  za  rachunkowość,  6)  pieczęć 
władz>'  asygnującej. 

Jeżeli  wypłata  ma  być  uskuteczniona  z  sum  obro- 
towych, to  władza,  względnie  urząd  asygnujący. 

przesyła  asygnację  do  Izby  Skarbowej,  która  po  wpi^ 
saniu  jej  do  księgi  sum  obrotov\'ych  i  po  zaznaczeniu 
stronicy  i  pozycji  tej  ksiijgi,  odsyła  ją  do  Kasy  Skar;  ̂  
bowej.^ 

§  28. 

W  talonie  asygnacji  wymienia  się  dział,  para= 
graf  i  pozycję  budżetu  oraz  okres  budżetowy,  oso= 
bę,  mającą  ,otrz>Tnać  należytość,  nazwę  kasy  i  kwotę, 

p-zypadajAcą  do  wypłaty.  Tilon  winien  być  pod' 
pisany,  oipatrzoiiy  dato  i  łnumc-rem  asygnacji,  td 
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&Aeż  pieczęcią,  w  ten  sam  sposćib,  jak  właściwa  asy 
gi>acja. 

§29. Asygnacje  wystayria  się  bezpośrednio  na  itnic 

osoby,  lub  firmy,  względem  której  istnieje  zobowiąż 
zanie  Państwa,  nie  wyłączając  funkcjonarjuśzów  pań; 
stwowych,  którzy  z  własnych  funduszów  pokryli  wy; 
datki  urzędowe  i  którym  z  tego  tytułu  należy  się 
zwrot  tych  wy<iatków.  Pozatsm  władze  asygnwjar.e 
mog^  wystawiać  asygnacjs  na  imię  bądź  kierownic 

ków  urzędu,  bądź  też  innych  upoważnionych  funk- 
cjonarjuśzów, tylko  na  suiny  niezbędiie  do  \v\płaty 

pol>orów  służbowych  i  innych  należytości  zbioro' 
wych,  zaliczek  na  wydatki  kancelaiyjne  i  gospo' 
darczc,  a  w  niektórych  wypadkach  na  sumy  niezbęds 
ne  na  wypłatĄ'  robocizny,  wsparć,  zapomóg  i  t.  p. 

§  30. 
 ' Przy  sporządzaniu  asygnacji  na  iraię  osoby,  upo- 

ważnionej do  odbioru  przez  bezpośredniego  wierzy-' 
ciela  skarbu,  sprawdzanie  legalności  pełnomocnictwa 
należy  do  władzy  asygnując«j. 

.§  31. 

Jeśli  jednej  osobie  przypadają  do  v,-yp}aty  na; 
leżytości  z  różnych  paragrafów  lub  pozycji  budżetu, 
to  władza  asygnująca  sporządza  jedną  asygnację. 
z  wyszczególnieniem  jednak  w  nagłówku  asygnacji 
kwot,  dotyczących  każdej  pozycji. 

Wysta^wianie  jednej  asygnacji  na  wypłaty  z  kre« 
dytu  różnych  okresów  budżetowych  nie  jest#do' 
puszczalne.  < 

§  32. W  asygnacjach  i  talonach,  jak  również  w  dowo= 
dach,  stanowiących  podstawę  do  a<sygnowania,  nie 
może  być  skrobań.  ani  wycierań.  Treść  asygnacji 
jnoże  być  iitografowana,  drukowana  lub  pisana  na 

ma^jvnie,  jednak  suma  asygnowana,  imię  i  nazwisko 
odbiCTającego,  oraz  paragraf  i  pozycja  budżetu  mu' 
szą  być  wpisane  ręcznie.  W  razie  omyłki  w  treści 

asygnacji  należy  przekr|ślić  mylnie  napisane  wyrazy 
czerv/onym  atramentem,  poprawkę  omówić  i  stwicr' 
dzić  podpisem  kieroVi'nika  urzędu  asygnującego  lub 
jego  zastępcy.  Suma,  wyrażona  w  asygnacji,  nic  rao* 
źe  być  poprawiana  ani  w  cyfrach,  oni  w  słodach. 
Uszkodzone  blankiety  asygnacji  przekreśla  się  i  za* 
opatrzone  w  oapowiednią  uwagę  pozostawia  w  ze* 
szycie  ̂ ygnacji. 

Przekazywanie  wyasygnowanych  stim  pocztą. 

§33. 
Władze  aaygnujące  mogą  w  asygnacjach  pole- 

cać  kasom  przesyłanie  wyasygnowanych  sum  pocztą. 
W  tych  wypadkach  przesyła  się  kasie  asygnację 
iwraa  z  nicodciętym  talonem  i  wypsłnionyTn  przeka-^ 
zem  pocztowATn,^a  pismo,  zawiadamiające  o  przekaz 
zaniu  wyasygnowanej  sumy,  właściwej  osobie. 

Kasa  wysyła  adresatowi  należną  sumę  po  pos 
trąceniu  kosztów  przesyłki,  talon  z  adnotacją  .o  wys 
słaniu  pieniędzy  zwraca  władzy  asygnującej,  a  kwit 
igocztowy  dołącza  do  asygnacji. 

Funkcjonarjuszom  państwowym,  urzędującym 
stale  poza  siedzibą  kasy,  mogą  być  pobory  służbowe 
przekazywane  za  pośrednictwem  poczty,  na  kilka  dni 

pr>:cd  terminem  ich  płatności.  W  tym  celu  władza 
asygnująca  przesyła  asygnację  wraz  z  wypełnionym 
przekazem  najpóźniej  na  5  dni  przed  nastaniem  ter* 
minu  płatności  poborów  —  do  kasy,  która  zaznacza 
czerwonvTn  atramentem,  na  przekazie  termin  płat= 

ności  w  formie:  ̂ ,'Vi'^-płacić  nie  wcześniej,  jak  dnia  .  .  . 
 192   ...   r.  i  natychmiast  nadaje  przekaz  na 

pocztę. Pobory  za  styczeń  nie  mogą  być  przekazywane 

wcześniej.  Jak  w  dniu  ich  płatności.  Koszta  przesyt= 

ki  pocztą  poborów  i  'innych  należytości  służbowych, 
przj^padających  łunkcjonarjuszom  pa/tstwowym,  po^ 
krywa  się  z  kredytu,  przewidzia.nego  w  budżecie 
Ministerstwa  Skarby. 

Upoważnieme  kas  do  wypłaty  na  rachunek  kredytu, 
otwartego  "y/  innych  kasack. 

§34. 

Okręgowe  władze  asygnując£,  t.  j.  takie,  któ' 
rych  działalność  obejmuje  więcej,  niż  jeden  powiat, 

mogę  polecać  dokonanie  wypłaty  nie  te]  kasie,,  w  kti- 
rej  jest  otwarty  kredyt,  dotyczący  asygnowanej  na^ 
leżj^ości,  ale  także  innej  kasie  swojego  okręgu. 
W  tym  wypadku  władza  asygnująca  przesyła  tej 
kasie,  w  której  ma  otwarty  kredj^t,  asygnację  bez 
talonu  z  poleceniem  dokonania  wypłaty  za  pośred.: 
nictwem  innej  Kasy  Skarbowej.  W  treści  takiej  asy 

gnacji  zamiast  słów:  „Kasa  w  wypłaci" — 
należy  pisać:  „Kasa  Skarboy^-^a  w  .(nazwa 
Kasy,  w  której  otwarto  kredyt)  upoważni  Kasę  Skar= 
bową  w  do  dokonania  wypłaty  .... 

Jeżeli  władza  asygnująca  ma  otwarty  kredyt  aa  ra- 
chunku Izby  Skarbowej,  to  przesyła  asygnację  do  Izby 

Skarbowej,  która  dokonanie  wypłaty  poleca  wskazanej 

pi-zez  władzę  Kasie  Skarbowej.  W  asygnacji  należy  wte- 
dy wypisać  „Izba  Skarbowa  w  upoważni 

Kasę  Skarbową  w  .      .  .do  doko- 
nania wypłaty  .  .".  Ta- 

lon asygnacji  doręcza  władza  asygnująca  odbiorcy  na 
trzeci  dzień  od  daty  wysłania  asygnacji  do  Kasy, 

względnie  do  Izby  Skarbowej.  ̂ Kasa  Skarbowa,  względ- 
nie Izba  Skarbowa,  po  sprawdzeniu  takiej  asygnacji,  w 

sposób  przewidziany  w  §  91  Instrukcji  dla  Kas  Skajbo- 
wych,  zmniejsza  w  swoich  księgach  kredyt,  przykłada 
na  odwrotnej  stronie  asygnacji  stempel  następuj^icei 
treści:  ,.Kasa  Skarbowa  (względnie  Izba  Skarbowa) 
w  .      .  upoważnia  Kasę  Skaibo- 
wg  w  do  w)'ptófcenia  kwoty,  wy- 

mienionej w  niniejszej  asygnacji"  —  i  przesyła  asygna- 
cję tej  Kasie  Skarbowej,  która  ma  dokonać  wypłaty.  Po 

skończonym  miesiąai  przesyła  kasa  Izbie  Skarbowej 

wykaz  asygnacji,  wysianych  w  tym  miesiącu  innym  ka- 
som do  uskutecznienia  wypłaty,  oddzielnie  kasom  okrę- 
gu swojej  •  Izby  Skarljowej  i  oddzielnie  kasom, 

podległjTfi  każdej  z  innych  Izb  Skarbowych,  celem  od- 
powiedaiego  pi-zeniesienia  kredytów  w  księgach  Izlły Skarbowej. 

Jeżeli  do  wypłaty  upo^tt-ażiucna  została  kasa, 
,  podległa  innej  Izbie  Skarbowej,  to  di-ugi  egzemplarz 
tego  wykazu  przesyła  kasa  upoY^^ażniająca  tej  Izisie 
Skarbowej,  której  podlega  kasa,  upoważniona  do  wy- 

płaty, celem  otwarcia  w  księgach  Izby  Skai-bowej  od- 
nośnych kredytów^  bez  osobnego  za^Tadomi^ia  o  t«H 

K'ssY  Skarbovt'ej. 



Poaycja  564. 

Na  sumy  polecone  do  wypłaty  kasom  mnego  okrę- 
gu z  kredytów,  pozostaj^cydi  aa  radiunkach  izi>y  Skar-, 

bowej,  ia  ostatnia  sporządza  wykaz  w  2-di  egzenipia- 
tźach  i  jeden  z  nich  przesyła  Izbie  Skarbowej,  której 

podlegają  kasy,  mające  dokonać  wypia  ty.  VV'ykazy  asygaa- cji,  cdeslanycii  przez  kasę,  względnie  Izbę  Skarbowy, 
do  kas  innego  okręgu,  dołączają  Izby  Skarbowe  do  do- 

wodów o  przeniesieniacli  kredytów  (wzór  Nr.  7). 
O  zwrot  niezrealizowanej  asygnacji,  w  razie  za- 

chodzącej potrzeby,  odnosi  się  władza  asygnujęca  bez- 
pośrednio do  kasy,  która  miaia  dokonać  wypłaty.  Ka.sa 

ta  przedstawia  asygnację  swojej  izbie  Skarbowej,  która 
przesyła  ją  władzy  asygnującej,  uwidocznia  zmiany  w 
]:i;:ędze  kredytów  i  równocześnie  .poleca  właściwej  ka- 
s  e  swego  oloęgu,  aby  zwięliszyia  kredyt  ó  kwotę  nie- 

zrealizowanej asygnacji.  jeżel.  kasa,  w  której  z  powo- 
du niezrealizowania  asygnacji  należy  wznowić  kiedyt, 

znajduje  Się  w^  okręgu  iruiej  Izby  Skarbowej,  natenczas przeu  esienie  kredytu  na  tę  Izbę  należy  uskutecznić  za 
pomocy  specjalnego  jjisina  Izby  Skarbowej,  którego 
oryginał  lub  odpis  dołączają  właściwe  .Izby  Skarbowe 
do  dokumentów  o  przeniesieniu  kredytów. 

Talony  asygpaacji. 

§  35. Po  wypłaceniu  asygnowanej  sumy  kasa  dołącza 
asygnację  do  dowodów  kasowych,  a  talon  odsyła  niC: 
zwłocznie  władzy  asygnującej,  której  oddział  (wydział) 
rachimkcA\7  zaznacza  w  księgach  radiunkowych  dokc- 
naiiie^  wypłaty  i  dołącza  talon  do  dowodów  rachun- 
kowych. 

Talony  asygiiacji  z  upoważnieniem  kasa  realizująca 

asygnacje  przesyła  kasie  upoważniającej,  która'  zwra- 
ca te  talony  władzy  asygnującej. 

§  36. Talon  asygnacji  może  przedstawić  kasie  do  wypła- 
ty osoba,  na  imię  której  została  sporządzona  asygnacja, 

albo  osoba  posiadająca  jej  ogólne,  bądź  specjalne  pełno- 
moarictwa,  zaświadczone  prżfez  notarjusza,  urząd  pań- 

stwowy lub  gminny,  albo  wreszcie  osoba,  upoważnioiia 
na  odwrotnej  stronie  talonu. 

§  37. Jeżeli  talon  został  zagubiony  lub  zniszczony,  to 
władza  asygnująca,  po  ściągnięciu  poprzedniej  nie- 

zrealizowanej asygnacji,  wystawia  na  -prośbę  interesan- 
ta nową  asygnację.  Poprzednią  niezrealizowaną  asygna- 

cję  należy  przekreślić  i  dołączyć  do  odnośnych  akt  iu'zę- 
dowych,  a  o  unfeważnieniu  pierv\'Otnej  asygnacji  i  wy- 

daniu nowej  umieścić  adnotację  w  księgach  rachunko- 
wych, oraz  na  grzbiecje  ullie^yażn^onej  asygnacji. 

§  38. Władze  asygnujące  są  odpowiedziahie  za  prawidło- 
we sporządzanie  asygnacji  i  za  wydanie  ta-lonu  osobie, 

uprawnionej  do  odbioru. 

Potracenia. 

§  39. 
Gdy  zachodzi  potrzeba  dokonania  poifa-ąceń  z  asy- 

gnowanej sumy,  władze  asygnujące  wyszczególniają  po- 
trącenia w  treści  asygnacji  i  zaznaczają,  na  jakie  fundii- 

sze  winny  być  zarachowane  potarącone  kwoty,  a  zara- 
zem dołączają  do  asygnacji  wykazy  lub  deklaracje  od- 

dzielnie na  każdy  rodzaj  potrąceń.  Sumę  przypadającą 
do  wypłaty,  po  uskutecznieniu  potiąceń,  wypisuje  się  w 
asygnacjacli  siowuie.  W  talonie  asygnacji  podaje  się  su- 

mę, która  ma  być  wypłaconą  po  dokonań. u  potrąceń.  W 
wykazach  lub  deklaracjach  na  potrącenia  należy  poda- 

wać wszelkie  szczegóły,  niezbędne  do  właściwego  zara- 
chowania potrąceii. 

§  40. 

Na  zasadzie  asygnacji^  zawierającej  potrącenia,  ka- 
sa zapisuje  całkowitą  simnę  asygnowaną  na  rozchód, 

a  potrącenia  na  przychód,  i  ziiznaczywszy  na  asygnacji 
oraz  na  talonie  sumę  pobraną  na  przychód,  tudzież  da- 
lę  i  pozycję  dziennika  przychodowego,  odsyła  talon 
natychmiast  po  uskutecznionej  wypłacie  władzy  asyguu- 

jącej. 
W  razie  żądania  wydaje  kasa  na  potrącone  sumy 

kwit  kasowy. 

Asyguacje  zbiorowe. 

§  41. 

Zbiorowe  wypłaty  jechrego  rodzaju  należytości,  jak 
n  p.  płac  iunkcjonarjuszy  państwowych,  robotniczycli, 
jednorazowych  zasiłków,  udzielonych   szeregowi  osób 
i  t.  p.  uskutecznia  się  za  pomocą  jednej  asygnacji  zbio- 

rowej. Za  podstawę  takiej  asygnacji  służy  lista  płatni- 
cza. W  liście  płaiiuiczej  należy    wyszczegóknć  imiona 

i  ii-^zwiska  oso.b,  otrzytiiujących  pieniądze,  tytuł  należy- 
ic.sci,  c::as,  za  który  asygnuje^ię  należytość,  jak  również 
vvozeiiv.e  potrącenia  (na  emeryturę,  ubezpieczenia,  poda-  ! 
lek pochodowy  i  i.  p.).  W  listach  płatniczych  na  płace  i 
iunkcjonarjuszy  państwov^ych  (wzór  Nr.  8^,  sporżądzo-  ' 
rjych  na  podstawie  kart  likwidacyjnych,  względnie,  ksiąg  i 

rachunkowych,  należy  wymienić  ich  stanowiska  służbo-  i 
we.  Listy  płatnicze,   z  własnoręcznem   pokwitowaniem  ( 
odbiorców  w  osobnej  przedziałce,  traktuje  się  narówni  \ 

z  innymi  dowodami  i^achunkowymi,  stanowiącymi  pod^  J 
stawę  do  asygnowania.  Przy  przesyłaniu  pieniędzy  pocz- 

tą, kwit  (recepis)  pocztowy  dołącza  się  dO'  listy  płatni- 
czej. W  razie  podejmowania  należytości  przez  ̂ oby 

upoważnione  do  tego,  osoby  te  kwitują    odbiór    na  ^ 
liście,  do  której  dołącza  się  Odnośne  upoważnienie.  i 

Sumy,  przypadające  do  wypłaty  na  zasadzie  listy 
płatniczej,  asygnuje  się  na  imię  kieiownika  urzędu,  lub 
iipoważnionego«przez  niego  do  tegoi  i^rzędnil^. 

Talon  asygnacji  zbiórowej  nie  może  być  odstąpiony 
na  rzecz  innej  osoby.  t 

§  43.  [ 

jeżeli  część  wyasygnowanej  siimy,  objętej  asygna- 
cją  zbiorową,  z  jakiegokolwiek  powodu  nie  została  wy- 
pła;Cona,  to  niewypłaconą  kwotę  zwraca  władza  asygnu- 

jąca do  kasy-iiajpóźniej  w  ciągu  15  dni  od  daty  zreali-  śj 
zowania  asygnacji,  podając  w  deklaracji  płatniczej  po-  i 
wody  niewypłacenia,  numer  asygnacji,  dział,  paragral 
i  pozycje  budżetu,  z  którego  nastąpiła  wypłata.  W  liście  j; 
płatniczej,  w  miejscu  przeznaczonem  na  podpis  cćbiot-  ([ 
cy,  wpisuje  się  czerwonym  atramentem  datę  i  numer  t, 
kv/itu.kasy,  do  której  pieniądze  zostały  wniesione.  Kwit  h 
ten  dołącza  się  do  listy  płatniczej.  n 

Pobory,  należne  urzędnikowi  czasowo  nieobecne- 
mu, mogą  być  AA^placone  na  zasadzia  wydanego  przez  !ii 
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niego  uiDjDwainienia,  lub  mogą  być  pominięte  w  liście 
płatniczej  w  przedzialkadi  kwotowych  i  wyasygnowane 

'  ;po  powrocie  urzędnika  osobny  zwykię  asygnacj^,  wy- 
stawiony na  jego  iniif.  W  tym  wypadku  listy  płatniczej 

sporządzać  nie  potrzeba. 

§  45. 
Sumy,  potrącane  z  poborów  funkcjonariuszy  pań- 

.wowych,  na  umorzenie  długów,  lub  z  innego  tytułu, 
na  mc-cy  nakazu  sądowego  lub  zarządzenia  administra- 

cyjnego, mają  być  zaracliowywane  do  depozytów  sądo- 
;  wych,  lub  do  depozytów  tej  władzy,  która  zarządziła 
potrącenie  —  a  to  stosownie  do  obowiązującycli  w  tym 

t  względzie  przepisów  lub  wydanycli  każdorazowo  za- 
i  rządzeń. 

Asygnacje  aa  przeje^. 

§  46.  '  ' 
Za  pomocą  asygnacji  na  przelew  dokonywa  się  roz- 

raclłunku  między  różnemi  władzami'  i  urzędami  pari- 
siwowymi. 

§  47. Po  otrzymaniu  racliuiiicu  od  urzędu,  któremu  nale- 
^ży  się  zaplata,  wystawia  mząd   dłużny   asygnację  na 
i  przelew,  w  której  poleca  kasie  wypisać  na  rozchód  na- 
ifleżną  kwotę  ze  swego  kredytu  i  jednocześnie  zapisać 
Ina  przychód  na  odpowiedni    racłimiek    tego  urzędu, 
■  względem  którego  jest  dłużnikiem.    V/  treści  asygnacji, 

j  którą  w  nagłówku  uzupełnić  należy  czei"Wonym  atra- 
f^entem  słowami  „na  przelew",  oznacza  się  rachunek, 
,i  względnie  dział,  paragraf  i  pozycję  budżetu  dochodowe- 
jgc,  na  które  w;nna  być  zarachowaną  przelewana  suma 
i  dołącza  się  deklarację  przychbdową.  Asygnację  taką 
pj  zesyla  się  kasie  z  nieodciętym  talonem.    Pod  innymi 

ględarai  asygnacja   „na  przelew"  nie  różni  się  c<i 
i-jnacji  zwykłej. 

§  48. 

asygnacji  „na  przelew",  w  miejscu  przeznaczo- 
nera  na  pokwitowanie,  oi-az  na  odwrotaej  stronie  talo- 

nu, umieszcza  kasa  zaświadczenie  o  dokonaniu  przele- 
i  Wu  i  zwAca  talon  władzy  asygnującej. 

Zwroty  nadpłat. 

§  49. j ;  .  Sumy,  wpłacone  niewłaściwie  lub  nadmiernie  do 
'kas  państwowych,  mogą  być  zwrócone  płatnikowi  v/, 
gotówce  lub  zaliczone  na  poczet  należytości,  przypada- 
ijących  od  niegOL 

§  50. 
Zwroty  nadpłat  w  gotówce  mogą  nastąpić  na  za- 

Jz:e  decyzji  kompetentnej  władzy  II  lub  III  instancji, 

S wydanej  na  prośbę  płatn
ika. 

Wówczas  władza  kompetentna,  po  stwierdzeniu 

nadpłaty  na  podstawie  ksiąg  i  dowodów  kasowych, 

oi  az  ustaleniu,  że  od  płatnika  nie  przypadają  inne  na- 
ytcści,  wystawia  asygnację  z  pedantem  w  treści  jej 

ci  ity  i  sposobu  zarachowania  wpłaconej  sumy  (dział, 
paragraf  i  pozycja)  i  zaznacza  wyasygnowanie  zwrotu 

w  do V/ odach  ̂ kasowych  i  w  księdze  przychodów  budże- 
itowych. 

'  Nau  zwroty  kwoł,  nadpłaconych  w  bieżącym  okre- 
sie bućS:etowym,  wystawia  się  asygnację  ze  sum  obroto- 

wych, a  na  zwroty  z  ubiegłych  okresów  budżetowych  — 
ze  specjalnego  kredytu,  przewidzianego  w  budżecie  iVli- 
nisterstwa  Skarbu,  a  otwartego  do  dyspozycji  Izby  Skar- bov/ej. 

Asygnację  przesyła  się  do  Izby  Skarbowej  celem 
zapisania  jej  w  pierwszym  wypadku  do  księgi  sum  obro- 

towych, uwidocznienia  na  niej  stronicy,  oraz  pozycji 

tejże  księgi  i  odesłania  jej  następnie  oo  kasy,  w  dru- 
gim zaś  wypadku  celem  upoważnienia  wi^aściwej  kasy 

do  dokonania  wypłaty. 

Przy  zwrotach  z  sum  obrotowych  władza  asygnu- 
;ąca  odpisuje  zwracaną  sumę  w  księdze  przychodów  z 
należytości,  a  po  otrzymaniu  tąlonu  zrealizowanej  asy- 
gnacjij  również  z  uiszczenia;  Izba  Skarbowa,  po  otrzy- 

maniu od  władzy  asygnacji,  notuje  zwracaną  sumę  w 
rozchodach  w  księdze  sum  obrotowych  tylko  w  prze- 

działce przedmioitowej,  przedziałkę  zaś  kwotową  tej 
księgi  v/ypeinia  po  zreahzowaniu  asygnacji  przez  ka- 

sę i  równocześnie  przenosi  zwracaną  sumę  z  ogólnej 
księgi  przychodu  sum  budżetowych  na  przychód  uo 
ksiąg  sum  obrotowycli. 

§52. 

Zaliczanie  nadpłat  na  poczet  należytości  tego  sa- 
mego rodzaju  lub  innych,  przypadających  od  tego  same- 

go płatnika  za  bieżący  lub  następny  okres  budżetowy, 
może  być  przeprowadzone  sposobem  rachunkowym 
po  porozumieniu  się  właściwego  urzędu  (wymiarowego 
lub  administracyjnego)  z  Izbą  Skarbową. 

Asygnowanie  zaliczek. 

§  53. 

Zaliczki  na  rachunek  otwartych  kredytów  mogą  być 

asygnowane: 
1)  urzędom,  doi  rąk  upoważnionych  do  tego  fun- 

kcjonariuszy, na  wydatki  kancelaryjne  i  gospodarcze, 
2)  urzędom,  do  rąk  funkcjonarjuszy,  na  wydatki 

inwestycyjne,  tudzież  dostawcom,  przedsiębiorcom  i  wy- 
•  konawcom  robót  państwowych; 

3)  a)  urzędom  na  koszta  delegoiwania  urzędników  w 
sprawach  służbowych; 

b)  urzędnikom  delegowanym  na  koszta  delegacji; 

4)  v/ladzora  i  urzędom  do  rozdania  wsparć  i  za- 
pomóg z  funduszów  państwowych. 

Centralne*  władze  oznaczają  dla  każdego  z  podle- 
glych  im  urzędów  wysokość  zaliczek  na  poszczególne 

rodzaje  wydatków,  przyczem  wysokość  zaliczek,  wymie- 
nionych w  ustępie  1  i  3-a,  nie  może  przekraczać  5%  su- 

my otwai-tego  Icredytu,  a  w  ustępie  2-im  —  10%  tego  kie- .  dytu. 

^  O  us'talonych  normach  zaliczek  dla  każdego  urzędu władze  centralne  zawiadamiają  Najwyższą  Izbę  Kon- 
troU. 

Wysokość  zaliczek  dla  urzędników  (p.  3-b)  normują 
osobne  przepisy. 

*  Zaliczki  mogą  być  udzielane  tylko  na  rachunek  kre- 
dytu bieżącego  okresu  budżetowego  i  tylko  na  talde  wy- 

datki, które  wymagają  natychmiastowego  i  bezpo- 
średniego pokijcia. 

§54.  . 

■^adze  asygnujące  ipogą  udzielać  nowych  zaliczek dopiero  po  złożeniu  im  przez  te  osoby,  które  otrzymały 
zaliczki,  rachunków  usprawiedliwiających  wydatkowa- 

nie poprzedn  ch  zaliczek  w  calośd  lub  w  przeważają- 
cej części.  Nie  dotyczy  tó  jednak  zaliczek  inwestycyj- 
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nych  (usłfp  2  §  53),  piry  których  udzielanie  dalszych 
zaliczek  jest  zawisie  od  stwierdzenia  ix)stępu  w  wyko- 

naniu inaów  i  robót.  Jeżeli  z  poprzednich  zaliczek  po- 
została nie\vydatko\vana*kvvota,  to  nowe  zaliczki  Iricz- 

nie  z  t»3  kwota  nie  mogą  pr3Sę»^7żęzać  usłaaowionej  dla 
danego  urzędu  itórmy  kredytu  na  zaliczki.  Pozostałości 
zaliczek,  niewydanych  do  końca  okresu  budżetowego, 
winny  być  zwrócone  do  Kas  Skarbowydi  nie  później,' 
jak  ostałniejG!^  dnia  te^foż  obesu  budżetowego. 

§  55. ■  Przy  w\'liczauiu  się  z  zaliczek,  należy  każdy  wyda- 
tek usprawiedliwić  oiygiualnymi  kwitami  osób  lub  {irm, 

na  rzecz  kióiych  uskuteczniono  wjplały.  Dla  usprawie- 
dliwienia drobnych  \\'ydatków,  szczegółowo  wyliczc- 

nydi,  wystarcza  poświadczenie  naczelnika  urzędu  o  ;cfi 
istotncm  wykonaniu. 

§  56. Delegowani  urzędnicy  winni,  w  ciggu  przepisane- 
go teminu  od  chwili  ukończenia  czynności  delegacyj- 

nych,  ̂ ożj'ć  rachunki  usprawiedliwiające  'wydanie  za- 
liczki, ewentuahiie  z\yrócić  niewydane  sumy. 

'  Przyjmow^anie  i  wypłacanie  sum  depozytowych. 

§  57. Wszelkie  sumy,  oprócz  komunalnych  ł  funduszów 
specjalnych,  wnoszone  z  różnych  powodów  do  kas 

państwowych,  nic  na  dochód  Skarbu  Państwa,  zara- 

chowują  kasy  do  siun  depcz)''łowych.  Suniy  dcpoz3'tcw"e, składane  do  dyspozycji  władz  centralnych,  przyjmuje 
Centralna  Kasa  Państwowa  i  wszystkie  Kasy  Skarbowe. 

Sumy  depozytowe  na  rzecz  okręgowych  władz  i  in- 
nych urzędów  państv/cwych,  mającytii  pi-awo  asygno- 

wania,  przyjmują  Kasy  Skarbowe  właściwego  okręgu. 
Takie  sumy,  których  przynależność  nie  może  być  nara- 

zić ustalona,  zalicza  się  do  dcpozyhi  Kasy  Skarbowej, 
która,  po  wyjaśnieniu  ich  przeznaczenia,  przelewa  je  za 
pomocy  noty  na  właściwy  rachundc. 

'UWAGA:    Odnośnie    do    depozyłów    sądów  yclr 
i  Kas  sierocych  w  Małopolsce  pozostają  iiarazie  w  mocy 
co  do  ich  zarachowania  dotychczas  obowiązujące  tftni 
przepisy. 

§58. Na  rachunclt  depozytów  mogą  być  svnoszonc 
.sumy  tak  w  gotowiźnie,  jak  i  w  papierach  wartościo; 
wych.  W  tym  ostatnim  wypadku  należy  w  deklaracj: 
w>^szczególnić  nazv/ę,  numery  i  wartość  papierów 
oraz  ilość  kuponów. 

§59,  H 
Po  przyjęciu  sumy  depozytowej,  kasa  wydaje 

płatnikowi  kwit  kasowy.  Urzędy,  dysponujące  suma^ 
mi  depozytowemi,  zapisują  je  w  odpowiednich  księ* 
gacił  (wzór  Nr.  9)  na  podstawie  wykazów  szczegóło;  , 
wych  i  dowodów  kasowych;  nadsyłanych  co  mlesi.-^c 
z  Izby  .Skarbowej  (§  85). 

§60. Płatne  kupony  od  wniesionych  do  depoZS,tu  pa^ 

pierów  procentowych,  przypadające  do  wydania  wła*  " 
ścicielowi  depozytu  łub  osobie  przez  właściciela  upo- 

ważnionej, kasa  wydaje  na  zasadzie  pistaa  urzędu, 
dysponującego  depozytem.  W  piśmie  tera  należy  wy= 
mienić  imię  i  nazwisko  osoby,  uprawnionej  dę  od' 
bioru  kuponów,  oraz  nazwę  i  numery  papierów  pro« 

centowych,  od  których  płatne  kupony  maja  być  od* 
cięte.  Czuwanie  nad  wylosowaniem  »apierów  procen* 

towych,  złożonych  do  depoz\'tów,  i  nad  terminami 
płatności  kuponów  nic  należy  do  obowiązku  władz  - 
dy.sponującycb.  ani  też  do  kas. 

§61. 

Wydanie  depozytu  możo  nastąpić  tylko  w  tej 
ka.sio,  w  której  depozyt  zastał  złożony. 

Asy<|nacje  na  wypłatę  sum  depozytowych  spc 
rządzą  się  i  wysyła  do  w^łaściwycli  kas  na  zasadach 
opółnych,  należy  przytcm  dokładnie  oznaczyć  w 
asygnacji  nazwę  funduszu  depozytowego,  tudzież  da^- 
tę  i  pozycje  kasowego  dziennika  przychodowego,  pod 
którą  depozyt  został  zapisany. 

Przy  zwrócić  deiK>zytów  m'  papierach  procentom 
wyc|i  należy  oznaczać  ilość  zwracanych  kuponów. 

Flindusze  specjalne. 

§62. 

Urzędy,  dy.sponujące  sumami  funduszów  ipecjaU 
nych  (jak  składki  ogniowe  i  t.  p.),  wpłacanemi  do  Kas  ; 

Skarbowy-ch,  zapisują  je  w  odpowiednich  księgach 
na  podstawie  wykazów  szczegółowych  i  dowodów 
kasowych,  nadsyłanych  co  miesiąc  z  Izby  Skarbowej 
Wydatkowanie  takich  sum  określają  osobne  rozpo^ 
izadzeni.1. 

Depozyty  r?!€czavv'e. 

§  63. 

U'rzcdy  państwowe  mogą  składać  w  Kasach  Skai  j 
bowych  swego  okręgu  depozyty  rzeczowe  w  skrz\nj 
kach  i  kopertach. 

§  6-1. 

Skrzynki  winny  być  nie^^ielkich  rozmiarów",  do^ 
statecznie  mocne,  z  wiekiem  na  zawiasach  wcwnętrz* 
nych,  zamknięte  na  zamek  łub  kłódkę,  obwiązane 
na  krzyż  jednostajnym  sznurkiem,  którt^o  końce 
mają  być  ivrzypieczętowane  do  skrzynki  tak,  żeby 
skrzynka  nie  mogła  być  otwarta  bez  uszkcKłzenJa 
pieczęci.  Koperty  winny  być  z  mocnego  papieru  łub 

płótna,  zaklejone  i  opieczętowane.  SkrzjTiki  i  koper- 
ty winny  być  opicczętov('anc  pieczęcią  urzędu,  który 

składa  depozyt  na  przechowanie,  oraz  zaopatrzone 

podpisem  kierownika  tego  urzędu  i  podpisem  urzęd* 
nika,  w  obecności  którego  depozyt  opieczętowano. 

§  f)5. Urząd,  który  ma  oddać  na  przechowanie  depozyt 
rzeczowy,  wpisuje  go  do  księgi  depozytów  rzeczo* 
wych  (wzór  Nr.  10)  i  odsyła  przez  swego  funkcjo* 
narjusza  do  Kasy  Skarbowej  wraz  z  księgą  i  pi.sraem, 
zawieraj ąęcm  upoważnienie  do  złożenia  depozytu,  i 

Kasa  potwierdza  odbiór  depozytu  w  doręczonej  księ- 
dze urzędu  składającego,  a  nawzajem  funkcjonariusz 

składający  potwierdza  złożenie  depozytu  w  księ^lze 

Wydanie  rzeczowego    depozytu    następuje  * 
podstawie  pisemnego  żądania  itfzędu,  dysponujące* 
go  t>Tn  depozytem,  do  rąk  upoważnionego  do  tego 
urzędnika,  który  odbiór  depozytu  potwierdza  łcsię* 
dze  depozytów  rzeczowych  kasy,  a  n,;3.w7ajem  k.isa 
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potwierdza  wydanie  dopozyfa  w  księdze  depozytów 
■  rzeczoNtych  urzędu  składaj riccgo. 

Wzory  podpisów,  funkcjonariuszów,  składających 
w  kaysach  i  0(łbierajac\ch  z  kas  depozyty  rzeczowe, 

^  oraz  odciski  pieczęci  urżędów  składaj a.cych  winny 
być  udzielane  kasom  przez  wJaściw  e  urzędy. 

Rachunkowość  wlad/.  i  urzędów. 

|.  §66.  ,  ■ 
Władze  i  urzędy  centralne  i  okręgowe  (II*ej 

l  i  lll*cj  instancji)  są  obowiązano  do  prowadzenia 
■!  rachunkowości  przychodów  i  wydatków  swego  dzia-; 
lu  przez  oddziały  (wydziały)  rachunkowe,  a  urzędy 

:  I.'eJ  instancji,  mające  prawo  asygnowania,  lub  admi= 
nistrujące  przeznaczonymi  im  działami  przychodów 
państwowych  —  przez  odpowiedzialnego  za  rachun= 

'  kowość  urzędnika. 

i  Zakres  działania  oddziałów  (wydziałów)  rachnnko= 
wych  władz  i  urzędów. 

§  67. 
^        Do  zukresu  działania  oddziałów  (wydziałów)  ra* 
chunkowych  władz  i  urzędów  należy:  * 

1)  czuwanie  nad  prawidłowem  ui.szczeniem  nale= 
I  żytości  przychodowych  i  nad  właściwem  użyciem 
y  Icredytów; 

2)  prowadzenie  rachunkowości  systematycznej; 
3)  sporządzanie  określonych  przepisami  wykazów 

1  zestawień  rachunkowĄ-ch,  tudzież  preHminarzy budżetowych; 
4)  sporządzanie  zamknięć  rachimkowyeh; 
5)  cenzura  dokumentów  rachunkowych  i  ńalcżvs 

te  przechowywanie  ich; 
6)  .  wykonywanie  czynności  administracyjno  =  ra= 

chunkowych,  a  w  szczególności  sprawdzanie  rachun- 
ków, wystawianie  asygnacji,  oraz  kontrasvgnowanie ich  i  t.  p. 

Księgi  rachunkowe  władz  i  urzędów. 

Celem  wykonywania  czynności,  wyszczególnio^ 
,  tiych  w  §  67,  oddziały  (wydziały)  rachunkowe  władz 
ii  urzędów  prowadzą  następujące  księgi: 

ł)  księgę  kredytów  i  wydatków  biidżetowych; 
2)  księgę  przychodów  budżetowych; 
3)  księgę  sum  depozytowych; 
4)  księgę  funduszów  specjalnych: 
5)  księgę  wystawionych  asygnacji; 
6)  księgę  zaliczek; 
7)  pamiętnik  należytości  biernych; 
8)  księgi  pomocnicze,  do  których  zalicza  się  : 
a)  k.irty  likwidacyjne  wzgjędnie  księgę  płac, 
b)  księgę  zadłużeń  urzędników,  względnie  kartv zadłużeń; 

9)  księgę  kontroli  iłlankietów  asygnacji. 
Każda,  księga  winna  być  zaopatrzona    w  skoro* 

widz  kont,  a  stronide  jej  winny  być  ponumerowane. 
Kreślenia  i  poprawki  oraz  skrobania  nie  są  dopusz* 
czalne.  W  razie  omyłki  należy  posługiwać  się  prze* 
działką  dla  odpisy wań,  w  tych  zaś  księgach,  .w  któ* 
rych  przedziałek  takich  niema,  należy  poprawki  usku* 
tctzniać  czerwonym  atramentem  i  je  omawiać. 

564.  S4S 

Księga  kredytów  i  wydatków  budżetowych. 

W  księdze  kredytów  (wzór  Nr.  11)  otwiera  się 
o.sobne  konta  dla  każdej  pozycji  budżetowej.  Prze' 
dziatki  1  —  7  przeznaczone  są  do  zapisywania  sum 
otwartego  kredytu  i  zachodzącycli  w  nim  zmian; 
przedziałki  8  —  12  służą  do  zapisywania  asygnowań: 
w  przedziałce  13  wyprowadza  się  po  zapisaniu  każdej 
asygnacji  pozostałość  kredytu  przez  porównanie  sui« 
w  przedziałkacłl  12  i  7;  w  przedziałce  14  uwid;i;;z.iia 

się  datę  wypłaty  na  podstawie  zwróconego  przez  ka^ 
sę  talonu  zrealizowanej  asygnacji;  w  przedziałce  13 
kwotę  wypłaconą. 

Po  up}>^vic  okresu  budżetowego  wyprowadza  się 
w  przedziałce  13  sumę  wypłaconą  w  tyni  okresie. 

,  W  okresie  ulgowym  prowadzi  się  łfsięgc  kred\^ 
tów  w  dalszym  ciągu,  umieszczając  w  niej  dla  odróż' 
nienia  wydatków  tego  okresu  v,'  przedziałkach  2  i  10 

napis  „Okres  ulgowv'". Sumy,  wypłacone  na  pod.^tawie  asygnacji,  wy* 
stawionycir  i  przypisanych  w  okresie  budżetowym, 
w  okresie  ulgowym  zapisuje  się  tylko  w  przedziałkacłi 
10,,  14  i  15,  przyczem  w  przedziałce  10  powołuje  się 
Nr.  asygnacji  i  poprzednią  pozycje  księgi  z  okresu 
budżetowego,  a  nawzajem  przy  tamtej  pozycji  w 
przedziałce  14  pozycję  księgi  z  okresu  ulgowego. 
Z  końcem  okresu  ulgowego  sumuje  sic  przedziałki 
3  —  6  oraz  przedziałkę  15,  w  której  sumę  wypłaconą 

w  okresie  ulgo^v>•m  dodaje  się  do  sumy  y/N^iłaconej 
w  okresie  budżetowym  i  osiągniętą  w  ten  sposób 
ogólną  sumę  wypłaconą  porównuje  się  ze  stanom 
kredytu  w  przedziałce  7  dla  uzgodnienia  tycłi  prze* 
działek. 

Księga  przychodów  budżetowych, 

§  70. 
Księga  przychodów  budżetowych  (wzór  Nr.  12) 

zawiera'  odrębne  konta  dla  każdej  pozycji  budżeto' 
wej  i  prowadzona  Jest  przeciv.stawnie  cz\li  równo* 
legie  dla  należytości  i  uiszczeń.  Należytości  zapisuje 
się  w  niej  na  podstawie  rozporządzeń  włidzy,  lub 
-dovvodów  kasowych.  W  celu  utrzymania  ewidencji 
należytości  przychodowych,  władza  administiująca 

przychodami  udziela  przed  odesłaniem  każdy  'akt 
oddziałowi  (wydziałowi)  rachunkowemu,  który  p» 

zapisraiiu  należytości  w  księdze  przvcho<iów  Ituużc* 
towych,  umieszcza  na  akcie  klauzulę,  podpisaną  przez 
urzędnika  rachunkowego,  o  zapisaniu  należytości  pod 
odnośną  pozycją  księgi.  Jeżeli  nalcżytość  wymicrzo^ 
no  na  dłużej,  niż  jeden  okres  budżetowy,  lub  )>łatną 
jest  ona  w  ratsch.  należy  wymiar  należytości  i  wa* 
runki  v;p]aty  zaznaczyć  w  przedziałce  3,  do  prze 

działek  zaś  4  i  5  należy  wpLsać  tylko  te  sumy,  któ= 
le  przyp.idają  za  dany  okres  budżetowy.  Przedziałki 

6  i  11  służą  do  odpis7'wań  w  nrzic  omyłek  rachun^ 
kowyen,  bądź  zmiany  w  wymiarze  należytości,  bądź 
zarządzsijda  zwrotu  nadpłaconej  sumy.  Przedziałki 

8,  9  i  10  wypełnia  sic  na  podstawie  wykazów  szczcg<')* łowych  i  dowodów  kasowych,  nadsyłanych  władzom 
i  urzędom  za  każdy  miesiąc  przez  Izbę  Skarbową, 

po  sprawdzeniu  ich  pod  względem  kasowym.  prze= 
działce  12  wprowadza  się  z  końcem  okresu  budżelo* 
wego  przy  każdej  pozycji  należytości  zaległość, 
a  w  przedziałce  13  takie  nadpłaty,  które  nie  zostały 
zwrócone  płatnikom  w  ciągu  tego  samego  okresu 
budżetowego.  W  przedziałce  14  lub  3  zaznacza  się 
powody  zraiaii,  dokonanych  przez  odpisanie. 
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Z  końcem  okresu  budżetowego  porównuje  sie 
przy  każdej  pozycji  z  osobna  sumy  przedziałek  4  i  5 
z  przedziałkami  8  i  9  i.  po  uwzględnieniu  odpisów 

w  przedziałkacłi  6  i  11,  okazującą  się  różnicę  wpisu= 
je  się  do  przedziałki  12,  względnie  L^;  następnie  pod* 
sumowuje  się  przedziałki  4,  5,  6,  8,  9,  11,  12  i  13 
i  wyprowadza  się  ostateczne  wyniki,  które  winny  się 
zrównać  po  uskutecznieniu  stosownych  przeprowa* 
dzeń  co  do  odpisów,  nadpłat  i  zaległości.  Ogólną  su^ 
mę  roczną  uiszczeń  z  przedziałek  8  i  9  wszystkicli 
kont  księgi  przychodów  budżetowych  uzgadnia  się 
z  ogólną  księgą  przychodów  Izby  Skarbowej,  poczem 
tak  uzgodnione  wyniki  kasowe,  jako  też  ogólne  su* 
my  należytości  zaległych  i  bieżących,  węhodzą  do 
rocznych  zamkriięć  rachunkowych.  Zaległości  z  prze* 
działki  12  przenosi  się  poszczególnemi  pozycjami  do 
księgi  następhego  okresu  budżetowego,  jako  nale= 
żytość  zaległą,  wypełniając  przedziałkę  l»ą  numerem 
w  formie  ułamka,  którego  licznik  wskazuje  pozycję 
księgi  w  bieżącym  okresie  budżetowym,  a  mianow= 
nik  pozycję  księgi  w  ubiegłym  okresie  budżetowym, 

.  nadto  także  wypełniając  przedziałki  2,  3,  4,  5  i  7. 
W  dalszym  ciągu  należy  przenieść  do  nowej  księgi  jako 
należytość  bieżącą  takie  kwoty,  które  na  podstawie 
rozporządzeń,  wydanych  w  ubiegłych  okresach  buds 
żetowych,  mają  być  płatne  także  w  bieżącym  roku 
i  ewentualnie  W  następnych  latach. 

Nadpłaty,  które  mają  być  zaliczone  na  poczet 
należytości  następnego  okresu,  przenosi  się  do  nowej 
księgi  do  przedziałki  6  przy  odnośnej  pozycji  nale* 
żytości  celem  odpisania. 

Księga  sum  depozytowych. 

§  71. 
*Do  zarachowywania  sum  depozytowych  służy  księ= 

gą  sum  depoz>'towych  (wzór  Nr.  9).  Księgę  tę  pro" 
wadzi  się  według  kas  i  sumuje  się  zarówno  za  mies 
;  iąc  sprawozdawczy,  jakoteż  od  początku  *  roku. 
Z  końcem  roku  należy  księgę  zamknąć,  wyprowa' 
fizić  stan  niewydanych  depozytów  i  przenieść-  każdą 
poszczególną  pozycję  na  rok  następny. 

Księga  funduszów  specjalnych. 

§  72. 
» 

Dla  funduszów  specjalnych  prowadzi  się  księgę 
przychodu  i  rozchodu  oraz  księgi  pomocnicze  we- 
dług  układu,  dostosowanego  do  charaiktęru  tych  fun« 
duszów. 

Księgę  przychodu  i  rozchodu  sumuje  się  mie» 
sięcznie  i  zamyka  rocznie. 

Księga  wystawionych  asygnacji. 

§  73. W  księdze  wystawionych  asygnacji,  prowadzos 
nej  według  wzoru  Nr.  13,  osoby,  otrzymujące  talony 
.isygnacji,  kwitują  ich  odbiór. 

Księga  zaliczek. 

§  74. Księgę  zaliczek  prowadzi  się  według  wzoru 
Nr.  14.  Urzędnik,  prowadzący  tę  księgę,  winien  czu« 
wać  nad  tem.  aby  każda  osoba,  która  pobrała  zalicz* 

kę,  przedłożyła  władzy  asygnującej  w  terminie  prze- 
pisanym należycie  udokumentowany  rachunek. 

Pamiętnik  należytości  biernych. 

§  75. 

Do  pamiętnika  należytości  biernych  (wzór  Nr.  15) 
v/pisuje  się  takie  należytości,  nad  asygnowanien; 
których  mają  obowiązek  czuwać  władze  asygnujące. 
Do  takich  zalicza  się  należytości,  wypły^vające  z  zo= 
bowiązań  Skarbu  Państwa,  stosownie  do  zawartych 
umów,  i  płatne  w  określonych  terminach. 

Księgi  pomocnicze, 

§  76. 

s 

Ilość  i  układ  ksiąg  pomocniczych  ma  być  dosto' 
wany  do  charakteru  przychodów,  względnie  roz- 
chodów. 

Na  pobory  służbowe  funkcjonarjuszy  państwo* 
wych  mają  być  założone  i  prowadzone  księgi  płac 
(wzór  Nr.  47),  lub  karty  likwidacyjne  (wzór  Nr.  48), 
w  których  utrzymywać  należy  dokładną  ewidencję 
należytości  i  wypłat,  jakoteż  wszelkich  potrąceń 
z  poborów  każdego  funkcjonarjusza. 

Ewidencję  zadłużeń  funkcjonarjuszy  państwo' 
wych  prowadzi:  się  w  osobnej  księdze,  względnie  na 
ksrtach  zadłużeń. 

W  razie  przeniesienia  funkcjonarjusza  paiistwo* 
wego  na  inne  miejsce  służbowe,  należy  przesłać  tej 
władzy,  .której  przeniesiony  funkcjonarjusz  podlegać 
będzie,  jego  kartę  likwidacyjną  i  kartę  zadłużeń,  lub 
też  wyciąg  z  księgi  płac  i  księgi  zadłużeń,  obejmuj ą= 
cy  dokładny  obraz  należytośjci  i  zadłużeń  tego  funk; 
cjonarjusza. 

księgi  władz  i  urzędów  Isej  instancji. 

§77. 

Władze  i  urzędy  I^ej  instancji,  zarówno  admini* 
strujące  dochodami,  jak  i  te,  którym  nadano  prawo 
asygnowania,  prowadzą  księgi  rachunkowe,  wyszcze* 
gólnione  w  §  68.  • 

Urzędy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  prowa= 
dzą  rachunkowość  wpływów  na  podstawie  osobnych 
przepisów.  ^ 

Wykonywanie  cenzury  i  składanie  miesięcznych 
sprawozdań. 

§  78. 

A)   Co  do  przychodów. 
Centralna  Księgowość  Ministerstwa  Skarbu  oraz 

Izby  Skarbowe  przesyłają  do  dnia  25  każdego  mie*  ̂  
siąca  po  sprawozdawczym  przy  spisach  (wzór  Nr.  16)  | 
władzom  centralnym,  względnie  władzom  i  urzędom  « 
II  i  I  instancji,  sporządzone  przez  Centralną  Kasę 
Państwową,    względnie    Kasy    Skarbowe,  wykazy 

szczegółowe  przychodąw^  sum  budżetowych,  jlepozy 
towych  i  funduszów  specjalnych  wraz  z  dowodami 
kasowymi,  ułożonymi  w  chronologicznym  porządku. 

Zarówno  władze  centralne,  jak  i  urzędy  I  i  II  in* 
stancji,  zapisują  na  podstawie  tych  dowodów,  po 
uprzedniem  sprawdzeniu  prawidłowości  zarachowań, 
wpłacone  kwoty  do  swych  ksiąg  przychodo\vych  n»  , 
właściwe  konta. 

Władze  i  urzędy  I  instancji,  po  zaksięgowaniu 
sum  prżychodowych,  przesyłają  w  końcu  każdego 
miesiąca  po  sprawozdawczym  władzom  II  instancji 
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*  wszj^ętkic  dowody  kasowe  wr»z  z  ̂ \'ykazami  szcz©" 
gółowymi  Kas  Skarbowych  i  spisami  Izb  Skarbowych 

'  7  dołączeniem  dowodów  rachunkowych,  usprawiedli* 

,  wiających  wpłaty..    ̂' ' '' 

Władze  i  urzędy  II  instancji  sprawdzają  na  pod* 
/stawie  dowodów  rachunkowych  wykazane  wpływy' 
pod  względem  merytorycznym,  stwierdzają  na  wy 
kazaeh  wykonanie  tej  czynności,  wpisują  sumarycz^ 

i  ne  cyfry  każdego  wykazu  do  księgi  zestawień  przyp 
chodów  (wzór  Nr.  17)  i  sporządzają  na  zasadzie  tej 
księgi  sprawozdanie  (wzór  Nr.  18)  w  2sch  egzempla^ 
izach  z  każdego  działu,  paragrafu  i  pozycji  budżetu, 
względnie  rodzaju  rachunku  przychodów  władz 
i  urzędów  I  inst.,  włączając  do  tego  sprawozdania 
sumy  przychodów,  które  wpłynęły  na  ich  właSny 

j  rachunek. 
I  Jeden  egzemplarz  tego  sprawozdania  przesyła 
,•  5fę  władzom  centralnym,  drugi  zaś  egzemplarz — Izbie 
•  Kontroli  do  dnia  15  drugiego  miesiąca  po  spTawoz» 
^  dawczym. 
[  Dowody  kasowe  i  rachunkowe  zarówno  urzę* 
I  dów'I  inst-,  jak  i  własne,  zgrupowane  według  parao 
;  grafów  i  pozycyj,  względnie  rodzajów  rachunku, 
i  w  kolejnym  porządku  miesięcy  i  wedłu^!  urzędów, 
;  przechowuje  się  w  składnicy  urzędów  i  władz  II  inst. 
j  do  dyspozycji  Izb  Kontroli^ 
{        Władze  i  urzędy  I  inst.,  podległe  bezpośrednio 
i:  władzoip  centralnym,  przesyłają  spisy  (wzór  Nr.  16) 

'  również  w  końcu  miesiąca  władzom  centralnym,  do" 
,  kumenty  zaś  przechowują  we  własnej  składnicy  w 
>  porządku,  wskazanym  dla  władz  i  urzędów  TI  mst, 
I        Władze  i  urzędy  centralne,  po  otrzymaniu  od 
I  władz  i  urzędów  TI  inst.,  względnie  I  inst.,  wyżej 
;  wskazanych  sprawozdań,  vvzględnie  spisów,  wpisują 

I  z  nich  sumy  do  księgi  zestawień  (wzór  Nr.  17),  spo' 
I  rządzają  ogólne  sprawozdanie  (wzór  Nr.  18),  włą' 
czając  do  niego  przychody  własne,  i  przesyłają  do 

j  dnia  25  drugiego  miesiąca  po  sprawozdawczym  Naj* 
!  wyższej  Izbie  Kontroli.   Dowody  kasowe  i  rachun* 
kowe  aa  przychody  własne,  władze  i  urzędy  central- 

ne przechowują  w  porządku,  wskazanym  dla  władz 
i  urzędów  II  inst.  —  do  dyspozycji  Najwyższej  Izby 
Kontroli. 

Sposób  składania  analogicznych  sprawozdań  o 

wpływach  przez  Urzędy  Podatków  i  Opłat  Skarbo* 
wych  regulują  osobne  przepisy, 

B)   Co  do  wydatków. 

I Wszystkie  władze  i  urzędy,  
po  uprzedniem  zam* 

I  knięciu  miesięcznem  wszystkich  kont,  dotyczących 
rozchodów,  zarówno  w  księdze  kredytów,  jak  i  w 
księdze  depozytów  i  funduszów  specjalnych,  sporzą" 
dzają  wyciągi  z  tych  kont  według  wzoru  Nr.  19 

.  i  uzgadniają  je  do  dnia  15  następnego  miesiąca  po 
sprawozdawczym  z  księgami  Kasy  Skarbowej.  Sla 

,  wyciągach  tych   Kasa  Skarbov/a   winna  stwierdzić^ 
uzgodnienie. 

Władze  i  urzędy  I  instancji  przysyłają  władzom  II 
inst.  do  dnia  20  każdego  miesiąca  wyciągi  wyżej  wska* 

'  zane,  z  dołączeniem  dowodów  rachunkowych,  uspra* 
wiedliwiających  wydatki  (listy  płatnicze,  rachunki, 

.  umpw^y,  talony  i  t.  p.),  zgrupowanych  i  wyszczegól* 

.  nionych  w  spisie  (wzór  Nr.  20)  według  paragrafów 
^  i  pozycyj  budżetowych,  względnie  rodzajów  rachun? 
ków  i  ułożonych  w  chronologicznym  porządku, 

i        Władze  i  urzędy  II  instancji  sprawdzają  nadesła* 
ne  przez  urzędy  I  inst.  wyciągi  i  dowody  rachunkowe 

za.-fówno  pod  względem  rachunkowA'm,  jak  i  merytO'= 
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rycznym,  stwierdzają  na  wyciągach  wykonanie  tej 
czynności  i  wpisują  sumaryczne  cyfry  każdego  pa* 
ragrafu  i  pozycji  budżetu,  względnie  rodzaju  rachun^ 
ku,  do  księgi  zestawień  wydatków  (wzór  Nr.  17), 
sporządzają  na  zasadzie  tej  księgi  sprawozdanie 

(wzórNr.  18)  w  2  ch  egzemplarzach  z  każdego  para' 
grafu  i  pozycji  budżetu,  względnie  rodzaju  rachun» 
ku,  włączając  do  tego  sprawozdania  sumy  rozcho» 
dów  własnych.  Jeden  egzemplarz  tego  sprawozdania 
przesyła  się  władzom  centralnym,  drugi  zaś  z  dołąs 
czeniem  wyciągów  z  ksiąg  urzędów  I  instancji  i  wy» 
ciągu  swpjfego  (wzoru  Nr.  19)  —  Izbom  K^troli  do 
dnia  15sgo  drugiego  miesiąca  po  sprawozdawczym. 
Dowody  rachunkowe,  zarówno  urzędów  I  inst.  jak 
i  własne,  zgrupowane  według  paragrafów  i  pozycji 
budżetu,  względnie  według  rodzaju  rachunków  i  ułp^ 
żone  w  kolejnym  porządku  miesięcy  według  urzęs 
dów,  przechowuje  się  w  składnicy  władz  i  urzędów 
II  inst.  do  dyspozycji  Izb  Kontroli. 

Władze  i  urzędy  I  inst.,  podległe  bezpośrednio 
władzom  centralnym,  przesyłają  wyciągi  (wzór 
Nr.  19)  do  dnia  205go  miesiąca  po  sprawozdawczym 
władzom  centralnym,  dokumOity  zaś  przechowują 
we  własnej  składnicy  w  porządku,  wskazanym  ula 
władz  i  urzędów  II  instancji. 

Władze  i  urzędy  centralne  po  otrzymaniu  od  • 
władz  i  urzędów  II  inst.  względnie  I  inst.  powyż* 

szych  zestawień  i,  po  wpisapiu  ich  do  księgi  zesta* 
wień  (wzór  Nr.  17),  sporządzają  ogólne  sprawozda- 

nie  (wzór"  Nr.  18),  do  którego  włączają  wydatki  wła' 
sne  i  przesyłają  Najwyższej  Izbie  Kontroli  do  dnia 
25=^go  drugiego  miesiąca  po  sprawozdawczym,  wraz 
ze  sprawozdaniami  władz  i  urzędów  II  inst.  i  wy» 
ciągami  z  ksiąg  własnych  (wzór  Nr.  19). 

Dowody  rachunkowe  władze  i  urzędy  centralne 

przechowują  we  własnej  składnicy  w  porządku  wska- 
zanym dla  władz  i  urzędów  II  inst.  —  do  dyspozycji 

Najwyższej  Izby  Kontroli. 
Gdyby  podczas  cenzury  władze  i  urzędy  stwiera 

dziły,  że  przychód  lub  rozchód  został  mylnie  zara^ 
chowany  z  powodu  oznaczenia  niewłaściwego  para» 
grafu  lub  pozycji  budżetu  na  deklaracji  lub  asygnacji, 
winny  odnieść  się  do  Izby  Skarbowej  celem  sprostos 
wania  omyłki  w  wykazach  i  księgach,  a  następnie 
zarządzić  sprostowanie  w  księgach  własnych,  względ* 
nie  w  księgach  urzędu  I»ej  instancji. 

Składanie  rocznych  zamknięć  rachunkowych  przez 
władze  i  urzędy. 

Na  podstawie  zamkniętych  ksiąg  zaró"Wno  przy- 
chodów budżetowych,  kredytów  i  ̂ y^^t^^ów  budżc 

towych,  jak  i  sum  depozytowych  i  funduszów  spc* 

cjalnych,  sporządza  się  roczne  zamknięcie  rachun' 
kowe  osobno  dla  przychodów^  (wzór  Nr.  21)  wraz 
z  załącznikiem  (wzór  Nr.  22)  i  osobpo  dla  rozchos 
dów  (wzór  Nr.  23),  tudzież  osobno  dla  sum  depozy= 
towych  i  funduszów  specjalnych  (wzór  Nr.  24),  wpi* 
sująe  do  odpov/iednich  przedziałek  ostateczne  wy» 
niki  z  tych  ksiąg. 

Urzędy  Lej  instancji  przedkładają  roczne  zam- 
knięcia rachunkowe  przełożonym  władzom  IT*ej  ins 

stancji  najpóźniej  w  półtora  miesiąca  po  upłwie 
roku  budżetowego  odnośnie  do  przychodów,  względu 
nie  po  upływie  okresu  ulgowego  odnośńie  do  wys 
datków. 

Władze  Il^ej  instancji  sporządzają  na  podstawie 
^^araknięć  rachunkowych  tirzędów  I-ej  instancji  ogół* 
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n«  zamknięcia  rachutikowe  i  przedkJiidają  je  wraz 

z  zamknięciem  lachunkowcm  swego  działu  w'  jcd  = 
nym  egzemplarzu  przewożonej  wiadzy  centralnej,  w 
dugim  zaś  właściwej  Izbic  Kontroli  najpóźniej  w  clwa 
miesiące  po  upływie  roku  budżetowegx>  co  do  przy* 
chodów,  względnie  po  upływie  okresu  ulgowetjo  co 
do  wydatków. 

Władze  centralne  sporządzają  na  podstawie  zam= 
knięć  rachunkowych,  przediożonych  im  przez  władze 

IJ^ej  instancji,  zamkniecie  rachunkowe  wszystkich" d?iałów  swego  resortu  i  przesyłają  je  w  jednym 
egzemplarl^i  Centralnej  fvsięgowości  Ministerstwa 
Skarbu,  w  drugim  zaś  Najwyższej  Izbie  Kontroli, 
najpóźniej  w  półtrzecia  miesiąca  po  upływie 
roku  budżetowego  co  do  przychodów,  względnie  po 
upłwie  okresu  ulgowego  co  do  wydatków. 

§  80. Władze  i  urzędy,  które  prowadzą  przedsiębiorę 
stwa  państwowe,  względnie  gospodarkę  cksploataf 

cyjną,  wykaz>'wać  mają  w*  zamknięciach  rachunko* 
wych  także  zmniejszenie  i  zwiększenie  majątku  pań* 
stwowego.  O 

Odpowiedzialność  za  prawidłowe  prowadzenie  ra= 
chunkowości, 

§81. Kierownicy  oddziałów  (wydziałów)  rachunko= 
wych  władz  i  urzędów  II  i  III  instancji  oraz  urzęd  = 
nicy,  prowadzący  rachunkowość  w  urzędach  I  instans 
cji,  są  odpowiedzialni  za  prawidłowy  bieg  czynności 
rachunkoAvych,  za  ścisłe  dotrzymywanie  terminów 

w  przedkładaniu  preliminarzy,  sprawozdań  i  zam= 
knięć  rachunkowych,  za  prawidłowe  wystawianie 

asygnacji  i  kontrasygnov>'anie  ich,  wreszcie  za  nale= 
żyte  przechowywanie  i  ewidencję  dokumentów  ra« 
ehunkowych,  względnie  za  terminowe  odsyłanie  ich 
przełożonym  władzom. 

Wszyscy  urzędnicy  rachunkowi  są  odpowiedział* 
ni  za  terminowe  i  prawidłowe  wykonywanie  poru* 
czonych  im  czynności  rachunkov,'ych. 

ROZDZIAŁ  II. 

PRZEPISy  CDRE8NE  DLA  IZB  SKARBO\l/yCH. 

Zakres  działania  wydz!ałó\v'  rachunkowo  s  kasowych 
Izb  Skarbowych. 

§82. Do  obowiązku  wydziałów  rachunkowo  ?  kaso* 
wych  Izb  Skarbowych  należy,  oprócz  czynności  wy* 
raienionych  w  para;irafach  67  i  68,  także  ponadto 
prowadzenie: 

1)  systematycznych  rachunków  przychodu  sum, 
pobieranych  przez  Kasy  Skarbowe  w  okręgu  Izby, 
i  rozchodu  sum,  przez  nie  wydatkowanych; 

2)  rachunku  kredytów  budżetowych  w  okręgu 
Izby  Skai-bowej; 

3)  rachunku  sum  obrotowych; 
4)  rachunku  stanu  gotowizny  w  kasach; 
5)  rachunków  przychodu  i  rozchodu  znaków 

wartościowych; 

6)  rachunku  podatków  stałvch  i  opłat  skiu-? 
iiowy#ii; 

7)  rachunku  przychodów  z  akcyz  i  monopolów 

państwnw^^ch; 
S)  dokonywanie  lustracji  i  rewizji  kas  oraz 

spidwd/anic  protokółów  i  sprasvozdań  o  rewizjach. 

Miesięczne  zestawienie  obrotów  kasowych. 

§  83. 

Natychmiast  po  nadesłaniu  przez  Kasy  Skarbo' 
we  dzienników  kasowych  wraz  z  dowodami  i  wyka' 
zami,  oraz  po  nadesłaniu  przez  władze  okręgowe, 
którym  podlegają  Specjalne  Kasy  Państwowe,  wy 
kazów  obrotów  kasowych  (§  123),  wpisuje  się  z  wys 

kazów  sumarycznych  Kas  Skarbowych  oraz  z  wy= 
kazów  Kas  Specjalnych  ostateczne  wyniki  miesięcz' 

j  ne  do  zestawienia  obrotów  kasowych  (wzór  Nr.  25). 
Zestawienie  takie  prowadzi  się  w  zeszytach  osobno 
dla  przychodów  i  osobno  dla  rozchodów.  Obejmuje 
ono  ogólne  przychody  względnie  rozchody  w  gotóws 
ce  i  papierach  wartościowych  1)  sum  obrotowych, 
podzielonych  na  a)  sumy  zwrotne  na  wznowienie 
kredytów  i  b)  inne  sumy  obrotowe,  2)  sum  budżetO' 
wych,  podzielonych  na  poszczególne  Ministerstwa  w 
porządku,  ustalonym  w  budżecie,  3)  sum  depozytom 
wych,  4)  sum  funduszów  specjalnych,  5)  sum  komu* 
nalnych  —  a  ponadto  podaje  w  zestawieniu  przycho« 
dów  początkowy  zapas  kasowy,  t.  j.  pozostałość  ka« 
sową  z  końcem  poprzedniego  miesiąca,  a  w  zesta* 
wicniu  rozchodów  końcowy  zapas  kasowy,  t.  j,  po* 

zostałość  kasową  ̂   końcem  miesiąca  sprawozdawcze 
go,  zarówno  w  gotówce,  jakoteż  na  rachunkach  hic 

żących  w  Pocztowej  Kasie  Oszczędności  i  w  Pol^ 
skicj  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej.  Zestawienie  to, 

sporządzone  według  kas,  sumuje  się  we  wszyst^ 
kich  przedziałkach  i  wyprowadza  w  nich  ogólne  su- 

my miesięczne.  • Z  miesięcznego  zestawienia  obrotów  kasowych 
sporządza  się  wyciąg,  zawierający  tylko  ogólne  sumy 
z  każdej  przedziałki  zestawienia,  oddzielnie  dla 
wszystkich  Kas  SkarbowyxiT  i  oddzielnie  dla  każdej 
władzy,  której  podlegają  Specjalne  Kasy  Państwo* 
wc  —  z  pominięciem  wyszczególnienia  kas;  wyciąg 
ten  przedkłada  się  najpóźniej  do  dnia  10  miesiąca, 

następującego  po  sprawozdawczym  —  jMinisterstwu Skarbu. 

Sprawdzanie  dzienników  i  wykazów"  kasowych. 

§  84. 

Dzienniki  i  w^^kazy  kasowe  poddaje  się  ścisłej 
rewizji,  która  polega  na  sprawdzaniu  prawidłowości 

wszystkich  podsumowań  i  przeniesień;  na  porówny= 
waniu  każdej  pozycji  ̂ ^'y•kazu  szczegółowego  z  dowo- 

dem kasowym,  celem  stwierdzenia,  czy  odnośna  suma 
jest  zarachowana  na  właściwy  paragraf  i  pozycję  bud* 
żetu,  oraz  na  ewentualnem  sprostowy waniu  mylnych 
żarach ow ań;  wreszcie  na  sprawdzaniu,  czy  ostateczne 
wyniki  wykazów  są  zgodne  z  sumami  głównych 
•dzienników  przychodu  i  rozcliodu,  tudzież  dzienni* 
ków  zbiorowych. 

Dowody  kasowe,  dotyczące  obrotów  w  mone= 
tach  kruszcowych,  sprawdza  się  z  otipisem  księgi 
raonct. 

§  85.. Wykazy  szczegółowe,  dotyczące  przychodów  sum 
depozytowych,  siun  komunalnych  i  sum  funduszów 
specjalnych,  odsyła  się  wraz  z  dowodami  kasowymi 
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niezwłocznie  po  sprawdzeniu  władzom,  administru= 
jącjui  tenii  suraaroi,  nie  ksitjgując  ich  zupełnie. 

Z  W3'kazów  tycłi  uprzednio  sporządza  się  ogólne  ze* 
stawienie  (wzór  Nr.  26)  dla  Izb  Kontroli.  Wykazy 
szczegółowe,  dotyczące  przychodów  sum  budżeto* 
wych,  odsyła  się  wraz  z  dowodami  kasowymi  wła* 
dzom  administrującym  dopiero  po  przeniesieniu 
z  t>'ch  wykazów  miesięcznych  sum  do  osjólncj  księgi 
przychodów  budżetowych;  wreszcie  wykazy  szcze= 
gólowe,  dotyczące  rozcho(lów  sum  budżetowych,  jak 

również  przychodów  i  roz^iodów  sum  obrotowych 
,.wraz  z  dowodŁuni  kasowymi  i  dziennikami  odsyła  się, 
po  wciągnięciu  z  nich  sum  do  ogólnej  księgi  kredy? , 
tów  i  rozchodów  budżetowych,  względnie  do  ksiąg 
sum  obrotovrych  —  właściwym  Izbom  Kontroli  wraz 
z  odpowiednimi  vo  ciągami  z  ksiąg  (§  111)  i  zcsta= 

■  wicniem  tych  wyciągów.  Izbom  tym  odsyła  się  rów* 
nież  przy  zestawieniach  (v/zór  Nr.  26)  wykazy  szcze= 
gółowe  (wraz  z  dowodami),  tyczące  się  rozchodów 

sum  depozytowych,  sum  komunalnych  i  sum  fundu= 
szów  specjalnych,  co  do  których  nie  prowadzi  się 
w  Izbach  żadnych  ksiąg,  a  nadto  wszystkie  wykazy 
sumaryczne  Kas  Skarbowych. 

Wykazy  szczegółowe  sum  depo^jytowych  Kas 
Skarbowych  (§  57),  tudzież  dzienniki  pomocnicze, 
.sporządzane  zamiast  wykazów  szczegółowych  na  po* 
datki  i  opłaty  skarbowe,  pozostają  w  Izbach  Skai  = 
bowych. 

Ogólna  księga  przychodów  budżetowych. 
•  §86. 

Ogólna  księga  przychodów  budżetowych  (wzór 
Nr.  27),  do  której  zapisuje  się  miesięczne  sumy  z  wy* 
kazów  szczegółowych,  nadsyłanych  przez  Kasy  Skar- 

bowe, dzieli  się  na  odpowiednią  ilość  kont  stosownie 
do  podziału  preliminarza  budżetowego,  a  kaide  kon* 
to  zawiera  tyle  przedziałek,  ile  jest  w  okręgu  Izby 
Skarbowej  Kas  Skarbowych,  względnie  okręgowych 
władz,  posiadających  Specjalne  Kasy  Państwowe, 
przydzielone  do  Izby  Skarbowej.  Księgę  tę  prowadzi 
się  w  ten  sposób,  że  do  sura  poprzedniego  miesiąca 
dodaje  sić,  sumy  miesiąca  następnego  i  wyprowadza 
się  ogólną  sumę  od  początku  roku. 

Na  początku  księgi  umieszcza  się  skorowidz 
kont. 

Ogólna  księga  kredytów  i  rozchodów  budżetowych. 

§  87. Celem  wykonywania  kontroli  nad  kredytami, 
otwartymi!  twładzom  asygnującym  w  okręgu  Tzby 
Skarbowej,  prowadzi  się  ogólną  księgę  kredytów 
i  rozchodów  budźctow\ch  (wzór  Nr.  28).  Księga  ta 
dzieli  się  na  tyle  kont,  ile  podziałów  na  Ministerstwa, 
działy,  paragrafy  i  pozycje  zawiera  szczegółowy  etat 
rozchodów,  nadesłany  Izbie  Skarbowej  przez  Mini* 
sterstwo  Skarbu.  Na  początku  księgi  umieszcza  się 
skorowidz  kont.  Przedziałki  tej  księgi  dzielą  się  na 
dwie  grupy:  do  pierwszej  należą  przedziałki  2  —  11, 
dotyczące  otwartych  v/  Izbie  kredytów  budżeto* 
wych,  do  drugiej  grupy  przedziałki  12  —  15,  tyczące 
się  poszczególnych  Kas  Skarbowych,  wreszcie  prze= 
działki  1,  16  —  17  są  wspólne  dla  obu  grup.  Wpisy 
wanie  do  księgi  należy  rozpocząć  od  zaznaczenia  i 
podkreślenia  w  przedziałce  l'ej  nazwy  miesiąca. 

§88. Po  otrzymaniu  od  Ministerstwa  Skarbu  szczegó- 
fowych  etatów  terytorjałnych  każdego  z  Ministerstw, 

wpisuje  się  do  ogólnej  księgi  kredytów  w  przedział' 
kach  2,  9,  10,  względnie  11,  na  poszczególnych  kon* 
tach,  oddzielnie  dla  każdego  działu,  paragrafu  i  po» 

zycji  budżetu  rozchodowego,  sumy  kredytów,  otwar^ 
tych  władzom  dysponuj ącjnn  w  okręgu  Izby  Skar' bowej. 

.Tężeli  budżet  nie  jest  wc  właściwym  terminie 

zatwierdzony,  wpisuje  się  sumy  kred5'tów  na  zasa= 
dzie  prowizorycznego  budżetu  do  przedziałki  2,  a  pwj 
otrzymaniu  szczegółowego  etatu,  opartego  na  za* 

twierdzoT)>-m  już  budżecie,  wciąga  się  do  tej  prze* 
działki  ewentualne  różnice. 

§  89. 
Kredyty  dla  władz  okręgowych  na  ich  w-lasn« 

wydatki,  jako  też  kredyty  dla  urzędów  1  instancji, 
z:iłeżnych  bezpośrednio  od  władz  centralnych,  otwie* 
ra  sic  we  właściwych  kasach  w  siedzibie  odnośnych 
władz,  względnie  urzędów,  nie  czekając  na  ich  zawia* 
domienia;  kredyty  zaś  takie,  które  mogą  być  podzic= 
lone  i  przekazane  przez  wiadze  okręgowe  do  dyspo* 
zycji  urzędów  I  instancji,  pozostawia  się  na  rachun= 
ku  Izby  Skarbowej,  wpisując  je  do  przedziałek  2,  9 
i  H  ogólnej  księgi  kredytów,  a  dopiero  po  otrzymaniu 
od  odnośnych  władz  okręgowych  wykazu  z  podzia* 
łem  kredytów  między  urzędy,  otwiera  się  podzielone 
kredyty  we  właściw^ch^  kasach,  zaznaczając  każde 
wydane  w  tej  sprawie  zarządzenie  pod  osobną  po* 
zycją  w  przedziałce  l*ej  i  wpisując  równolegle  w  prze 

azialce  11  sumę  zmniejszoną,  a  w  przedziałce  10  su- 
mę zwiększoną  o  kwotę  przeniesionego  do  kas  kre= 

dytvi,  którą  równocześnie  uwidacznia  się  w  przedział^ cc  12*ej. 

§  90. 

jeżeli  w  cią^u  ołaesu  budżetowego  i  okresu  u]g.«- 
wego  władza  dysponująca  Icredytcm  zamierza  pizc- 
nieść  kredyt  z  Kasy  Skarbowej  na  rachunek  Izby  Skar- 

bowej, to  zawiadamia  o  lem  Izbę  Skaibową,  ki;6i-a  wy- 
daje kasie  polecenie  zaniknięcia  kredytu,  a  po  otrzyina- 

niu  z  kasy  doniesienia  o  dokonaniu  zamknięcia,  zmniej- 
sza ogólną  sumę  Iciedytu  w  przedziałce  10  na  racliuii- 

ku  Kas  Skarbowych  i  równocześnie  .  zwiększa  Oj^^ólnę 
sumę  kredytu  w  przedziałce  11  na  rachunku  Izby  Ska;- 
bowej,  odpisując  odnośną  kwotę  kredytu  ̂ v  pizedziake 

13  na  rachunku  właściwej  Kasy  Skarbo>\'ej. 

§  91. 

Jeżeli  władza  dysponująca  zarządzi  częściowe  Iiu) 
całkowite  przeniesienie  kredytu  z  jednej  Kasy  Skarbowej 
w  okręgu  Izby  do  innej  kasy  w  tymże  okręgu,  wówczas 

księguje  się  odpowiednią  sumę  w  przedziałce  13  na  ra- 
cliunku  tej  kasy,  z  której  kredyt  przeniesiono  i  równo- 

cześnie w  przedziałce  12  na  rachuiiku  tej  kasy,  do  któ- 

rej kredyt  zmtal  przeniesiony.  ' 

§  92. 

^  W  wypadkach  powiększenia  lub  zmniejszenia  ki  e- 
dytu,  otwartego  władzy  dysponującej  w  okręgu  Izby 
Skarbowej,  księguje  się  odpowiednie  sumy  w  przedział 
kach  3  i  4,  względniie  7  i  8,  oraz  9  i  odpowiednio  w 
przedziałkach  10  i  12  lub  13,  względnie  11-ej. 

§  93. 

Wznowienia  kredytów  wskutek  zwrotów  pobra- 
nych sum  do  tej  samej  kasy,  z  której  suma  została 

podniesiona,  Icsięguje  się  w  przdżiałkach  5,  9,  10  i  12 
na  z.Tisdzie  otrzymanych  z  kasy  dckmnentów,  objętych 
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wykazem  sum  wniesionych  aa  wanowienie  kredytów 
(§  104). 

§94. Wznow'enia  kredytów  wskutek  zwrotów  pobra- 
nych sum  do  innei  kasy  w  okręgu  jednej  Izby  Slcarbowej, 

zapisuje  się  na  zasadzie  dokumentów  sum  obrotowych, 
objffych  wykazem  wspomnianym  w  §  93,  w  przedział- 

kach 5  i  9  i  równocześnie  przenosi  się  wznowiony  kre- 
dyt ca  wfaściwą  kasę,  księgując  go  w  przedziałkach 

10  i  12  Zarazem  Izba  Skarbowa  wydaje  zarządzenie 
właściwej  Kasie  Skarbowej  celem  wznowienia  Icredyłu. 

§  95. Wznowienia ,  ki  edytów  wskutek  zwrotu  pobranych 
sum  do  Centralnej  Kasy  Państwowej,  lub  do  Kasy 

Skarbowej,  znajdującej  się  w  okręgu  innej  Izby  Skas^ 

bowej,  księguje  się  w  pTzedz'alkach  6  i  9  na  zasadzie 
miesięcznych  wykazów,  otrzymywanych  z  Ccułraln'^  Ka- 

sy Państwowej,  względnie  od  właściwych  Izb  Skarbo^ 
wych  {§  104),  przenoisz^c  równocześnie  wznowione  kre- 
dypj  nsL  właściwą  Ka«ę  Skarbów?  w  sposób,  przewidzi?.- 

w  f5  94. 

§  96. Księgowania  smn,  Idóre  dotyczą  kredytów  i  wszel- 
kich zachcdzęcych  w  nich  ;m'an,  dokonywa  się  szcze- 

gółowo t.  j.  oddzielnemi  pozycjami,  przyczem  w  prze- 
działce 1-ej  Mamienia  się  .zarządzenia,  względnie  ze- 

stawienia lub  wykazy,  stanowiące  podstawę  księgowa- 
nia. Po  zaksięgowaniu  odnotowuje  się  na  zarz^ze- 

niach,  względnie  w  zestawieniach  i  wykazach,  kiedy  i  na 

jakiei  stron''cy  ogólnej  księgi  kredytów  i  rozchodów 
budżetowych  dokonano  zaksięgowania.  Zairządzenia, 
odnoszące  się  do  zmian  w  kredytach,  ttidzież  wykazy 
kredyiów  wznowionych  między  Izbami  Skarbowemi  a 

Centralną  Kasę  Państwową,  oraz  między  samem!  Iz1)a- 

mi,  przechowuje  się  w  wydziale*  rachunknwo-kaso">vym 
w  osobnei  teczce,  po  unrzedniem  wciągnięciu  ich  do  wy- 

kazu zmian  w  kredytach  (wzór  Nr.  29).  a  z  końcem  mie- 

siąca, następufącesfo  po  sprawozdawczym,  odsyła  s'ę  wy- 
kary  te  wraz  z  dohimentami  Centralnej  Księgowości  Mi- 
ni-^terstwa  Skarbu,  celem  skontrolowan'a  prawidłowości 
dokonanych  zmian  w  kredytach  wszystkich  Izb  Skarbo- 

wych i  Centralnej  Kasy  Państwowej. 

Miesięczne  zamkniecie  osrólnej  ksicęi  kredytów  i  roz- 
chodów budżetowych- 

§07. Po  upływie  m"esiąca  dokonywuje  się  na  każdem  kon- 
cie podsumowania  wszystkich  przedziałek,  tyczących  się 

kredytów  (2  —  8  i,  12  —  13),  tak  za  miesiąc,  jak  i  od 
początku  okresu,  i^^prawdza  się  zgodność  różnicy, 
osiągniętej  przez  oĄt^a^  łącznej  sumy  przedziałek  7  i  S 
od  łącznej  sumy  przedziałek  2  —  6.  z  k%votą  w  prze- 

działce 9.  która  zarazem  winna  się  równać  łącznej  sumie 
przedziałek  10  i  11,  jako  też  zgodność  różnicy,  osiągnię- 

te] z  poT-ównania  sum  przedziałek  12  i  13,  z  kwotą 
w  przedziałce  10. 

Po  podsumowaniu  pozycji  kredytowych,  wpisuje 
s'ę  do  przedziałki  14  na  rachunki  poszczególnych  Kas 
Skarbowych  miesięczne  sumy  rozchodów  na  zasadzie 
szczegółowych  wykazów  rozchodu  §um  budżetowych, 
przedłożonych  przez  Kasy  Skarbowe,  kolorowym  atra- 

mentem dla  odróżnienia  od  imiycli  cyh'  i  dla  łatwiejsz^ 

go  wypro\\'adzenia  cgólnef  sumy  wydatków  ze  wszyst- 
kich kas  w  przedziałce  16,  dodaje  się  sumy  rozchodów 

od  początku  cluesu  do  początku  miesiąca  sprawozdaw- 
czego, poczem  w  przedziałce  15  wyprowadza  się  dla 

każdej  kasy  pozostałość  kred>'tu,  wreszcie  w  przedział- 
ce 16  zapisuje  się  ogólną  sumę  rozchodów  dokonanych 

we  wszystkich  kasach  w  m  esiącu  sprawozdawczym  oraz 
od  początku  okresu  bifdżetowego  do  końca  miesiąca, 
sprawozdawczego,  a  w  przedziałce  17  ogólną  pozosta- 

łość kredytu  na  dz  eń  1-y  miesiąca  Iiastępnego  pp  spra- v/ozdawęzynL 

Prowadzenie  ogólnej  księgi  kredytów  w  okresie  nlgo- 

wym. 

§  99. 

Ogólną  księgę  kredytów  i  rozchodów  bm'żetowych 
prowadzi  się  po  upływie  okresu  budżetowego  w  ■dal- 

szym ciągu  w  okresie  ulgov'/y]n  w  ten  sam  sposób,  jak 
to  określono  w  poprzednich  paragrafach,  zi^^naczając 
jedynie  dla  odróżni'? lia  w  przedziałce  1-ej  „Okres 
ulgowy*'  i  nazwę  odr.cśnego  miesiąca. 

Gdyby  okres  ulgowy  trwał  dłużej,  niż  jeden  mie- 
rząc, należy  poszczególne  sumy  miesięczne  obrotów  te- 

Zo  okresu  dodawać  odręonie  dla  wyprowadzenia  ich 
ogólnej  sumy,  którą  dopiero  przy  oStatecznem  zamknię- 

ciu księgi  należy  zląciyć  z  ogólną  sumą  obrotów  okre- 
su budżetowego. 

§  100.  • 

Jeżeli  przy  sprawdzaniu  rachunków  rozchodowych 
zostanie  stwierdzone  przekrcczsme  kredytów  przez  ja- 

kikolwiek urząd  asygnujący,  które  tszło  uwagi  właści- 

wej Kasy  Skarbowej,  tc  Izba  Skarbowa  zwraca  s'ę  nie- 
zwłocznie do  władzy  dysponującej  kredytem  o  zwrot 

nieprawidłowo  wyasygnowanej  sumy,  względnie  o  w}-- 
jednanie  sobie  dodatkowego  ićredytu  u  władzy  przeło- 

żonej, a  gdyby  tó  nie  nastąpiło  przed  upływem  okresu 
budżetowego,  donosi  o  tem  Ministerstwu  Skarbu 
i  równocześnie  przenosi  nieprawid'oWy  rozchód  m  ra- 

chunek sum  obrotowych  (§  108).  Urzędników  kasy,  win- 

nych niedopatrzeń 'a,  poc'ąga  Izba  Skarbowa  do  odpo- 
wiedzialności stosownie  do  istniejących  w  tym  wzglę 

dzie  przepisów. 

Roczne  zamknięcie  ególnej  księgi  kredytów. 

§101. 

Po  upływie  okresu  ulgowego  zamyka  się  oatatecz- 
nie  ogólną  księgę  kredytów  i  rozchodów  budżetowych 
na  wszystkich  koniach,  przyczem  obroty  kredytów  i  roz- 

chodów, dokonane  w  okresie  ulgowym,  dołącza  się  do 
obrotów  okresu  budżetowego,  wyprowadzając  iączną ich  sumę, 

Ksijgt  s-izin  obrotowych. 

§  102. 

Dla  zapisywania  sum  obrotowych  prowadzi  się: 
1)  ogólną  księgę  przychodów  i  rozchodów  sum 

obrotowych  (wzór  Nr.  30); 

2)  ićięgę  kontową  sura  obrotowych  (wzór  Nr.  31). 
Ogólną  ks  ęgę    sum    obrotowych    prowadzi  się 

osobno  dla  przychodów  i  osobno  dla  rozchodów.  Dzieli 

się  ona  na  tyle  kont  ile  istnieje  rodzajów  sum  obroto- 
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wych,  i  stuiy  do  zapisywania   miesięcznych  wyników 
•każdego  rodzaju  tych  sum  z  wykazów  szczegółowych 

'  każdej  kasy. 
Księga  kontowa  sum  ohrotowych  dzieli  się  róWnież 

na  konta  według  rodzajów  sum  obrotowych  i  ̂ uży  do 

zapisywania  na  podstawie  dokumentów  kasowych  przy- 
■'Cdów  i  rozchodów  poszczególnemi  pozycjami,  a  miar 

aowicie  przychodów  po  lewej  stronie,  rozchodów  zaś 
I  .  po  prawej  stronie  każdego  konta. 

Na  początku  c*u  księg  umieszcza  się  skorowidze 
konł. 

Rodzaje  som  obrotowych. 

§  103. 
Do  sum  obrotowych  zalicza  się: 

1)  sumy  zwrotne,  wnoszoue  na  wznowienie  kredy- 
tów; 

2)  obroiy   między   Kasami   Skarbowemi,  znajdu- 
ięcemi  się  w  obręb  e  tej  samej  Izby  Skarbowej; 

3)  obroty  z  Kasami  Skarbowemi,  znajdujacemi  się 
obręb  e  innych  Izb  Skarbowych,  i  z  Centralną  Kasą 

Państwową; 

4)  zwrot}'  sum.  niewłaściwie  lub  nadmiernie  wpła- 
conych do  sum  skarbowych; 

5)  zwroty  sura,  niewłaściwie  wypłaconych  z  sum 
arbowych; 

6)  obroty,  mylnie  zarachowane  w  sumach  skarbo- 
wych; 

7)  obroty  zaliczek  na  płace  fuakcjonarjuszów  pan- 
vx)wych. 

Oprócz  tego  mogą  być  otwieiane  w  miarę  potrze- 
b  by  także  inne  rachunki  sran  obrotowych  na  podstawie 
każdorazowego  zezwolenia  JWinisłerstwa  Skarbu. 

Snroy  zwrotne  na  wznowienie  kredytów. 

§  104. 
Na  sumy  zwrotne,  wnoszone  na  wznowienie  kie- 

1  dytów,  prowadzi  się    dwa    wykazy    według  wzoru 

[f  Nr.  32,  a  mianowicie  jeden  dla  kas  swego  okręgu,  dru- 
'  zaś  dla  kas  w  okręgach  innych   Izb  Skarbowych 
az  Centralnej  Kasy  PaństwoWej.  Wykazy  te  zakłada 

si^na  cały  rok;  wpisuje  się  do  nich  poszczególne  kwo- 
ty na  podstawie  dok-umentów  kasowych,  zgnipowaujcl? 

według  Ministerstw,  działów,    paragrafów    i  pozycji 
,  budżetu,  i  zamyka  się  je  miesięcznie.   Wykaz  pierwszy 
t.  j.  dla  kas  swego  okręgu  doręcza  się  zaraz  po 

,  zamknięciu  miesięcznem    urzędnikowi,  prowadzącemu 
l  ogólną  księgę  kredytów,   celem   zapisania  odncśnych 

j  sum  do  tej  księgi  w  przedzialkacli  5,  9,  JO  i  12,  z  dra- 
^  gie^o  zaś  wj^kazu  sporządza  się  wyciągi   osobno  dla 
l  każdej  Izby  Skarbpwej  i  dla  Centralnej  Kasy  Państwo- 

'  yve]  i  odsyia  się  je  właściwym  Izbom  Skarbowym, 
względnie  Centralnej  Księgowości  Ministerstwa  Skar- 

bu. Izby  Skarbowe  i  Centralna  Księgowość,  po  wpisa- 
'  niu  do  ogólnej  księgi  kredytów  odnośnych;  kwot  w 
przedziałkach  6,  9,  10  i  12,  zarządzają  wznowienie  kre- 

I  dytu  w  kasach,  na  rachunek  których  kwoty  te  zostafj' 

'  wpłacone  (§§  93—95). 
Niezależnie    od  tego    przenosi  się  z  wykazów 

szczegółowych    Kas  Skarbowych  miesięczne  sumy, 
dotyczące  wznowienia  kredytów,  do  ogólnej  księgi 
sum  obrotowych  na  właściwy  rachunek.  Sum  tych  iiie 

i  wpisuje  się  go  księgi  kontowej  sum  obrotowych. 

Obroty  między  Kasami  Skarbcuwetui,  znajdającemi 
się  w  obrębie  tej  samej  Izby  Skarbowej. 

§  105. Do  tego  rodzaju  obrotów  zalicza  się: 
a)  przychody,  wniesione  do  Kasy  Skarbowej  na 

rachunek  innej  Kasy  Skarbowej  w  obrębie  tej  samej 

Izby; 

b)  sumy,  zapisane  na  rozchód  dla  wyrównania 
przychodów,  pobranych  przez  inne  Kasy  Skarbowe 
w  okręgu  tej  samej  Izby; 

c)  zasiłki  pieniężne,  otrzymane  z  Kas  Skarbo* 
wych  w  obrębie  tej  samej  Izby; 

d)  zasiłki  pieniężne,  udzielone  i.mym  Kasom 
Skarbowym  w  oorębiC  tej  samej  Izby: 

e)  obroty  papierami  wartościowymi,  stanowiący* 
mi  własność  Państwa. 

Obroty  tego  rodzaju  wpisuje  się  do  księgi  kon- 
towej, w  której  muszą  się  one  na  właściwych  rachuns 

kach*  wzajemnie  pokrywać,  czyli  każdemu  przycho' 
dowi  musi  odpov/iadać  styczny  rozchód  i  odwrotnie. 
Celem,  stwierdzenia  tego  wpisuje  się  takie  obroty 
w  księdze  kontowej  linearnie,  czyli  po  lewej  stronie 
księgi  poszczególne  przychody,  a  po  prawej  wzajem* 
ne  rozchody. 

Obroty  z  Kasami  Skarbowemi,  zr#)jdujqcemi  sią  w  ob» 
•rębie  innych  Izb  Skarbowych  I  z  Centralną  Kasą państwową. 

§  106. Do  tego  rodzaju  obrotów  zalicza  się: 

a)  przychody,  wijiesione  na  rachunek  Kas  Skav= 
bcwych,  znajdujących  się  w  obrębie  in^iej  Izby  Skar= 
bowej,  lub  na  rachunek  Centralnej  Kasy  Pań> stwowej; 

b)  sumy,  zapisane  na  rozchód    dla  wyrównania 
przychodów,  pobranych  przez  Centralną  Kasę  Pań 
stwową  lub  Kasy  Skarbowe  w  obrębie  innych  Izb 
Skarbowych; 

c)  zasiłki  kasowe,  otrzymane  z  Centralnej  Kasy 

Państv,owej;  • 
d)  nadwyżki  kasowe,  przelane  do  Centralnej 

Kasy  Państwowej; 

e)  obroty  papierami  wartościowymi,  stanowią* 
cymi  własność  Państwa. 

Na  obroty  tego  rodzaju  otwiera  się  w  księdze 

kontowej  osobne  rachunki  dla  każdej  Izby  Skarbo- 
wej, a  osobne  dla  Centralnej  Kasy  Państwowej.  Na 

każdym  rachunku  wpisuje  się  przychody  po  lewej, 
a  rozchody  po  prawej  stronie. 

Ze  względu  na  to,  że  obroty  te  nie  znajSują  po* 
krycia  we  własnych  księgach  sum  obrotowych,  przeto 
celem  stwierdzenia  dat  przeciwstawnego  zaracho* 
wania,  sporządza  się  najpóźniej  do  14  dni  po  upły^ 
wie  każdego  miesiąca  wykazy  (wzór  Nr.  33),  oddziel? 
nie  dla  każdej  Izby  Skarbov/ej  i  oddzielnie  dla  Ceru 

tralnej  Księgowości,  i  numer  każdego  wykazu  zazna' 
cza  się  w  przedziałce  5  konta  księgi.  W  wykazach 

tych  wypełnia  się  przedziałki  1  —  7  i  przesyła  się 
właściwym  Izbom  Skarbowym,  względnie  Central* 

nej  Księgowości,  celem  wpisania  w  ich  księgach  kon* 
towych  dat  zarachowania  z  przedziałek  3  —  6  wy 
kazów  i  zarazem  umieszczenia  dat  przeciwstawnego 

zarachowania  w  przedziałkach  8  i  9=ej  tych  wykazów. 
Po  otrzymaniu  Avykazów  z  powrotem,  wpisuje  się  daty 



850  Pozy 

/  przedziałek  8  i  9  do  księgi  kontowej  svnn  obroto« 
wych  na  odnośnym  rachunku  w  przedziałce  6. 

Wykazy  te  sporządza  i  wysyła  ta  Izba  Skarbowa, 
w  okręgu  której  dokonano  obrotu  przychodowego 
lub  rozchotJ owego  na  rachunek  kivsy  innego  okręgu. 

Dotyczy  to  również  Ccntrdncj  Księgowości  Mini' 
sterstwa  Skai-bu. 

Wydziały  rachunkowo  =  kasowe  Izb  Skarbowych 
i  Centralna  Księgowość  Ministerstwa  Skarbu  mają 
czuwać  nad  przeciwstawnem  zarachowaniem  odnoś* 
nych  obrotów  i  przy  obrotach  nicwy równanych 
(§  105)  niezwłocznie  dochodzić,  jaki  jest  powód  tego, 
oraz  dążyć  do  wyrównania. 

Zwroty  sum,  niewiaściwie  lub  nadmiernie  wpłaconych 
do  sum  skarbowych. 

§  107. 

Sposób  pokrycia  tego  rodzaju  rozchodów  *\^'ska' 
żują  przepisy,  zawarte  w  paragrafach  49  do  51. 

Zwrołj'  sum,  niewłaściwie  wypłaconych  z  sum  skar= 
bowych. 

§  108. 

Wydatki,  któr^  kasa  nie*vłaściwie  uskuteczniła 
z  sum  skarbowych,  wbrew  przepisom  budżctowynf, 

z  ̂ ^^'jątkiem  wypadków  przekroczenia  kredytu 

(§  100),  zaraclioAyuje  się  wprost  w  księdze  kontowej ' sura  obrotowych  w  rozchodach  na  odnośnem  koncie 

i  niez^v^ocznie  wszczyna  się  kroki,  celem  i,powodo= 
wania  ich  zwrotu.  Sumy,  wpłacone  na-  zwrot  takich 
wydatków,  zarachuwujc  sic  n.i  tern  saincm  koncie 
księgi  w  przychodach.. 

Obroiy,  mylnie  zarachowane  w  sumach  skarbowych. 

§  109. 
Sumy  depozytowe  i  komunalne  oraz  sumy  fuiis 

duszów  specjalnych,  »apisane  nylnic  w  dziennikach 

kasowych  do  fazi>.h.ialki  kum  skarbowych,  zaracho^ 
wuje  się  w  księdze  kontowej  sum  obrotowych  na 
odnośnem  koncie;  /arabem  wysyła  się  do  kasy  pu= 
lecenie  (wzór  Nr.  34  i  35),  celem  przeciwstawnego 

zapisania  tych  sum  -w  dziennikach  na  rozchód, 
względnie  na  przychód,  do  sum  obrotowych  i  rów= 

nocześnie  do  <\-łaściwych  sum.  Przeciwstawne  zaras 
chowanie  przez  kasy  odnośnych  kwot  w  sumach 
obrotowych  uwidacznia  się  na  tem  samem  koncie  ̂  
księgi. 

Zamknięcie  księgi  kontowej  sum  obrotowych. 

§  110. 
Po  upływie  okresu  budżetowego,  należy  księgę 

kontową  sum  obrotowych  podsumować  na  wszyst» 
kich  rachunkacli,  sprawdzić  na  rachunkach,  wyszcze= 
gólnionych  pod  poz.  2,  4  do  6  103,  czy  obroty  te 
wzajemnie  się  pokrywają,  a  na  rachunku,  wyszezegól' 
niunym  pod  poz.  3  §  103,  czy  przy  wszystkich 
pozycjach  przychodu,  względnie  rozchodu,  umiesz* 
ezone  są  daty  przeciwstawnego  zarachowania,  wresz* 
cic  wypi.vać  każdą  niepokrytą  pozycję  przychodową, 
względnie  rozchodową,  w  przedziałce  7  księgi,  wy= 
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pr()wadzić  sumę  ogólną  tej  przedziałki  na  każdym 
rachunku  i  przenieść  poszczególne  pozycje  na  właści* 

wc  rachunki"  do  księgi  kontowej  sum  obrotowych  na 
now>  okres  budżetowy. 

Sprawozdania  miesięcstne. 

§111. 

Wydział  racłiunkowo  >  ka.sowy  Izby  Skarbowej 

sporządza  po  dwa  egzemplarze  miesięcznych  wyciąg 
gów  z  następujących  ksiąg: 

a)  ogólnej  księgi  kredytów  i  rozchodów  budżc 
towych  (Avzór  Nr.  36); 

b)  ogólnej  księgi  przvchodów  budżetowych  (wjeór 

Nr.  37);' 

c)  ogólnej  księgi  sum  obrotowych  (wzór  Nr.  3h). 
W  wyciągach  tych  należy  wykazać  odrębnie 

obroty  dokonane  w  Kasach  Skarbowych  i  odrębnie 
w  Specjalnych  Kasach  Państwowych. 

Po  uzgodnieniu  tych  wyciągów  ze  zestawieniem 
obrotów  kasowych  (§  83),  odsyła  się  jeden  egzemplarz 

wyciągów  wraz  ze  wsz;ystkiemi  ogóinemi  zestaw-ie* 
niami  (§  85)  i  dziennikami  z  dołączeniem  wykazów 
i  dowodów  kasowych  —  do  Izby  KontroH,  drugi  zaś 
egzemplarz  wyciągów  i  ogólnego  zestawienia  tych 
wyciągów  do  Ministerstwa  Skarbu,  najpóźniej  do 
dnia  25  każdego  miesiąca,  następującego  po  spra» 
•wozdawcz\Tn. 

Zestawienie  rotzne  obrotów  kasowych. 

§112. 
Po  upływie  roku  budżetowego  sporządza  się 

z  miesięcznych  zestawień  obrotów  kasowych  (§  83) 
zestav»icnie  roczne,  uzgadnia  .się  je  z  księgami,  poczem 
wyciąg  z  tego  zestawienia  przesyła  sic  w  jedn>Tn 
egzemplarzu  Ministerstwu  Skarbu,  w  drugim  zaś  Iz* 
bie  Kontroli,  najpóźniej  do  końca  stycznia  następne* 
go  roku.  Do  wyciągu  tego  dołącza  się  wykaz  nie= 
wyrównanych  prz>'chodów,  w^zględnie  rozchodów, 
w  sumach  obrotowych  z  końcem  okresu  budżetowe* 
go,  sporządzony  według  poszczególnych  rachunków 
i  oddzielnie  według  okręgów  Izb  Skarbowych  i  za* 
wierający  objaśnienia  przyczyn,  dla  których  nie 

nastąpiło  przeciwstawne  zarachowanie.  -> 
Oprócz  tego  po  upływie  okresu  ulgowego  spo* 

rządzą  się  z  ogólnej  księgi  kredytów  i  rozchodów 
budżetowych  wyciąg  roczny  (wzór  Nr.  39),  zawierając 
cy  ogólne  sumy  kredytów  za  cały  rok  łącznie  z  okrc 
sem  ulgowA'm  i  ̂ miany  w  nich  dokonane,  tudzież 
wszystkie  wydatki  osobno  za  okres  budżetowy  i  osot)= 
no  za  okres  ulgowy,  wreszcie  pozostałość  wygasłych 
kredytóv/.  Wyciąg  ten  przesyła  się  w  jednym  egzem- 

plarzu Ministerstwu  Skarbu,  w  drugim  zaś  Izbie  Kon* 
troli,  najpóźniej  miesiąc  po  upJwie  okresu  ulgo* 
w  ego. 

Rachunkowość  podatków  bezpośrcdnicli,  opłat  skars 

*      bowych,  akcyz  i  monopolów  państwowych. 

§  113. 
Wydział  rachunkowo  *  kasowy  Izby  Skarbowej 

prowadzi  rachunki  wpływów  z  podatków  bezpośred' 
nich,  opłat  skarbowych,  akcyz  i  monopolów  państwo= 
WNCh. 
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!!!C,  oraz  nadzór  nad  uiszczeniem  tego  rodzaju  dos 
chodów  państwowych,  sprawują  właściwe  wydziały 
Irby  Skarbowej,  któt^  co  do  składania  sprawozdań 
stosują  S!Q  analogicznie  do  §§  78  —  81  niniejszych 
przepisów,  z  uwzględnitmiem  obowiązujących  prze 

pdsów  specjalnych.  ' 

Kontrola  ̂ neków  woi- teściowy  cli. 

§  114. 
^  ̂  Wydział  rachunkowo  «  kasowy  Izby  Skarbowej 
otrzymuje  z  Ministerstwu  Skarbu  wykazy  znaków 

wartościowych,  wysyłanych  do  kas  na  ich  be2:pośred- 
nie  zamówienie.  ♦ 

Po  przedłożeniu  przez  kasy  kaidcgo  miesiąca 
wykazów  przychodu  i  rozchodu  wszystkich  rodzajów 
znaków  wartościowych,  sprawdza  się  je  z  wykazami 
wysłanych  znaków,  udzielonymi  przez  Ministerstwo 
Scarbu,  oraz  z  dowodami  kasowymi  na  wpływy  za 
sprzedane  znaki  wartościowe.  Na  zAsadzie  tych  wy= 
kazów  kasowych*  zestawia  się  półroczne  wykazy 
obrotów  znaków  wartościowych  (wzór  Nr.  40)  w  po= 
szczególnych  kasach  v.r  2  egzemplarzach  i  przed' 
kładą  się  jc  Ministerstwu  Skarbu  i  Izbie  Kontroli 
z  początkiem  każdego  p6łroc/;?a. 

Odpowiedzialność  za  prawidłowe  prowadzenie  ra? 

chunkcm*ości  i  inne  czjmnośct. 

§  115. 
Postanowiehia  §  81  nmiejszych  przepisów  o  ods 

powiedzialności  kierowników  i  urzędników  oddzia^ 
łów  (wydziałów)  rachankowych  władz  i  urzędów  za 
prawidłowe  prowadzenie  rachunkowości  odnoszą  się 
także  do  kierowników  i  urzędników  wydziałów  ra^ 
dbunkowo  ?  kasowych  Izh  Skarbowych. 

Oprócz  tćgo  są  oni  odpowiedzialni  za  prawidłem 
we  sprawdzanie  a)  protokółów  i  sprawozdań  z  ods 

byt:,'ch  rewizji  kasowych,  h)  klauzul  rewizyjnych, 
umieszczonych  w  dziennikach,  tudzież  za  prowadzę* 
nie  ewidencji  rewizji  kasowych,  dokonanych  w  okrę* 
cm  Izby  Skart«>wej. 

ROZDZIAŁ  III. 

Przepisy  odrębne  diu  władz  i  urzędów  nadstwowyc!), 

Którym  podiegola  Specjalne  Kasy  Pofisiwawe. 

Urzędy  posiadające  Specjalne  Kasy  Państwowe. 

§  116. 
Przy  Urzędach  państwowych,  które  prowadzą 

;ospodarkę  eksploatacyjną,  bądź  zarządzają  specjał^ 
nemi  gałęziami  dochodów  państwowych,  jako  to 
przy  urzędach  kolejowych,  pocztowych,  celnych,  leś= 
nych,  żeglugi  państwowej  i  t.  p.,  raogą  być  otwierane 
Specjalne  Ktsy  Pań^jt^^ow*?. 

§  117. 

Prawo  otwierania  Specjalnych  Kas  Państwowych 
przy)»hłguje  wfe<i?5om  centralnym  za  ̂ godą  Ministei" 

siwa  Skarbu,    k^ahy  te  mogą  być  ołwieraiitj  tylko 

ptzy  us-Kedach  II  i  T  instancji,  któl'^^T>  podlepf  h'- 

RoiUfflje  Sl>€ejBlnydi  Km  Państwowych. 

§118. Specjrtlne  Kasy  Państwowe  dzielą  się  na: 

1)  poborowe  t,  j.  przeznaczmie  łylko  do  pr/yj 
mowania  dochodów; 

2)  płatnicze  t.  j.  f>rzeznaczone  do  dokonywania 

wypłat; 

3)  ,poborowo  >  piiUniczc,  t.  jj,.  upia\vnłono  do  po^ 
bierania  przychodów  i  dokonywania  wyp?at. 

Zakics  działania  Spe-sjahtycb  Kas  Państwowych. 

§319. 
Specjalne  Kasy  Państwowe  dokonywują  w  zasa 

cizie  tylko  obrotów  kasowych,  wynikających  ź  działa* 
nia  urzędów,  przy  których  istnieją;  mogą  być  jednak 

im  p<^econe  także  inne  czynności  kaso^'e  na  rachu'  • 
nek  Centralnej  Kasy  Państwowej  i  Kos  .Skarbow>'ch. 

Sumy  depozytowe  mogą  być  przyjmowane  ora^ 
przechowywane  przez  te  kasy  tylko  za  zezwoleniem 

MŁni^erstwa  Skarbu.  ' 

Związek  Specjalnych  Kaa  Państwm^ych  z  Centralną 

Kasą  Pań.sl-wową  i  Kasami  SkarboweijjJ. 
§120.  i 

^  Specjalne  Kasy  Państwowe,  o  charakterze  kas 
poborowych,  wpłacają  prĄ'jętc  dochody  do  Central- 
t)ej  Kasy  Państwowej,  względnie  Kas  Skarbowych 
(§  6).  Specjalne  Kasy  Puństwows,  uskuteczniające 

wydatki,  pokry  wają  je  /.  .własnych*  dochodów,  przyis czem  W  razie  potrzeby  otrzymują  zasiłki  pieniężne 
z  rachunku  Centralnej  Kasy  Państwowej,  wz;^ędnie 
Kas  Skarbowych,  do  których  także  przelewają  swe 
nadwyżki  kasowe.  . 

I 

Sposób  otwierania  kredytów  dla  urzędów,  p<eiadfljąs 

cych  Specjalne  Kasy  Państwowe. 

.  §121. 

Władze  i  urltidy  państwowe,  pray  którycłi  istnieją 
Specjalne  Kasy  Państwowe,  mogą  dokonywać  wydats 
ków  w  tych  kasach  tylko  w  granicach  otwartych  im 
kredytów.  W  tyra  cdu  centralne  władze  przesyłają 
Ministerstwu  Skarbu  szczegółowe  etaty  terytorjalnc, 
względnie  dodatkowe  wykazy,  na  podstawie  których 

otwiera  się  w  Centralnej  Księgowości  przyznane  kr«- 
dyty  bezpośrednio  na  rachunku  odnośnych  urzędów, 

względnie  w  Izbach  Skarbowych,  i  za\Si'7ł'.damia  się o  tern  te  urzędy.  ^ 

lYzenośzenie  kredytóvv'  z  okręgu  do  okręgu  mo- 
że nastąpić  jed^Tłie  za  pośrednictwem  Centralnej 

Księgowości  Ministerstwa  Skarbu,  względnie  Izb 
Skarbowych,  przenoszenie  zaś  kredytów  z  pozycji 
aa  pozycje  budżetu  dokonywa  się  w  spośób  prjcc 
wid7iflny  v,-  §  32  niniejszych  przepisów. 
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Rachunkowość  Specjalnych  Kas  Państwowych  i  urzę=' 
dów,  którym  one  podlegają, 

§122. Sposób  dokonywania  obrotów  kasowych,  prowa; 
dzenia  ich  rachunkowości,  oraz  składania  sprawo= 
zdań  kasowych  przez  Specjalne  Kasy  Państwowe,  jak 
również  sposób  wykon>'wania  kontroli  nad  prawidło^ 
wością  obrotów  tych  kas,,  oraz  prowadzenia  rachuns 
kowości  systematycznej  i  składania  sprawozdań  ra= 
chunkowych  przez  oddziały  (wydziały)  rachunlcowe 
odnośnych  urzędów,  normują  osobne  przepisy,  wy= 
dane  przez  resortowe  władze  centralne  za  zgodą  Mis 
nisterstwa  Skarbu  i  Najwyższej  Izby  KontroK. 

Miesięczne  sprawozdania  o  obrotach  kasowych. 

§  123. 
Władze  i  urzędy  okręgowe,  którym  podlegają 

Specjalne  Kasy  Państwowe,  i  J|*órycłi  obroty  kasowe 
pozostają  na  rachimku  w  Centralnej  Księgowością 
względnie  w  Izbach  Sfcarl»owych,  dostarczają  Cen» 
tralnej  Księgowości  względnie  Izbom  Skarbowym  do 
dnia  10  Ićażdego  miesiąca,  następującego  po  sprawoz* 
dawczym,  wykazów  obrotów  kasowycli  ze  wszystkich 
kas  swego  okręgu,  w  ogólnych  sumacli  miesięcznych 
co  do  przychodów  i  rozchodów,  oddzielnie  sum  bu* 
dżetowych  (bez  podziału  sum  budżetowych  na  pa= 
ragrafy  i  pozycje  budżetu)  i  oddzielnie  wszelkich  in' 
nych  sumf,  oraz  zapasów  kasowych. 

Niezależnie  od  tego,  dostarczają  one  Centralnej 
Księgowości  Ministerstwa  Skarbu,  względnie  Izbom 
Skarbowym,  oraz  Izbom  Kontroli  do  dnia  25  każdego 

miesiąca,  następującego  po  sprawozdawczym,  szcze= 
gółowych  sprawozdań  miesięcznych  o  przychodach 
i  wydatkach  budżetowych,  podzielonych  na  para= 
grafy  i  pozycje  budżetowe,  tudzież  o  wszelkich  in* 
nych  obrotach  według  poszczególnych  rodzajów. 

Przy  poborze  dochodów  państwowych  kierują 
się  oni  zasadami,  zawartcmi  w  przepisacli  o  pobiera^ 
niu  odnośnych  dochodów.,  /  ̂ 

§  127. 
Na  sumy  pobierane  wydają  specjalni  poborcy 

pokwitowania  z  kwitarjuszów,  otrzymywanych  -od 
właściwych  władz  i  urzędów. 

§  128. 

« 

Specjalni  poborcy  wpłacają  dwa  razy*  tygodnio? 
wo  wszystkie  swe  wpływy  do  Kasy  Skarbowej,  o  ile 
osobne  przepisy  inaczej  nie  stanowią. 

W  razie  przesyłki  pieniędzy  pocztą,  koszta  po* 
trąca  się  z  ogólnej  przesyłanej  sumy.  Kwit  pocztowy 
jest  tylko  dowodem  tymczasowym  do  czasu  otrzy* 
mania  kwitu  z  Kasy  Skarbowej. 

Specjalni  poborcy  wnoszą  do  Kas  Skarbowych 
swe  wpływy  przy  wykazach  z  dołączeniem  ewentua!* 
nie  dokumentów,  na  zasadzie  których  pobrano  pic= 

niądze.  * 

§  129. 
Specjalni  poborcy  obowiązani  są  prowadzić  po' 

świadczone  przez  właściwe  władze  księgi  kasowe  oraz^ 
kwitarjusze. 

Co  miesiąc,  najdalej  do  15=go  dnia  następnego 
miesiąca,  składają  oni  szczegółowe  sprawozdania 
właściwej  władzy,  względnie  urzędowi,  administrują* 
cemu  odnośnymi  dochodami  —  według  wzorów, 
ustanowionych  przez  tę  władzę,  względnie  urząil. 
Wraz  ze  sprawozdaniem  za  ostatni  miesiąc  okresu 
budżetowego  składają  oni  tym  władzom  księgi  kaso* 
we  i  kwitarjus'ze. 

Roczne  zamknięcia  rachunkowe. 

§  124. 
W  sprawie  składania  rocznych  zamknięć  rachmi* 

kowych  należy  się  stosować  analogicznie  do  wymat 
gań  §  79  niniejszych  przepisów. 

ROZDZIAŁ  IV. 

Pmm  ̂ inM  dla  SDecjalnycti  poborców. 

§125. 
Specjalnymi  poborcami  dochodów  państwowych 

są:  notar jusze,  pobierający  opłaty  stemplowe  przy 
sporządzaniu  aktów  prawnych,  sekwestratorowie 
skarbowi,  tudzież  gminy,  ściągające  podatki  i  inne 
należytości  państwowe,  oraz  inne  organa,  którym 

specjalnymi  przepisami  nadano  prawo  pobierania  do' 
cliodów  państwowych. 

§  126. 
Specjalni  poborcy  mogą  przyjmować  tylko  takie 

sumy  skarbowe,  których  pobór  należy  do  ich  zakresu 
«'2ialaaia. 

ROZDZIAŁ  V. 

Przepisy  odretiiie  dla  Centralnej  Księgowości  Hlni- 
słerstwa  Skarbu. : 

Zakres  działania  Centralnej  Księgowości. 

§  130. 
Do  zaki-esu  działania  Centralnej  Księgowości 

Ministerstwa  Skarbu  należy: 

1)  prowadzenie  rachunku  kredytów  wszystkich 
działów  budżetu  państwowego; 

2)  otwieranie  kredytów  dla  wszystkich  władz 
państwowych; 

3)  kontrola  zmian,  dokonywanych  w  kredytach, 

4)  prowadzenie  systematycznej  rachunkowości 
dla  obrotów  Centralnej  Kasy  Państ\s'Owej; 

5)  kontrola  kredytów,  otwartych  w  Centralnej 
Księgowości  urzędom,  przy  których  istnieją  Specjał? 
ne  Kasy  Państwowe,  oraz  obrotów  tyc^  kas;  , 

6)  sporządzanie  miesięcznych  zestawień  wpływów 
i  wydatków  państwowych  i  obrotów  kasowych; 

7)  sporządzanie  rocznych  centralnych  zamknięć 
kasowycłi  i  sprawozdań  o  wykonaniu  budżetu  pań= stwoweg*. 
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Rachunki  kredytów. 

§  131. 

Wszystkie  kredyty,  zarówno  objęte  zatwierdzeń 
mi  preliminarzami  budżetowymi,  jak  i  dodatkowe, 

ntralna  Księgowość  zapisuje  na  podstawie  za- 
.dzeń,  wydanych  przez  Departament  Budżetowy 

fnisterstwa  Skarbu,  do  głównej  księgi  kredytów  na 
iisn>Tia  rachunku,  z  którego  następnie  przenosi  je 

I  Centralnej  Kasy  Państwowej,  Izb,  lub  Kas  Skar* 
wych,  oraz  na  rachunek  urzędów  okręgowych,  któ* 

n  podlegają  Specjalne  Kasy  Państwowe,  w  mia^ 
otrzymywania  od  Ministerstw  i  innych  władz  cen* 

iinych     szczegółowych     etatów  terytorjahiyeh, 

ględnic  dodatkowych  wyjrf^Jów  lub  pism. 
Jeżeli  budżet  rozchodófcAe  został  uchwalony 

xd  rozpoczęciem  ncNegiPokresu  budżetowego, 

I  osi  się  do  głównej  księgi  kredytów  kwoty  prowi= 
i  -ycznie  preliminowane  tylko  w  przedziałce  przed= 
'^towej,  uzupełniając  wpisanie  do  właściwych  prze^ 
i  .ałek  kwotowych  tej  księgi  dopiero  po  zatwierdzę* 
1  budżetu.  '„ 
Centralna  Księgowość  otrzymuje  z  Departamens 

!  budżetowego  na  półtora  miesiąca  przed  nowym 
i  :icm  budżetowym    ustawodawczo  zatwierdzony, 
giędnie  prowizoryczny  preliminarz  budżetowy. 

Otwieranie  kredytów. 

§  132. 
Centralna  Księgowość  dokonywa  o(>vierania  kres 

tów  w  Centralnej  Kasie  Państwowej  i  Izbach, 

ględnie  w  Kasach  Skarbowych,  w  sposób  przewi= 
łany  w  §§  10  —  15  niniejszych  przepisów;  natos 
ast  kredyty,  przeznaczone  dla  urzędów,  przy  któ= 
;h  istnieją  Specjalne  Kasy  Państwowe,  otwiera  do 
spozycji  odnośnych  władz  okręgowych,  przesyłając 
etaty  terytorjalne,  względnie  wykazy  lub  pisma 

datkowe. 

Kontrola  zmian  w  kredytach. 

§  133. 
Centralna  Księgowość  kontroluje  prawidłowość 

ian,  dokonywanych  w  kredytach  przy  przenoszę' 
ęh  między  Izbami  Skarbowemi,  oraz  między  temi 
tami  a  Centralną  Kasą  Państwową,-  nadto  także 
ian  powstałych  wskutek  przenoszenia  kredytów 
lozycji  na  pozycje-  budżetu.  W  tym  celu  sprawdza 

';edkładane  przez  Izby  Skarbowe  miesięczne  wy 
ly  zmian  w  kredytach  wraz  z  dokumentami  (§  96) 

';ez  porównanie  zmniejszenia  i  zwiększenia  odnoś* 
ch  kwot  kredytów. 

)sunek  Centralnej  Księgowości  do  Centralnej  Kasy 
Państwowej. 

§134. 
Wszystkie  czynności  rachunkowe,  przewidziane 

niniejszych  przepisach  dla  wydziałów  rachunkowo^ 
iowych  Izb  Skarbowych,  wykonywa  odnośnie  do 
ntralnej  Kasy  Państwowej  i  Specjalnych  Kas  Pań= 
iłowych,  nieprzydzielonych  do  Izb  Skarbowych, 
ntralna  Księgowość  Ministerstwa  Skarbu  z  tą 
lianą,  że  wyciągi  z  ksiąg  i  sprawQzdania  przesyła 
ijwyższej  Izbie  Kontroli. 

Kontrola   kredytów,   otwartych   władzom,  którym 
podlegają  Specjalne  Kasy  Państwowe,  oraz  kontr<rfa 

obrotów  tych  kas.  ' 

§  135. Kontrolę  kredytów,  otwartych  władzom,  którym 
podlegają  Specjalne  Kasy  Państwowe,  nieprzydzielo^ 
ne  do  Izb  Skarbowych,  oraz  kontrolę  obrotów  tych 
kas,  Centralna  Księgowość  wykonuje  w  ten  sposób, 

że  w  osobnych  księgach  kredytów,  przychodów  hud- 
żetowych  i  sum*  obrotowycli  otwiera  konta  dia 
wszystkich  Specjalnych  Kas  Państwowych  danej 
władzy  okręgowej  łącznie,  a  po  otrzymaniu  od  właści» 
wych  władz  okręgowych  szczegółowych  sprawozdań 
miesięcznycli  o  obrotach  Specjalnych  Kas  Państwo- 
^wych,  przenosi  z  nich  wyniki  do  odnośnych  ksiąg, 
które  prowadzi  analogicznie,  jak  wydziały  rachunko* 
wo  s  kasowe  Izb  Skarbowych. 

Sporządzanie  miesięcznych  zestawień'  wpływów  i  wy* 
datków. 

f  §  136. 
Na  podstawie  wyciągów  z  zestawień  obrotów 

kasowych,  przedkładanych  do  dnia  10  każdego  mies 
siąca,  następującego  po  sprawozdawczym,  przez  Izby 
Skarbowe  (§  83),  oraz  wykazów,  sporządzanych  przez 
władze  okręgowe,  którym  podlegają  Specjalne  Kasy 
Państwowe  123),  Centralna  Księgowość  sporządza 
dla  użytku  Ministerstwa  Skarbu  ogólne  miesięczne 
zestawienie  prz^(4iodów  i  rozchodów  budżetowych 
według  poszczególnych  Ministerstw,  tudzież  zapasów 
kasowych. 

Sporządzanie  rocznych  centralnych  zamknięć  kaso» 
wych  i  sprawozdań  rachunkowych. 

§  137. Centralna  Księgowość  sporządza  dla  Minister- 
stwa  Skarbu  i  Najwyżs2ej  Izby  Kontroli  najpóźniej 

w  3  miesiące  po  upływie  roku  budżetowego,  względ= 
nic  okresu  ulgowego: 

1)  centralne  zamknięcie  obrotów  kasowych  z  ca^ 
łego  Państwa  oddzielnie  według  okręgów  Izb  Skarbo; 
wych  i  oddzielnie  według  władz  okręgowych,  któ= 
rym  podlegają  Specjalne  Kasy  Państwowe,  (wzór 
Nr.  41  i  42)  wraz  z  p  załącznikami  (wzór  Nr.  Nr.  43 
i  44); 

2)  sprawozdanie  o  wykonaniu  budżetu  przyfcho 
dów  z  wykazaniem  zaległych  należytości  czynnych 
(wzór  Nr.  45); 

3)  sprawozdanie  o  wykonaniu  budżetu  rozcho? 
dów  z  podaniem  kwot  kredytów  preliminowanych, 
wydatkowanych  i  wygasłych  (wzór  Nr.  46); 

4)  wylcaz  obrotu  znaków  wartościowych. 
Jako  materjał  do  sporządzania  powyższych  zam- 

knięć i  sprawozdań  służą  Centralnej  Księgowości 
nadsyłane  przez  Izby  Skarbowe,  wyciągi  roczne  z  ze= 
stawień  obrotóv/  kasowych  (§  112),  roczne  wyciągi 

z  ogólnej  księgi  "kredytów  i  rozchodów  budżetowych 
(§  112),  zamknięcia  rachunkowe  poszczególnych  Mi= 
nisterstw  ze  wszystkich  działów  ich  resortów  (§  79) 
i  wykazy  obrotu  znaków  wartościowych  (§  114).. 
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KOZDZIAŁ  VI 

VVss!cikic  ztiiiarty  oinioj^j^ych  pi;itpi6Ó\v  {  odch.y» 
Jenia  od  nich  są  doswoione  j«<iynic  za  zgoidą  Mi= 
nisterstwa  Skarbu  i  Najwyższej  Izby  Kontroli. 

§139. Przepisy  tc  wchodzą  w  życie  ua  obszarze  caległj* 
Państwa  z  dniem  hgo  stycznia  1922  roku.  . 

Z  dniem  tym  tracą  moc  obowiązującą  „Tym- 
czasowe przepisy  o  sposobie  pobierania  przychodów 

i  dokonj^wania  wy  datków  przez  władze  i  urzędy  paó= 
.stwowe"  (.^Monitor  Polski"  Nr.  59  do  64  z  r,  'l920)r .instrukcja  rachunkowa  dla  Izb  Skarbowych"  (Dz 
Urz.  Min.  Sk.  Nr.  12  z  r,  1920),  „Ogólne  przepisy  dla 
specjalnych  Kos.  poborov,-ych  i  specjalnych  pobór* 
ców"  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  14  z  r.  1920;.  jakoteż  wy^ dane  do  nich  dodatkowe  rozporządzenia  i  wszelkie 
przepisy  rachunkowo  =  kasowe,  bodące  xv  sprzęci* 
tiości  z  niniejszymi  przepisami.  • 

Warszawa,  dnia  24  listopada  1921  rokti. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  (- )  B.  Markawski. 
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mmn  dio  Kos  mmmi 
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DUAŁ  L 

PRZEPISY  OGÓLNE 

Zadame  Km  Skarbo^jch. 

^    i  i- 

Ka-sy  Skarbowe  pobierają  i  przechowali^ 
ujądze  i  inne  wsiiory  na  rachunek  Skarbu  V 
b:sva,  dokonywają.  wypiaL   na   podstawie  wła; 
wych  poiecea  i  prowadzą  rachunkowość  wpłyń 
1  wydatków  iunduszów  państwowych. 

Kasom  Skarbowym  mogą  być  poruczone  i 
k  tóro  cisynnośei  bankowo  i  tym  podobna 

i'eii:idto  Kasy  Skarijowo  przyjmują  i  wyc 
kują  sumy  depoz.ylowo,  koraimalne  i  sumy  fun 

Organizacja  Kas. 

§  2. 

Kasy  Skarbowe  podlegają  bezpośrednio  Izl 
Skarbowym. 

Przy  Kasach  Skarbowych  mogą  być  otwier 

hfisy  pomoeaieze,  '/Hle7,ne  od  kas  głównych. 

§a 

Kiisy  Sktirbowe  mogą  pobierać  jyplywy  na 
chuBok  innych  kas  państwowych,  a  w  nioktór; 
wypadkach,  określonych  w  instrukcji  i  osobn: 
rozporządzeniach,  mogą  też  czynić  wypłaty  na 
chanek  innych  kas  państwowych. 

Kasy  Skarbowe  mogą  lówiaioż  na  asasai 

owobn^eh  pmłjrtisów  dokony^yay  obrtJt^iyw  aa 
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jdnict^w^tn)  Polskiej  Krajouei  Kasy  ł^oźyezlco- 
li  oraz  Pocztowe.!  Krsj  Oszczędności. 

,   §'4. -  -^ 

Na  ka«y.  sfoTi  skarbniJr.    Obok  frjkarbni- 

w  kfwfteb  nr?,<*<hij^\:  rachmistrz,  'kasietz^y,  )>o- 
łcnicy  rachmistrza  i  fnnkcjonar.iDSze  kancela- 
jni.  TTrz<?dnikńw  Kas  ̂ karbowych,  z  wyiątkiem 
aajniższyeh  kates?orit  plae,  mianuje,  przenosi 

rwąlnia  od  slu^;by  Ministerstwo  Skarbn.  innych 
5  -  .dyrektor  Izby  Skarbowej. 

fSkarbnik  jest  zwierzchnikiem  pt;rsoneln  liasy. 
»ni.ie  je^ro  czynnoiściami,  odpowiada  Tącznie 
•achmifitrzem  za  ealośó  przechowywanych  sum 
?a]orów,  za  prawidłowe  prowadzenie  rachisnko- 
4ei  i  za  t«jnninov>e  dostarczanie  sprawozdań 

Tyktzów.  --0^*  s 
W  szezeerólności  do  skarbnika  należy: 

'  prowadzeine  akt  osobowych  wszystkich  pra- 
.  fJfów  ka?;owyeh  i  kwalifikowanie  tyc-h  praco- 
dków; 

poffifal  c2ynno.4ei  pomiedz.r  praeowiiikói^' 
w  poroznmiełiin  z  rachmistrzi?m  i  baczpnii!\ 
raca  bv}a  równomierna: 

'  zaznaiamianie  Mrzc^^ników  z  nowemi  prze- 
li  i  instrukcjami: 

'  zwracanie  uwasi  na  to.  uby  interesanci  by- 
atwiani  możliwie  szybko  i  uprzejmie; 

!■)  otwieranie  i  przegladaa^^e  wszelkich  pisrn, 
•zvłnanveh  przfz  ka.co.  hezpośredAie  zalatwia- 

'h  Inb  przeznaczanie  do,  załatwienia  iniiyni 

.    nikom;     ̂   ę  ■        •  ^ f)  przeehowy Wiiuiii  pisui  poufnych,  kluczy  do 

"/y t:i'wania .  szyfrowych  depesz,  uwierzytolniou 
fów  Tiodpisów  csób  nwierzytelnionyeb: 
■  układanie  proioktów  etatów  kasy  i  vjrz^d- 
■nie  iC;h  we  wfabciwym  czasie  Izbie  Skarbo- 

r- 

podpisywanie  łącznie  z  rachmistrzem  p>y- 
ac.ii  na  wypłatę  sum,  przeznaczonych  w  zatwior- 
anyra  etacie  na  utrzymanie  kasy  i  je,i  urzedni- 

w;  ■        .  ^,      _  ̂ i)  piecza  nad  zaopatrzeniem  kasy  w  odpowiedui 
if  s  arotńwki,  znakńw  wartoś*?i owych,  ttulzież  po- 

r.".e  rekwizyty,  ksiei^i,  druki  i  materiały  piś- 
enne; 

j)  czuwanie  nad  })ezpieczer5stwem  skarbca,  wy~ 
ł.nYwanie  potrzcbne.i  ku  temu  straż.y  wojskowej 
)  ̂olic^^jnej; 

t,  wynajdywanie  odpowiedniego  pomieszeze- 
I  dla  kjssy  i  skarbca,  jeżeli  kasa  nie  raiefrci  się 
rdvnkłv  rzodowyni:  niecza  nad  dobrym  sto- 
ra kłkalii  i  iune  czynności  natury  gospodarczej; 

1>  omówienie  warunków  najmu  nomieszczenia 

I  kasv,  jffk  również  ""^arunkÓAT  kontraktu  na 
?»iwy  i  roboty  i  prwdsławłcnie  ich  Izbie  Ska;;- 

do  zatv/ie.rdzenia; 

,   \)  prowadzeuie  ksifjg')  ̂ krirhcH.  ttidzżcż  ksir;..ri 
dfcnfarza    rnchon.ości    i  "  rtti-nsyl.ii  1-:3.s'0w.v'i'h Tiór  Nr.  1); 

•  m)  pi^z^cehow/ywjjuif  itiefs^yzych  eŁjzłjimjlarzy 
tezy  od  jednego  zamka  od  sk»rb«ia  i  hzaf  opan- 

■luych,  otwieraoif?  i  zamykaP'"  .skarbca  i  szaf  • 
lic  7.  rachmistrzem; 

*^  obecnoA^  przy  r«w}7.ia«b  kji>'v  ; 

855 

o)  niezwłoczne  zawiadamianie  Izby  Skarbowej 
o  wszelkich  ważniejszych  wypadkach  w  kasie,  ja- 

ko to:  deficytach,  nadużyciach  nrze^dników.  poża- 
r;!x?,  rabunkach,  kradzieży  i  t.  p, 

p)  czuwanie  Mjid  terPiipowem  wysyłaniem 
wszelkich  sprawoz^Iail  i  v/ykazów  do  odpowiediiicli urzędów; 

r)  prowadzenie  ewidencyjnejiio  zapisku  na  klu- 
c./.o  kn^owe  (wzór  Nr.  2). 

W  kasach  mniejszych,  o  niewielkich'  obrotach, 
skarbnik  prowadzi  też  ezynnos^ci  kasjerskie.  eał- 

Irowicie  lub  ezt^wiowo  (pobory  hib  >vypłaty">. 

§  7. 
Rachmistrz  jest  kierownikiem  rachuuko\vovści, 

odpo^yiedzielnym  za  terminowe  i  prawidłowe  pro- 
wadzenie ws^zelkich  ksia«?,  rachunków,  zestawień, 

wyciafrów  i  soray/ozdań.  O&obiśeie  prowadzi  naj- 
ważniejsze ksiejęi  i  rachunki,  W  rejku  raehmistrz.i 

znajdują  .«iq  pierwsz<>"e8rzemplarze  k}ucz.y  od  dru- 
pAefto  źamka  od  skarbca  i  od  szaf  opancerzonych. 
Jeżeli  zaś  .szafy  opancerzone  sa  o  trzech  zamkach. 

uafcneza>s  skarlmilc  posiada  pierwsze'  etfzemplarz^ 
kluczy  od  zamków  grórnei^o  i  środJcowego,  rnch- 
(Yii.ctrz  zań  klucz  od  dolnef^o  zanika. 

."Rachmistrz  uczestniczy  w  otwieraniu  i  zamy- 
.  kauiu  szaf  op;iucerzonych  i  skarbca  i  ponosi  łącz- 

na ze  ska.rbnikien)  odnowiedzialność  za  bezpie- 
czopsfwo  i  ca?ość  funduszów  i^karbowyeh,  podpi- 

sTije  asygnacje  na  wypłaty*  wsi^jlkie  rachunki, 
dzienniki  i  wykazy  i  jest  ober-p.y  przy  rewizji kasy. 

f8.  .  . 

Kacbmisirz  zastłjpc;}  skarbnika  ua  wypa- 
fkik  jesco  nieołjecnóści  i  wówczas  należ.a  do  niego 
wszelkie  ̂ .rawa  i  obowiązki  skarbnika.  Dyrektor 

Izby  Skarbowej  moż^  jednak  do  zastępstwa  nieo- 
bconnjro  skarbnika  dei«?^ować  inne.so  'ar;';ednika 

"^karbowego.  ' 
W  razie  nieobecności  raelj^iistrza.  Inb  w  ra- 
zie delegowania  <?o  do  zastępstwa  nieoł>ecne}^o 

«jkarbnik-a,  olKiwiazki  rachmistrza  przci-liodza  na 
najstarszcis^o  w  służbie  y/omocnilca  racbniisirza, 

v.;zsj:l(;dnie  na  urzędnika.  wyzm^ezoriOf;'-!  juze/,  dy- 
rektora Izby  Skxirboiivei. 

W  rji-zie  w^-.  znaezenia  zastępcy  skarbnika,  klii- 
cz(i  skJTi-bnik;)  otrzymuje  nie  rachmistrz,  lecz 
ut'zędnik,  wvz)!;iczony  na  zastępcę  rachmistrza. 

Od  szaf  oijauccrzonycb  o  H-eh  zamkach  racb- 
luis^rz  otrzyrnujo  od  skarbuikH  klucze  t^d  ccórnego 

zamka,  zastev)njucy  zaś  -ikurbnika  urzędnilc  klu- 
cze od  środkowej^o  zamka.  W  razie  nieobecności 

rachmistrza,  zastęp* j'!cy  U.o  urz'odu!k  otrzymuje 
ji-^rn  klucze  od  skarbca  i  od  >^z;.if  oparu' 'f/oin-cb. 

§9. 

Klucze  oJ  sztif  opaucerzu'ij"ch  maja    bye  tak 
»  rozdzielone  pomiędzy  urzędników  kasy,  by  żaden 

iiiclj  kołejuo  uie  w.szodł  w  ;)-)'«iadanif>  wszystkięb 
'  .'1  cb  kluczy  od  ty<-h  szaf. 

Wszelkie  zn;'f!i;.'''  xr  t^osiadaniu  kliu-z,^  kaso- 
•.  ych  rnnja.  być  i.t\Yido<.'Ztjiouc  w  .zJapisku  ewdens 

iy  'myui'.    iu>-vf>,\n;i  zammna- kluczj'^  kasowycłi 

Pozycja  565. 
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inititly>y  iii/i(;(iiiikami  kasowyuii  jesl  iiicdopusz- 
czabia. 

§  10. 
Kasjer  dokortywM  wyv>lat  Itib  przy.ijini.ie 

iy,  i)Towadzqc  przyteni  nioktÓ7'o  ksitjgi  l<aso"\vT, 
*/  "W  y,i}itkiem  dzienników  i)rzyclioc1u  •  i  rozcliodu 
W  wifjkszych  kasach  urzęduje  dAvu  lub  Avięeej 
IwTsjerÓAY,  stosownie  do  etatu.  Każdy  z  nicli  pro- 

wadzi poszczególny  dział  Icasowy.  Nieobecnego 

kasjei*a  zastępuje  jeden  z  urzędników  kasy,  dele- 
gowany i»rzez  skarbnika. 

§11. 
Sumy,  niezbędne  na  wyplHly  dzienne,  tlidzież 

inne  walory  (papiery  procentowe,  znaki  stemplo- 
we, banderole  i  t.  p.),  kasjerzy  otrzymują  bezpo- 

średnio od  skarbnika,  za  potwierdzeniem  odbioru 
w  jego  podręcznym  rejestrze  (wzór  Nr.  3)  i  po 
ukończeniu  czynności  kasowych  zwracają  pozosta- 

łe sumy  i  walory,  oraz  dzienne  wpłj^wy,  do  skarb- 
ca na  ręce  skarbnika. 

Pomocnicy  rachmistrza  proAvadza  pod  kierun- 
kiem rachmistrza  poszczególne  rachunki  i  księgi, 

stosownie  do  podziału  czynności,  sporządzonego 
przez  skarbnika  w  porozumieniu  z  rachmistrzem. 
Najstarszy  z  nich  według  lat  urzędowania  zastę- 

puje według  potrzeby  rachmist)'za  do  czasu  wy- 
znaczenia jego  zastępcy  pi-zez  dyrektora  Izby 

Skarbowej. 

§  13. 
Kanceliści  etatowi  i  nieetatowi  wykonywują 

•'zynności/poruczone  im  przez  skarbnikń,  pod  kie- 
runkiem tych  urzędników,  którym  do  pomocy  są 

przydzieleni. 

§  14. 
Woźni  czuwają  nad  •  bezpieczeństwem  kasy 

i  skarbca,  pełniąc  dyżury  dzienne  i  nocne;  uczest- 
niczą Av  przenoszdfeiu  i  przewożenip  sum  pienięż- 

nych i  innych  walorów,  pomagają  w  liczeniu  pie- 
niędzy i  w  sprzedaży  znaków  stemplowych,  ban- 

deroli i  blankJfetów,  oraz  dbają  o  czystość  w  loka- 
lach iirzędowych. 

§  15. 
Urlopów  udziela  wszystkim  urzędnikom,  funk- 

cjonarjuszom  i  woźnym  Kas  Skarbo-wych  dyrektor 
Izby  Skarbowej,  w  nagłych  jednak  wypadkach 
skarbnik  może  udzielać"  swemu  podwładnemu  per- 
soneloAvi,  z  wyjątkiem  rachmistrza,  krótkich  urlo- 
pÓAV,  najwyżej  ua  przeciąg  3^ch  dni. 

§  16. tSkarbnik  i  racliniistr-z  nic  mo!?;i  wydalać  się 

poza  swe  miejsce  służbowe;  bez  otrzynu-inia  foi-mal- 

nego  urlopu,  którego  w  nagłych  w:v'padkach  w  za- 
stępstwie dyrektora  Izby  Skarbowej  udziela  i;n 

naczelnik  miejscow^ago  TTr-zędu  Skarbowego  Po- 
datków i  Opłat  S!?ai'b(>\vych.  o  czem  donosi  nic- 

zwlficznlc.  temuż  dy rekiorowi.  W  razie  wyjazdu 

skarbnika  n;i  u)lop,  inicjsce  jt  go  pobytu-  ))owjn>io 
liyć  s';ilc  wiridome  zastępującemu  go  urzędnikowi. 

§  17. '  W  razie  urlopu,  przeniesienia,  lub  zwoluioi 
od  służby  skaidmika,  zastępca,  Avzgłędnip  nasłęp< 

pizyjmuje  kasę  w  obecności  urzędnika  i'ewidu, 
t'cg()  na  /gjsadzie  lor nialnego  protokółu  rewizji  si 
i)ieniężńycb  i  innj^cłi  walorów,  znajdując3'cli w  kasie. 

§  18. 
W  razie  nagłej  (choroby,  śmic^ei  łub  saMJov\ 

nego  opuszczenia  służby  przezf  skarbnika,  ra; 
mistrz  h\h  jego  zastępca  ołiejmuje  obowiązki  ska- 
nika,  zawiadamia  o  tem  dyrektora  Izhy  Skarl 
wej,  a  w  miejscowościacl),  nie  będących  siedzi 
Izby  Skarbowej,  oprócz  telegraficznego  zawia* 
juienia  dyrektora  Izby  Skarbowej,  zawiadan 
l)ezzwłocznie  naczelnika  miejscowego  Urzędu  Sk 
l»owego  Podatków  i  Opłat  Skarbowych.  Obowi 
kiom  dyrektora  Izby  Skarbowej,  względnie  nac; 
nika  Urzędu  Skarbowego,  jest  natychmiastowe  > 
konanie  rewizji  kasy. 

§  19. (.^o  do  godzin  urzędowania  kasa  stosuje  się 
ogólnego  pod  tym  względem  rozporządzenia  Mi 
sterstwa  Skarbu.  W  razie  potrzeby  skarbnik  i 

że  jednak  zarządzić  zajęcia  służbowe  i  poza  go< 
nami  urzędowemi. 

§  20. 
W  kasie  na  widocznem  miejscu  powinny  1 

wywieszone:  spis  imion  i  nazwisk  urzędników  ki 

upoważnionych  do  pd^pisywania  kwitów;  obwiesz- 
nie  o  godzinach  otwierania  i  zamykania  kasy  dla 

bliczności;  tablica  terminów  płatności  podatków 

łych  i  inne  obwieszczenia,  obowiązujące  publiczi 

l)rzy  płaceniu  i  odbiorze  pieniędzy.  Nad  okienk; 
kasowemi  lub  nad  barjerą,  oddzielającą  publiczi 
od  urzędników,  umieszcza  się  napisy  orjentacy. 

§  21. Codziennie  jeden  z  urzędników  kasy  i  je 

z  woźnych,  w(łdłng  kolei  i  czasu,  oznaczonego  pi 

skarbnika,  w^inni  odbywać  dyżury  w  ka-sie. 

żurny  przyjmuje  piśma,  depesze  i  wszelką  k( 
spondencję,  nadchodzącą  do  kasy,  którą  zapi^ 

.  do  księgi  otrzymanych  korespondencji  (wzór  Ni 

i  następnie  wręcza  skarbnikowi. 
Dyżur  nocny  w  lokalu  kasy  pełni  jeden  z  v 

nych,  nazewnątrz  zaś  straż  policyjna  Inb  s- skowa. 

§22. 

Do  prowadzeniąjbiurowości  w  kasach  stoę 

się  ogólne  przepisy  o  czj^rlnościach  kanc**l;r 

nych. 

Stosunek  kas  do  Urzędów  Skarbowych. 

§  23. Rejestry  wymiarowe,  względnie  rejestry  b 
cze,  prowadzi  Urząd  Skarbowy  Podatków  i  Oi 

.   Skarbowych  i  zawiadamia  Icasę  o  terminie  pła' 

ści  każdego  i(  dzaju  podaH<u.    Niezależnie  od  t 
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zawiadomienia,  leriuiu  płatności  podatków  winien 
być  także  iiwidoczniony  na  nakazie  płatniczym. 

'  Jeżeli  termin  płatności  podatku,  lub  opłaty  slcar- 
bbwej,  zależny  jest  od  daty  doręczenia  nakazu 
płatni cze.ąro,  natenczas  na  tym  nakazie  winna  być 
uwidoczniona  w  sposób  wyraźny  data  doręczenia 
logo  nakazu*  stwierdzona  podjłisem  doręczającego. 

ITwćiiia:  W  Małopolsce  dla  ułatwienia  kasom 
poiiierania  podatku  frruntoAve80  i  domowo-klaso- 
wcgo  Urzędy  'vSkn)-bowe  mają  uwidaczniać  za  każ- 

dy rok  z  osobr.M  przypis  powyższych  podatłców 

i  dodatków  konmnnłnych  w  kRiążi|czl\aeli  płatni- 
«zycłi. 

,  §24.  • 

;  O  każdorazouyili  dziennyeti  wpływacli  po- 
•^atfeów  i  opłat  slvarl)OTA'yt*li  Kasa  Skarbowa  ziiwia- 
'rfamia  właściwy  tTrzqd  Skarbowy,  przesyłając 
;n)ii  drugie  egrzempłarze  sporządzanych  za  pomo- 
■■ea.  kalki  T»omocnicz>cli  dzienników,  celem  odno- 
I  towania  niszczeli  w  rejestracli  bierczycli,  i)rowa- 
;dzonycb  przez  ̂ rząd  Skarbowy. 

;.  '  §25. 
■  ,  Deklaracje  na  wykupione  świadectv\a  prze- 
jmysłowe,  kasa  pjzesyła  po  upływie  każdego  tygod- 
•uia  do  łłiiejscowego  Urządu  Skarbowego. 

i  §26. 

^      Kasy  sprzedają  blankiety  Avszelkicn  świadectw 
!  akcyzowych  nie  inaczej,  jak  na  zasadzie  pozwoleń 

miejscowych  UrzędÓAV  Akcyzowj-^eh. 

:  §27. 

'       Sprzedaż  'bandei-oli  akcyzo  w  jadi  ]\vb  wydawa- 
I  nie  icłi  prodnceulora  na  ki^edyt  dokonywa  się  na 
^-  zasadzi«  zaświadczeń  miejscowych  UrzędÓAV  Akcj''- 

7.()wy«h. 
l 

Zakres  działania  Itas. 

§  28* 

Kasy  Skarbowe  wykonywują  następujące 
czynności: 

a)  pobór  i  wyi)]atę  wszelkicli  należy tośei  skar- 
l)OW'ych; 

hy  przyjmowanie  i  wydawanie  sum  depozyto- 
wych i  funduszów  specjalnych  w  gotowiźnie  i  pa- 

'  pi  erach  wartościoAvy  eh ; 
c)  pobór  i  wypłatę  dodatków  komunalnych, 

wymierzanych  przy  podatkach  państwowych; 

d)  przyjmowanie  gotow-izny  od  Specjalny  cli 
Kas  Państwowj  ch  i  specjalnych  poborców; 

e)  sprzedaż  znałiów  stemplowych,  banderoli, 
^wiadectw  łiandil()A\  yeli  i  przemysłoAvych,  oraz  in- 
liycli  znaków  As  artościc^wyeh; 

f)  przyjinowauie  od  urzędów  państwowych  do 
przechowania  depozytów  rzeczowych  w  opieczęto- 

wanych skrzynkacli  i  kopertach; 
g)  dokonywanie  operacji  bankowych  i  tym  po- 

<lf>bny<'h  czynności  na  zlecenie  Ministerstwa 
SkjHrbu. 

DZIAŁ  II. 

POtóHCKANUi:  WPŁYWÓW. 

Wpływy  na  racliunek  Skarbu  Państwa. 

§29. 

Na  rachunek  Sliarbu  ł'aństwa.  i'\;isy  vS' ;i rl)«-  . 
we  pi-zyjmują  wpłaty: 

a)  bezpośrednio  od  płaijiików  pod  postac-ii!  po- 
datków, opłat  i  wszelkicli  innych  nalfżytości-iiikar- 

łiowyeh ;  ■  .  ̂  

1))  od  Specjalnych  ł\ns  l'ańst\\ owyi-ii  i  spcfjal- 
uych  iioborców; 

c)  od  instytucji  państwowych; 
d)  przez  potrącanie  przy  Avyplatach; 
e)  przez  przelewanie  na  zasadzie  asygnacji. 

Podatki  i  opłaty  skarbowe. 

.     '  §  3n. 

Kas,y  Skarbowe  obowia.zane  są  przj^jmować  od 
piatuilvów  wszelkie  uależytości  skarbowe,  płatne 

w  tej  lub  irmej  Kasie  "Skarbowej. 

§31. 

\     \  ̂ 

Kasy  obowiązane  są  przyjmować  wszelkie 

kwoty  ha  poczet  podatków  zaległych,-  bieżących, 
oraz  takich,  których  termin  płatności  jeszcze  nie 
nastąpił. 

§  32. 
Kasy  Skarbowe  pobiei-ają  i^odatki,  opłaty  i  in- 

no należytości.  skarboAvc  na  podstawie  urzędowych 
nakazów  i)]atniczyc]i  i  pism  egzekueyjnycii, 
względnie  oznajmień  lub  deklaracji  płatniłców. 

§  33./ 

Od  płatnika  pobiera  się  najpierAV  kary  i  oel- 
setki  za  zwlokę,  jiotem  zaległości,  a  wreszcie  poda- 
lek,  względnie  należytość  bieżącą. 

§  34. 

Odsetek  za  zwlokę  nie  pobiera  się,  jeżeli  nale- 
żytość w  terminie  ustanowionj^m  wpłynęła  do  in- 

nej Kasy  Skarbowej,  bądź  została  wysłaną  pocztą, 

bądź  z  jakich  innycli  powodów  nieAvłaściwie  zo- stała zarachowaną.  , 

Depozyty. 

§  35, 
* 

Kasy  Skarbowe  mogą  przyjmować  tylko  takie 

sumy  depozytow^e,  które  są  wnoszone  do  dyspo- 

zycji władz  centralnych,  oraz  urzędów  państwo- 
wych, istniejących  w  okręgu  Kasy  Skarbowej 

i  majźieych  prawo  asygnowania. 

§  36. Depozyty  w  gotówce,  oraz  w  papierach  wartoś- 
cioAvych,  av  walucie  polskiej;  zarachowuje  kasa  na 

KU  my  depozytowe,  piy.yt-zeni  gotówkę  włącza  do 

oiióItHsoro  zapasu  kasowego,  papiery  .  wartościov.-(' 
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zaś  przechoutije  w  otwartych  kopei-tacb  (§  140); 
aatomiast  depozyty  w  gotówce,  oraz  x^  papierach 
wartościowych,  w  walucie  obcej,  tudzież  wszelkie- 

go rodzaju  przedmioty  wartościowe,  a  nadto  do- 

^wody  rzeczowe  w  sprawach  sądowych  (t.  zw. 
w  Małopolsce  lica  sądowe)  bez  względu  na  to,- czy 
one  stanowią  gotowiznę,  papiery  wartościowe,  wa- 

luty obce  i  t  p„v  przyjmuje  kasa  do  przechowania 
,iako  depozyt  pzeeso>%Tr  w  opieczętowanych  koper- 

tach i  skrzynkach. 

Uwaga:  Odnośnie  do  deiKMsylów  sadowych 
i  wspólnych  kas  sierocych  w  Małopolsce,  pozostają 
w  mocy  obovdqzujqce  tam  dotychcrcasowe  prze- 

pisy. Prowadzone  obecnie  dzienniki  depozytów 

sądov;'yeh,  mają  być  nadal  prowadzone,  jako  dzien- 
niki pomocnicze,  a  sumy  dzienne  z  nich  przeno- 

szone do  dzienników  srJównyeh. 

§  37. 
Sumy,  potrącono  z  poborów  urzędników  i  fun- 

kejonarjuszów  państwowych,  na  mocy  rozporzą- 

dzeń władz  asygaujao'ch,  kasa*  zaracbowuje 
w  sposób  wskazan^^  w  tych  rozporządzeniach. 

§38. Kasy. nic  mogą  przyjmować  do  depozytu  po- 
y^ostałości  z  kredytów  budżetowych,  składanycli 
ceVra  dalszego  ich  użytkowania. 

§  39. Płatne  kupony  od  wiiiesionych  do  depozytu 
papierów  wartościowych,  przypadające  do  wyda- 

nia właścicielowi  depozytu,  lub  osobie,  przez  niego 

upoważnionej,  kasa'  wydaje  na  zasadzie  pisma 
urzędu,  dysponującego  depozytem.  W  piśmie  tern 
winno  być  %?rymienione  iraię  i  nazwisko  osoby, 
uprawnionej  do  odbioru  kuponów,  ora?,  nazwa  i  nh- 
mery  papierów  wartościowych,  od  których  płatne 
kupony  mają  być  wydane. 

Pismo  to  z  pokwitowaniem  przeeho^inijc  si^ 
w  Icopercie  wraz  z  depozytem,  przy  czem  każdo- 

razowe wydanie  części  depozytu  lub  kuponów  od- 
notowuje się  na  kopercie. 

Sumy  komuuitlne  i  iune. 

§40. Kasy  Skarbowe  są  obowiązane  pobierać  na 
rzecz  instytucji  komunalnych,  ustanowione  do  po- 

datków/ państwowych  dodatki  komunalne  i  wy- 
płacać je  urzędom  komunalnym  zgodnie  z  obo- 

wiązującemi  przepisami.  Przyjmowania  i  wypła- 
ty .suna,  funduszów  specjalnych  kasy.  uskutecznia- 
ją na  podstawie  osobnych  rozporządzeń. 

Dowody  przychodowe.^ 

§  41. 
Dowodami  przychodowemi,  na  podstawie  któ- 

rych kasa  pobiera  ;>ieniHdze  lub  papiery  wartościo- 
we, mogą  być:  ^ 
1)  pisma,  lub  wykazy-  urźędovi-e; 
'i)  nakazy  płatnicze; 
■  ''}  oznajmiirsaiR ; 
■li  ' irklnr-ftcje: 

5)  ustne  zgłoszenie. 
Dowody  przychodowe  winny  sawierać  Imit; 

i  nazwisko  płatnika  i  miejsce  jego  zamieszka ni<i, 
'<^otę,  wyrażoną  cyframi  i  słowami,  oraz  cel,  na 
'aki  jest  składana,  i  odnośne  rozporządzenie.  Przy okładaniu  papierów  wartościowych  winna  być  wy- 
rtiieniona  w  dowodach  przychodowych  nazwa,  nu- 
mi»r  i  wartość  papieru  oraz  ilość  kuponów. 

W  razie  ustnej  deklaracji,  urzędnik  kasy  spo- 
;  /,ądza  deklarację  ,za  płatnika,  jeżeli  zaś  wpłata 
ilotyczy  podatku,  wpisuje  tylko  szczogóly,  przez 
płatnika  poda*?,  w  odnośnym  d!&isKniku  pomocni- 
czym. 

g  42. 
Od  Specjalnych  Kas  Państwowych  i  inytytticji 

państwowych  Kasy  Skarbowe  pri-.yjmują  pienią- 
dze iia  zasadzie  deklaracji,  wykazów  lub  odezw 

wskakujących,  na  jaki  cel,  v^zględnie  na  jaki  tytuł 
(dziaJ,  paragraf,  pozycja)  budżetu  wpływ  ma  być 
^.araeliowany;  jeżeli  wpłata  dotyczy  depozytów  — 
to  od  kogo,  do  czyjej  dyspozycji  i  na  jaki  cci  d<!- 
pozyt  się  składsL 

§  43. 

Dla  uSprawiediiwiouia  v.  głównym  (j^ienniku 
przychodu  takich  wpływów,  które  stanowią  obro- 

ty knsowe,  nie  wpływające  na  ogólny  stan  kasy, 
kasa  sporządza  odpowiednie  noty  przychodowe 
Cwzór  Nr.  5). 

§44.  ,  . 

Dow<ydy  przychodowe  przyjniuje^  rachmistrz, 
lub  jego  pomocnik,  kwalifikuje  jo.  w  razie  po- 

trzeby oblicza  odsetki  za  zwłokę,  deklarowaną  su- 
mę zapisuje  do  dziennika  głównego  lub  pomocni- 

czego, następnie  zaznacza  na  dowodach  dział,  pa- 
ragraf i  pozycję  budżetu  lub  rodzaj  rachunku, 

tudzież  pozycję  dziennika,  stwierdza  to  swym  pod- 
pisem, wystawia  pokwitowanie  dla  płatników,  któ- 

re podpisuje  i  oddaje. kasjerowi,  celem  pobraniu t 
pieniędzy,  dowody  zaś  zatrzymuje  u  siebie. 

Pobór  pkm«;dzy. 

^    §  4.1 

Kasjer,  po  wywołaniu  płatnika  i  odebraniu  od 
niego  pieniędzy,  bada  i  przelicza  je,  następnie  wcłąfja 
wpłaconą  kwotę  do  podręcznego  rejestru  (wzór 
Nr.  6),  podpisuje  pokwitowanie,  przekłada  pieczęć 
kasy  i  wręcza  płiitnikowi. 

§40. 

Pieniądze,  wzbudzające  wąipliwoęć  co  do  ich 
prawdziwości,  k«jsjer  winien  zatrzymać,  zapisać  do 
specjalnej  księgi  (wzór  Nr.  7)  i  wręczyć  skarbnikowi. 
Skarbnik  spisuje  protokół  w  4jch  egzemplarzach, 
który  winien  zawierać: 

a)  opis  okoliczności  zatrzymania  pieniędzy; 
b)  imię  i  nazwisko  i  miejsce  zamieszkania  osoby, 

której  pieniądze  zatrzymano; 

c)  oiiis  zatrzymanych  pieniędzy  (wartość  i  wy= 
sokość  <idcinków,  d:itę  eTnisji  oznaczenie  serji  i  mu 
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d)  imiona  j  nazwiska  sjiq£  iaisjs-u)  atuakae-taiiia 

e)  oświadczenie  osoby,  której  picniądae  zatray* 
mano  co  do  śródla,  z  którego  zatrayraan©  pieniądsee 
otrzymała; 

f)  podpisy  k^jera  i  osób,  wymicjsionych  w  punk* 
tach  bid. 

Jeden  egzemplarz  protokóln  n«3eży  wydźŁĆ  obo^ 
bie.  której  pieniądze  zatrzymano,  dm^  egzemplarz 
zostawić  w  aktach,  a  dwa  dalsze  tgzemplarże  łą»nki 

2  falsyfikatafioi  przesiać  do  Skarbca  EmiayjnegoPol'' 
skiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej  w  Warszawie, 
względnie  do  najbliższego  oddziahi  tejże  kasy. 

Skarbnikowi  przysługuje  prawo  zatrzymania  płat* 
nika  i  oddania  go  w  ręce  władz  policyjno  5  śledczych 
w  razie  przedstaś^ienia  widpcznego  falsyfikatu  }  nie^ 
iscźności  wylegityfflowankii  się  platnikii, 

§47, 
Na  każdą  pobraną  sumę  kasa  wydaje  |>JatnVkowi 

pokwitowanie. 
Pokwitowania  wydaje  aią: 

*  a)  na  nakazach  i  książeczkach  płat»iez>Th,  o2naj« 
inicniach  i  JTfhych  pismach,  przedstawionych  przez 
płatnika  w  tyn^  wypadku,  gdy  płatnik  złoży  osobną 
jdeklarację  lub  tJru^si  ezgcmplarz  nakazu  płatniczega, 
wzdędnie  oznajraienia,  albo  też,  gdy  wpłatę  zapi» 

suje  się  w^prost  do  dziennika  pomocniczego; 
b)  na  specjalnych  blankietach  (wzór  Nr.  8)  -  -  n.i 

iedanic  płatnika,  albo  jeżeii-  płatnik  przedstawia  je- 
den egzemplarz  deklaracji,  oznajmienia  lub  nakazu 

płatniczego,  Wi;;:?lędnie  —  jeżeli  svpłat>'  nie  zapisuk 
rJę  do  dziennika  pomocniczego. 

§  48. Blankiety  pokwitowań  rachmistiZ  podejmuje 
codziennie  ze  skarbca  w  potrzebnej  ilości  i  prowadzi 

dokładny  rachunek  z  podjętej  i  zużytej  ilości  blan- 
kietów. Po  ukończeniu  czynności  dziennych  zwrccu 

do  skarbca  niezużyte  oraz  zepsute  blankiety. 

Na  pokwitowaniach  nie  może  być  żadnych  pod<; 
skrobań  i  poprawiań.  Mylnie  napisano  pokwitowanie 
kasuje  się  przez  przekreślenie  treści  na  krzyż  i  wy; 
stawia  się  nowe  pokwitowanie. 

Pokwitowanie  W^ystawia  się  na  imi^  tej  osoby, 
od  której  przypada  zaplata,  a  wydaje  się  js  tej  o^o; 
bie,  która  pieniądze  wpłaciła.  Gdyby  płatnik  nk- 
uiścił  tego  samego  dnia  sumy,  na  którą  v.'ystawioiv:* 
już  pokwitowanie,  natenczas  kasjer  przed  zamknie: 
ciem  czynności  kasowych  doręcza  to  pokwitowanie 

skarbnikowi,  który  unieważnia  je  i  równocześnie  wj'^ 
daje  ustne  polecenie  rachmistrzowi,  by  ̂ mę  nie- 
wpłaconą  przez  płatnika  wykreślił  2  odnośnego  dńen^ 
nika.  Rachmistrz  wykreśla  z  dziennika  niewpłaconą 
sumę  w  taki  sposób,  by  ona  mimo  przekreślenia  była 
czytelną,  czyni  pr^y  zakreślonej  poaycji  v/  dzienniJcy 
-krótką  adnotację,  2  jakiego  powodu  została  skre^lo^ 
no,  poczem  adnotację  tę  stwierdza jsj,  podpl«;ami 
skarbnik  i  rachmistrz.  Po  ponct^mmi.  ̂ ^oszeniu  się 
płatnika  >v  Kasie  Skiirb«5!we:j.  T:i4,-hinisit*2  ziąńm\&  v<>d 

r*4mą  posycjaj  daicmiika  w>krcśłoBa  pGprz«<3n-io  sw 

mę,  5  wystania  ntm-e  pok'witowanie. 

§  3h 

Z  odbioru  pł«njędzy  .^a  spraedant  anaki  stciiłs 
płowe  lub  inne  ł:naki  wartościowe  kasa  xii©  wydaje 

Jsźełi  ks^  prayjtM  pieniącUie  aa  rachunek  ntisej 

du,  snajdujsicegio  się  w  obrębie  iniriej  Kasy  Skarpo-^ 
wej,  zapisuje  |e  do  dsis^mika  przycłi-adu,  jako  sumy 
obrotowe,  i  przesyła  zavv'iac]on7,ienie  (w^ór.Nr.  9)  tej 
ks.«;ic,  cz>*niąc  adnotację  na  dokumencie  przychodo-^ 
wyiD,  do  jakiej  kasj%  kiedy  i  z&  jakim  numerem 
aostalo  wysłane  zawiadcsmienie.  Ta  •  ostatnia  kasa 
;'.apisuje  odnośną  purk]  ̂ io  dziennika  rozchodu,  jako 
^.•amy  obrotowe,  dla  wyrównania  bezpieniężnego  obro-- 
ta  i  jednocześnie,  do  dziennika  przychodu  i\a  rachu^ 

■ntk  właściwych  sum.  Otrzymane  zawiadomienie  sk- 
i"y  ka.«e,  jako  dow-fkl  przyychodowy,  a  nota,  sporaą-' 
d%ona  przez  -nią  —  jako  d<łw6d  rozchodowy. 

Odnośnie  do  sum,  ̂ -r^^l-zt^ih  -  kasę  nu 
Vvźnowi€nie  kredytu,  y-if  ̂>'", 
listęp  kolcowy. 

Przyjmowanie  pienię d  ■  .  ..  . jedną  k  v»ę  im  r.Y- 
chunek  drugiej  i  przertichowy^yanic  za  pomocą  huth 
(  brotowych  odnosi  siy  tylko,  do  sum  budżetowych 
j  funduszów  specjalnych,  s  w  niektórych  wypadkach 

takźc  do  mm  komunalnych,'  (ą.  p.  pobór  dodatkó"?^ 
komumdnych  prł:y  wydawaniu  patentów  akcyzo- 
wych),  natomiast  aic  odnosi  się  .do  sum  depoż^ytO' 

wych. 

DZIAŁ  ill. 

DOKONYWANIE  WYPŁAT, 

y  Wyp^fety  B8  tmhunsk  Slsarbu  Państwa, 

§53. 

Kasy  Skarbowi  uskuteczniają  w;^/platy,aa  r-achu^ 
riek  Skarbu  Pań?j^A'.ir 

a)  na  podstawie  kredytów,  orwartyeii  przez  Izbę 
Skarbową,  .względnie  przez  Ministerstwo  Skarbu; 

b)  na  podstawie  poszczególnych  dyspozycji  Izby 
Skarbowej,  względnie  Ministerstwa  Skarbu; 

c)  aa  podstawie  upoważnień  Izb  Skarbowych, 
fnnych  Kas  Skarbowych  i  Centralnej  Kasy  Państwo- 
wej,  wydaj3>xh  Tia  odnośnych  asygnacjach  {§  91). 

Otwieraflie  kredytów. 

§  54. 

Po  otrsyraaniu  ogólnego  wyk&u  kredytów  lub 
poszczególnych  dyspozycji,  kasa  zapisuje  wyZnatzo- 
ne  kredyty  do  księgi,  kredytów.  ^ 

O  otwarciu  kredytu  na  zasadzie  poszczególnych 
dyspozycji,  kasa  zawiadamia  niezwłocznie  pisraertó 
iwY.6f  Nf.  10)  ten  urząd,  do  dyspojsycji  ktAr^go  krr 

i.ht  /o«tał  otm^rts  * 
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Zmiany  w  kredytach. 

§  55. 

Przeiioazeni*  kredytów  z  jcdnci  Kasy  Skarbo* 
wcj  dd  drufiłcj,  znajdującej  się  w  okręgu  tej  samej 
Izby  Skarbowej,  uskutecznia  się  tylko  ua  podstawie 
f)olccenia  Izby  Skarbowej,  zaopatrzonego  w  2  od* 
cinki  (wzór  Nr.  11);  pierwszy  odcinek  służy  do 
stwierdzenia  zamknięcia  kred>i:u  w  jednej  kasie 

i  przeniesienia  do  innej  kasy,  drugi  za*ś  odcinek  służy do  stwierdzenia  otwarcia  kredji:!!  w  drugiej  kasie 
i  ilo  zawiadomienia  Izby  Skarbowej.  Pierwszy  odci- 

nek wypełnia  kasa,  zamykająca  kredyt,  i  odsyła  go 
wraz  z  drugim  niewypełnionym  odcinkiem  do  kasy, 
otwierającej  kredyt,  która  wypełnia  drugi  odcinek, 

przesyła  go  do' Izby  Skarbowej  i  jednocześnie  zawia* 
damia  ten  urząd,  do  dyspozcji  którego  kredyt  został 
otwarty.  Jeżeli  kasa,  której  polecono  przeniesienie 
kredytu,  nie  rozporządza  odpowiednią  pozostałością 

kredytu,  to  i>rzenosi  tylko  pozostałą  resztę  kredjy-l-u 
i  czyni  o  tern  odi>owiednią  wzmiąnkę  na  poleceniu 
Izby  Skarbowej  i  na  pierwszym  odcinku.  Jeżeli  zaś 
cały  kredyt  jest  wyczerpany,  to  kasa  zwraca  Izbie 
Skarbowej  nadesłane  polecenie  z  zawiadomieniem, 
żc  polecenie  nie  może  być  wykonane  z  powodu  wys 
czerpania  kredytu. 

§  56. Przenoszenie  kredytu  do  Kasy  Skarbowej  w  okręs 
gu  innej  Izby  Skarbo%tcj  uskutecznia  Izba  .Skarbowa 
po  uprzedniem  zamknięciu  odpowiedniej  sumy  krcs 
dytu  w  kasie  swojego  okręgu. 

§  57. Kredyty  z  jednego  tytułu  budżetowego  do  (lru= 
giego  mogą  być  przenoszone  tylko  wskutek  polece- 

nia Izby  Skarbowej,  wydanego  na  podstawię  upo= 
ważnienia  Ministerstwa  Skarbu. 

Przenoszenie  takie  uskutecznia  się  sposobem'*rar. 
chunkowym  przez,  zmniejszenie  i  zwiększenie  kredy* 
tu  na  odnośnem  koncie  księgi  kredytqw. 

Wznowienie  kredytów. 

'  §  58. . 

Jeżeli  pieniądze,  wypłacone  przez  kasę  z  danego 
kredytu,  zostały  jej  w  całości  lub  częściowo  zwróco= 
ne  w  tym  samym  okresie  budżctowyin,  to  kasa  zapi* 
suje  je  na  przychód,  jako  sumy  obrotowe,  i  o  zwró= 
coną  sumę  powiększa  odpowiednio  kVedyt  w  księ= 
dze  otwartych  kredytów.  O  wznowieniu  kredytu  kas 
sa  czyni  adnotację  na  deklaracji  tej  treści:  „Kredyt 
paragrafu  . . .  poz. . . .  wznowiono  na  sumę  Mk. ..... 

do  dyspozycji  "  (podpis  rachmistrza)  i  wy= 
syła  zawiadomienie  o  wznowieniu  danego  kredytu 
urzędowi,  w  dyspozycji  którego  kredyt  .się  zn;łjduic- 

Zwroty,  pochodzące  z  wypłat,  dokonainch  na 
rachunek  ubiegłego  okresu  budżetowego,  zarachoWu^ 
je  się  na  ogólny  zarząd  skarbowy  (§18  Przep.  rach. 
kas.). 

Jeżeli  z^rot  nastąpił  nie  w  tej  kasie,  w  której 
pieniądze  były  podniesione,  kasa  zapi.sujc  jC,  jak,) 
M)fi\\  obrotowe,  i  ni*  wysyła  o  tom  żadnych  zawia* 
ciwmień.  . 

ę  §  59. Deklaracja  na  wypłatę  pieniędzy  na  wznowieniw 
kredytu  winna  wskazywać,  z  jalciej  kasy,  z  jakiego 

kredytu  (dział,  paragraf,  pozycja)  i  na  podstawie  ja' 
kicj  asygnacji  pieniądze  były  wypłacone. 

,  §60. 
Jeżcłi  urził/cł  dys^ionujący  kred>tein  omyłkowo 

wyj^sze  asygnację  na  niewłaściwy  paragraf  łiudżeto 
wy,'  to  jeżeli  dowody  kasowe  nie  zostały  jeszcze  wy 
siane  do  Izby  Skarbowej,  kasa  prostuje  omyłkę  na 
asygnacji  i  w  księdze  kredytów  na  zasadzie  zaświad^ 
ezeniu  władzy  dysponującej  kredytem,  po  wysłaniu 
zaś  tych  dowodów  —  na  podstawie  polecenia  Izby 
Skarbowej  tylko  w  księdze  kredytów,  nie  przcprowa^ 
d zając  w  obu  wypadkach  przez  dzienniki  kasowe. 

•  Termin  ulgowy. 

§61. 

Na  rachunek  pozostałości  kredytów  ubiegłego 
okresu  budżetowego  mogą  być  dokonywane  wypłkty, 
dotyczące  tego  okresu,  w  czasie  trwania  okresu  ulgo 
wego  zarówno  na  podstawie  asygnacji  niezreaIizoWa« 
nych  W;4 ubiegłym  okresie  budżetowym,  jako  też  na 
podsta\vie  nowych  asygnacji,  wystawionych  w  okres 
•sic  ulgtWA^m. 

Zaliczki. 

§62. 

Zaliczki  na  rachunek  otwartych  kredytów  mogą 

być  asygnowane: 
1)  urzędom  do  rąk  upoważnionych  funkcjonar^ 

juszów  na  wydatki  kancelaryjne  i  gospodarcze; 
2)  urzędom  do  rąk  funkcjonarjuszy  na  wydatki 

inwestycyjne,  tudzież  dostawcom,  przedsiębiorcom 
i  wykonawcom  robót  państwowych; 

3)  a)  urzędom  na  koszta  delegowania  urzędnik 
ków  w  sprawach  służbowych,  b)  bezpośrednio  urzęd* 
nikom  delegowanym; 

^)  władzom  i  urzędom  do  rozdania  wsparć  i  za» 
pomóg  z  funduszów  państwowych. 

§  63. Wysokość  udzielonych  zaliczek,  wymienionych 
w  punkcie  1  i  3?a  §  62  nie  może  przekraczać  5%, 
a  przy  zaliczkach,  wymftnionych  w  punkcie  2  §  62 — 
10%  ogólnej  sumy  otwartego  kredytu. 

Wysokość  z.ałiezck.  jakie  mogą  być  wydawane 
urzędnikom,  delegowanym  w  sprawach  służbowych, 
oznacza  władza  dysponująca. 

§  64. 

Kasa  winna  baczyć,  aby  zaliczki,  żądane  przez 
władze  asygnująee,  nie  przekraczały  ustanowioifVcłi 

norm.  W  tym  celu  w  księdze  kredytu  w  „uwadze" odpowiedniego  rachunku  kasa  notuje,  w  jakiej  wys 
sokości  wypłacono  zaliczki.  , 

§  65. 

Zaliczki  na  poczet  kredytów  ubiegłego  okrcsJ 
hudżetowcjjw   nie  mogą   być   wypłacan*   w  okresie 

\-lgowyrn.  ■ 
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Emerytury  i  zasiłki,, 

§66.  ^ 
Kmeiylury  kasa  wypłaca  na  zasad/ie  otrzynias 

pych  od  Izby  Skarbowej  poleceń  oraz  książeczek 
emerytalnych,  wydanych  przez  Izbę  Skarbową  cmc= 
rytom. 

§  67.  ■ Polecenia  Izby  Skarbowej  kasa  wciąiia  do  ksic; 
0  przyznanych  emerytur. 

§  68. Osoby,  upoważnione  do  poboru  emerytury,  obo^ 
wiązane  są  przedstawić  za.świadczcnie,  wymagane 
przepisami  o  emeryturach.  W  razie  zgłoszenia  się  po 
.odbiór  emerytury  za  kilka  ubief*lych  miesięcy,  dosta* 
teczne  jest  jedno  zaświadczenie  za  ostatni  miesiąc, 
za  który  mlbiera  się  emeryturę. 

§60. Przed  wypłatą  emerytury  kasa  sprawdza  zgod^ 

ność  książeczki  emerytalne]  z  poleceniem  lzby'Skarj bowcj. 

§  70.  . 

Z  odbioru  emerytury  strona  kwituje  na  kuponie, 
który  służy  kasie  za  dowód  rozchodowy. 

Uwaga:  W  Małopolsce  utrzymuje  się  dotych; 
czasowy  sposób  wypłacania  emerytur  za  pośrednic= 
twem  Pocztowej  Kasy  Oszczędności. 

§  71. Zasiłki  (wojskowe  i  inne)  kasa  wypłaca  na  za= 
sadzie  upoważnienia  Izby  Skarbowej  z  zachowaniem 
źastrzcżonyeh  w  upoważnieniu  warunków.  Z  odbio= 
ru  zasiłku  strona  kwituje  na  osobnym  blankiecie 
(wzór  Nr.  12),  który  służy  kasie  za  dowód  rozchn= 
dowy. 

Zasiłki  mogą  być  też  wypłacane  na  podstawie 
zbiorowych  list  wypłaty. 

Depozyty. 

§  72. Sumy  depozytowe  kasa  wypłaca  bezpośrednim 
wierzycidom  lub  osobom  przez  nich  upoważnionym, 

na  zasadzie  asygnacji  urzędu,  któi'y  dysponuje  da= 
nym  depozytem.  Przed  wydaniem  depozytu  kasa 
winna  się  upewnić,  że  pod  pozycją  dziennika  przy* 
chodowego,  wskazaną  w  asygnacji,  jesi  odpowiedni 
fundusz. 

Fundusze  specjalne  i  sumy  komunalne.  . 

•     '     §  73.  ' 

Przy   \^'płacaniu   sum   funduszów  specjalnych 
1  sum  komunalnych  kasa  winna  bacz\ć,  aby  suma 

wypłac*ana  nie  przekraczała  odpowiedniego  fundu= 
szu,  wykazanego  w  księgach.  /  • 

Dowody  rozchodowe. 

§  74. Władze  i  urzędy  państwowe  mogą  polecać  k^' 
som  dokonywanie  wypłat  z  reguły  ts.  \Hm\oSii  asy; 
Ł^nacji,  Wystawionych  na  SUinkictach  według  wzoru, 
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ustanowionego  w  §  23  Przepisów  rachunkowo '  ka= 
sowych. 

Wyjątek  od  tej  re.guły  stanowi  wypłata  emeryt 
tur,  zapomóg,  zasiłków,  kuponów  od  obligacji  poj 

życzćk  państwowych  i  t.  p.,  którą  się  uskutecź*hia  na 
podstawie  osobnych  rozporządzeń. 

Instytucje  komunalne  podejmują  w  kasach  wp?a=. 
cone  na  ich  rachunek  dodatki  komunalne  do  pouat= 
ków  państwowych  na  podstawie  urzędov/ych  upo? 
ważnień  i  pokwitowań. 

Uwaga:  Co  do  wypłat  sum  komunalnych  (do* 
datków  autonołi-łicznych)  obowiązują  w  Małopolsce 
nadal  odrębne  przepisy. 

§  75. 

Dla  usprawiedliwieniM  w  Klównyni  dzifuuiku 
rozdiodu  takich  wydiilków,  które  sfy no wi^i,  obro- 

ty kasowe,  nie  wplywiijłicc  na  ogólny  s(aii  kasy, 

kasa,  s\}()xzn(h'€\  odpowiednie  noij'  roachodowe {Avzór  Nr.  5). 

Asygnacje. 

§76. 
Asyfjnae.ie  wystaw  la  się  na  imię  bezpośrednie- 
go wierzyciela  Skarbu. 
Asygnacje  na  sumy  budżetowe  mogą  być  rea- 

lizowane w'  ciągu  roku  bnrlżetowego,  oraz  okresu 
ulgowego,  asy  gnacie  zaś  ua  sumy  depozytowe 
i  sumy  fuuduszÓAV  specjalnych  —  w  ciągu  roku 
od  daty  wystawienia  ich;  niezrealizowane  w  tym 
czasie  asygnacje  zwraca  kasa  Avładzy  asygnnjącej 
z  odj)o\viedidą  adi^tacją. 

§  77. Zbiorowe  wypłaty  jednego  rodzaju  luilc/iy toś- 
cr,  jak  np.  ))oboróvv  służbowych,  plac  robotniczych, 
jednorazowych  lub  stałych  zasiłków,  udzielanych 
szeregowi  osób  i  t.  p..  uskutecznia  się  na  zasadzie 
Jednej  zbiorowej  asygnacji,  Avystawionej  na  imię 
osoby,  upoważnionej  do  podjęcia  pieniędzy. 

'  §  78. 

Asyguacja  winna  być  wy^stawiona  na  blankie- 
cie, .składającym  się  z  3-cli  części:  grzbietu,  właś- 

ciwej asygnacji,  która  służy  dla  kasy,  jako  upo- 
ważnienie do  wypłaty,  i  talonu,  który  jest  dla  oso- 

by odbierającej  dokumentem  do  odbioru  pieniędzy. 
Asygnacja  winna  zawierać: 

a)  nazAvę  władzy  asygnująeej  i  kasy  luajoeej 
dokonać  Avypłaty, 

b)  imię  i  nazwisko  osoby  lub  Jiazwę  firmy,  na 

rzecz  której  przypada  Avyplata,  a  a\'  odpoAyicdnich 
Avypadkach  imię  i  nazwisko  osoby,  npoAvażnionej 
do  odbioru  pieniędzy; 

c)  datę  i  numer  ksi(;gi  Avystawionj'^ch  asyg- 
nacji, oraz  stronicę  księgi  kredytów, 

d)  sarnę  należy tości  i  sumę,  która  ma  być  Avy- 
])ł«cona  —  Avypisane  cj-frami  i  słowami, 

'e)  okres  budżetowy, 

f)  0dział,  paragraf  i  pozj^-ję  budżetu,  Ictór.yeh 
dotj^czy  A^^płata, 

g)  tytuł  należy tości, 
h)  pieczęć  i  pod|)is  kierownika  urzędu  n.sj^^nu- 

j.!<-fr^()  lub  jego  zastępcy,  tudzież  kojitrasygna^.ę 
kinownikn   (ddziałn    fAvydzi^łii)  raehunikowcgo. 
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!W*2ry  wl©day  l-ej  fnsł^e^i  —  zgodnie-!?.  VT20Tanii 
jmd-pis&w,  tidzielonyeh  nprze<inio  kas5a 

AsygT^e^a.  na  mmy  ohrot<m«  winno  jsawierać 
w  naUflrfwkn  Btronśoe  ł  uosycie  kpicjpi  snm  obrolo 

ti^ych  laby  Skaybowei  f*^  37  Przep.  rficb.-kaa). 
Je?;e]i  wT?'>jQta  dotyczy  depozytn.  to  zamiast 

danych,  TrymSfmiouych  pod  punkt«m  1'),  Trinna  być 
wslcazsnia  pobycia  ds^iennika  przychoflowcf^o,  pod 
którą  dany  flei^ozyt  ie-?!,  zapisany,  a  przy  wypła- 

tach ze  specjalnych  ftmdnssów  —  aarwa  funduszu. 

§  79. 
Tjfftśe  asyg-uacji  jjioże  hyt  lit^gi-afoTPcaiaa,  drako- 
wana  lab  pisassa  nitifisyni^*,  iodnak  ewraa  asyg- 

ttOTB'ana,  imię  i  wazwiftko  odbieraiąeego,  oraz  pa- 
Y&grsi  i  |K«ye>a  ̂ ndietu  mBsi  bye  pisana  r^^znie. 

§88. 
W  a*;yfiruicjach  i  talonach  ni<j  może*  być  skro- 

bać, ani  wyeifrań.   Omyłki   w    treśeii  asysrnacji  - 

■winny  być  przekreślone  czerwonym  atramąn  ̂ eui, 
poprawka  ma  być  otnówiona  i  stwierdzona  podpi- ' 
sem  kierownika  ur2ędn  H?<ytrntiiqcoffo  lub  iego  za- 

stępcy.   Snrna,  WTyaionu  w  aeyjrnacji,  nie  ąioiie- 
bye  poprawioRs.  nTii  w  cyfrach,  ani  w  słowach. 

^81. 
Jeieli  i<'f}fio;j  osobio  przypada  wyplata  z  róż- 

iiyeh  para!arrafórv  lub  poaycji  bndźetn,  to  wladŁi 

a.9ya'nn5aca  sporządza  jedna  aeygnae.i*;,  z  wyszea?- 
ff<51nieniem  .iednak  w  naclówkn  aeygnaeji  kwot, 
dotyczących  każdej  pozycji  bndźetn. 

Wystawianie  jednej  asyijr.ncji  ua  %vypTat«^ 
kre^tfłw  różnych  okrtjsów  budżetowych  jest 

łiedoptiszezaJse. 

§  82.  , 

Wf^zelkk?  yjo^raccriia.  jakio  z  wumy  asyjmowa- 
ij aj  mają  być  odliczone,  winny  być  wyszczeprólnio- 
jie  w  a«y^',aeji.  W  asyflrnacji  zatem  naleiy  wy- 

mienić:  v-'-.-;;^ 
a)  0{?óh2q  snmę,  asygnaowaną  do  wypłaty; 
b)  snmy  potrąceń  2  d?)łączeniem  deklaracji, 

Inb  wykazów,  oddzielnie  na  każdy  rodzaj ,  po- 
trąceń; 

c)  przypadając^-!  do  wypiaty  różnicę,  która  za- 
równo, jak  i  ogólna  a*y^owana  suma  winna  być 

wypisana  s?owarai, 

Na  potraconą  Humc  kasa  aa  '//ądanie  wydaje  ' 
pokwitowanie. 

§  ̂. 
Nie  mcf-ki  być  przyjf^ia  taka  asygnacja,  z  któ- 
rej częśo  pieniędzy  raa  hyc  wyT»łscona,  a  cz^jśe 

wysłana. 

^  84. 
Kasa  otricyitiuje  s^ygnaeje  bezpośrednto 

7,  uiTisęda  a«ygnnja<?ego  w  zapieczętowanej  kooer- 
de,  za  potwierd'/eniem  o<Ibiorn  w  księdze  doręczeń. 

Nie  wolno  kssic  przyjmować  asygnacji  bez- 

pośrednio od  mohj.  w  jej  zrealizow^nit^  intere- sowane i. 

•  ( 
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45. 

♦lo  wypłaty  '(ęyrażona  Rlowami,  oraa  pieczęć  i  pod- 
!?^!py  tych  <mSb,  kt/jrc  podpinały  aRygnację. 

4  86. TaToa  asygroaeii  mośe  przedstawić  kasie  do 
wypłaty  osoba,  na  hnUi  kfórei  Koątała  8porzad7x>na 

a8yR*nacis.  albo  osoba.  pogiadaj.'łea  jej  o.sólno  Itib 
specjalne  ?)elnomo{fai(;two,  zańwiadcz-one  przez  no- 
tarins^za,  nrzf^d  paiiisir^owy  Inb  gminny,  wreswi*' 
Of^^ba.  upoważniona  do  odbioru  mi'  odwrotnej  stro- 

nie ialonu. 

Ojrólne  pelnonioenictwa.  moźt>  ka^wj  zwrócić,  od 
nośnej  osobie,  po  ripr/.edniom  złożenia  nwierzytel- 

njocego  odpisu.  • 
Talony  a^tyjrcacji  zbiorowych  77)  nie  mcn:Ą 

hy/.  (vl«tępowane  innym  ofiobom, 

§  87. 
Jeżeli  talon  zosta!  zprubiony  lub  zniezczony 

i  osoba  zaintereHowbiki  złoży  o  tcm  w  kasie  pisem- 
ne zawiadomienie,  kaf.a  odsyła  to  Łswindomienie 

do  nrzedu.  który  wystawił  asycfnację,  7.  zaznacze- 
niom, że  należna  hinna  nie  została  wypłacona,  a  na 

asysynacji  ez^mi  adnotacją  o  ?B:nbieiilu  talonu.  Nó 

żadnnie  urzędu  asys^i-ojRceso,  kasa  zwr;'>cji  nie- 
zrealizowana asytfuaeję,  wykre^h^  ja  z  kfiieeri  Icre- 

(Jytów  i  notuje  ziwTot  .isyjęnaeji  w  księdz<^  ołrzy 
mn.nyeh  »sygnaeji. 

•1..  ■  .  , 

Jeżeli  tirz^id  'dysponujtu-y  nuileślc.  asygf^iację 
z  polee  cniem  przesłania  sofówki  pocztą,  to  kasa 
xrJafwia  wypłatę  najpóźniej  no  dniari  dzień  po 
otrzymani^!  takieiro  polecenia  i  pokwitowanie 
poczty  przykleja  do  asygrnaeji.  Koszty  przesyłki 
pieniędzy,  kasa  strąca  z  snmy  asyguowanej,  o  ib; 
vor\  tyra  wzarledem  rac  otreymnla  odml^^nne^^o  po 
]ece)-ji».  TTrzad  dy8ponujqęy,  polecając  przosłanio 
picTtiedzY  poczta,  powinien  dołączyć  do  asygrnacji 

'wrynełniony  przek.T/  pocztowy,  wzfrlędnie  zaadreso- 
wana, konerte  na  list  pieniężny.  A8y$?nacja  takji 

winna  być  nadeslario  wraz  z  ialonem.  Kasa  za- 

znacza na  talonie  asysrnacji  o  wysłam~o  pieniędzy 
ż  w:i'szeze!?ólnieniem  noayojj  dzionpśka  rozchodu, 

oraz  df)ty  przesłania  i  odsyła  jfo  Tii-^^zwloeznie  urzę- 
'Towf  dysponującemu.  .1  " 

Funkcjonariuszom  państwovv'>'m.  którzy  maja 
siedzibę  ur7>ędowf)  poza  siedziba  kasy,  mo£?ą  być 

wysłane  poboT'v  służbowe  poc;.^?)  zn.  pomocfj  nrze- 
'•'-■f?.u  —  np  kilka  dni  pnwł  terminem  płatności. 
Po  otT-Trynianin  asy>?nacji  z  r.wp^łnionym  przeka- 
/-<nn,  kasa.  no  dopeln>eriiu  'form^^liiości  raehnnko- 
•^vo-kaKOvv-ycb,  wy7.->isnje  ̂ t<?Jir  -'/onyjń  atrament.om 

\!a  przekazie  termin  płatnońei  w  -następującej  for- 
mia:    ..wynłs.r-.jć  nie  wc^wśniej,  jak  dnia  
19!^  .  .  .  r."  i  nadaje  natychmiast  przekaz  w  ur/.*}- rhie  nocztowym. 

Pobór  x^  za.  styczeń  nie  moj?a  być  pr7/ekazy<v3 
no  Wf-ześnicj.  jak  w  dniu  płatności. 

'Kos-^ta  or/esyłki  r>oczfa  poborów  i  innych  u;) 
leźytości  słu?;bowycb ,  przypadaj.'}  r-ych  funkejo- 
narjTJszom  nsństwowym,  wokry^a  się  z  kredytu, 

przewidzianego  w  bndżoi-.łę;  Minis<«.'i'stwa  Skarbu, 
na  zasadzie  sporzedzony"!;  przez  kasę  not,  2  do- 

łączeniem do  nieb  kwitów  r>«'>'^^'t*3'A^ob. 
^a  życzenie  wierzyciela  Skarbu,  w^^-raztuie  n;( 

odwfotm*'?  styoid'"  faldnrf  «.iByi?ti«.cji,  HJł'degłsn#«r. . 

Pozycja  565. 



Upowaźniaiiic  au  itóygaacj^d?  łiinvch  kas  do 

I  89. JiTioli  okkX'S^,  :      ..Miiui  a-v  ̂ ;ag<iciJ,  -której 
tly-Lałamość  •obejm ajL"  vv  i(^-ej,  au,  jecien  i>owiat,  na 
ueśle  ao  Kasy  ttkarbowej,  w  której  posiada  otwai'- 

hmei  kasy  sweJŁ  oJifęgu  do  uokoHHiaja  wypiaty, 

lo  Kasa  bkai-bowa,  Av  której  ta  wiadza  jeat  akredy- 
towaną, po  sprawdzeniu  as^gnacji  t,  sposób  prze- 

widziany  vv  v  yi,  obciąża  kredyty  wype-iuiając  prze- 
ttzaiki  1,  2,  ti— iU  i\SŁęgi  kredytów,  poczem  uzmesK 
fza  aa  odwroiuej  stroaie  odcisk  stempla  nastąpu- 
.Uieej  treści:  ,Jiasa  Skarbowa  w   upowat- 
iiia  Ka&ii  tóiUirbową  m  ......  .    do  wypłacenia 

kwoty,  vv,v  mieaioiie.j  w  ąiuiejs2e,i  nyygnacji" 
i  prze-śyia  asi-gnację  odiiośuej  kasiu  do  wypiaiy 
aajpóżaiej  aa  drugi  dzień  po  otr^ymaalu.  tJpo- 

waiiuieuie  aa  aai'gaaeji  wiaao  być  iXKipii>a'ue  przez 
bkarbiiiica  x  raekausiri^a  ^wzgiediiie  prze^  naczei- 
nika  Ceatraiaej  Kasy  Paiistwowei  i  kierowaika 
oddaiaiii  racłiiiakowego)   i  zaopatrzoBtó  pieczęcią 

Najpóźniej  dam  3-go  aae^aego  miesiąca,  kii- 
s>a  -upoważaiająca  prsiesyłee  Izbie  Skarbowej,  któ- 

rej podlega,  wykaz  asygaaoji,  wysiaaycii  w  ubieg 
lyai  miesuicu  ianym  kasom  do  ?;i:'ealizowam& 
(wediug  waoru  Kr.  13),  oddaieiśiio  do  kas  okręgis 
dwojcl  laby  tók^irbowei  t.  oddaiehiie  do  kaą,  podle--  ̂  
lyeii  każdej  a  izuiyeii  izb  bkarbowyciL 

Jeieli  upowainioBU  do  \\ypiaty  Kitśa.  tskar- 
bowa  znajduje  się  w  okręgu  innej  Izby  Skarbowej, 
to  kasa  upoważniająca  prz^sy^a  ponadto  drogi 
egzemplaris  rzoczoiiego  wykii-su  tai  Jzbie  Bkarbo 
wej,  której  podlega  kaisa,  upoważniona  do  dokoa^t- 
aia  ,  wypłaty  —  ooleia  otwarcia  w  ksiijgacb  izby 
Skarbowej  odnośn^cłi  kredytów  bes  osobnego  po- 

wiadomienia o  teiii  Kaay  Skarbowej, 

,  Kasa  Skarbowa,  upoważniona  do  vryplaŁy  z^a" 
pisuje  otrzymanu  asygnącjii  s  upoważnieniem  in- 

nej kasy  lub  izby  Skarbowej  do  księgi  otrzyma- 
arcii  asygnacji.i^  169),  nie  przeprowadzając,  ani 

otwarcia  kredytu,  ani  -wypłaty  aaygnacji,  przez 
księgę  kredytów,  praeciiowuje  ją  w  Kpecjalaej  tecz- 

ce do  czasu  zgłoszenia  interesanta  po  odbiói- 
pieniędzy,  po  uskutecznieniu  zaś  wypłaty  dołącza 
asygnację  do  dowodów  kasowych,  na  ogólnych  za- 
Badach,  a  talon  ocisyla  do  Ka«y  Skarbovt'oj,  która 
ją  upoważniła  do  wypłaty.  Ta  ostatnia  kasa  od- 

notowuje dokonanie  wypiaty  W  prz^dziaikack  11, 
12,  14  i  15  ksi^jgi  kredytów  i  odsyła  następnie  talon 
władzy  asygnującej. 

Przy  wypiacie  kasa  stosuje  się  do  postsmowień 

Jeżeli  władza  wsygiiująca  zażąda  zwł'oba  nie- 
zrealizowanej asygnacji  z  upoważnieniem  Izby  lub 

Kasy  Skarbowej,  to  asyguacja  ta  winna  być  prze- 

■  »lana  Izbie  Skarbowej  swoj^o  okręgu,  która  awra-  « CU  asygnsojp  władzy  i  rówiroczeónie  poloea  właści- 
wej Kasie  Skarbowej  swego  okręgu,  aby  odnośny 

kredyt  napowrót  przypisała  i  odpowiednie  zmiany 
w  księdza  kredytów  przeprowadziła.  JeisU  gaś 
kQ.m  lipowaiuiająea  zaajduje  się  w  okrfjgn  innej 

«.Kby  SfcatbiweSf  m  ptMiowae  otwarcie  ktcdytri 
w  tej  kasie  iiastępnic  na  podbtawrio  poieceaiia  pnso 
iożonej  Izby  Skarbowej,  wydanego  po  otrzymaniu 

.^ecjalnego  pisma  od.  hby  Skarbbwoi  której  pod- 
Uga  kłitiu,  upoi-.  eirdona  do  wypłaty. 

Obydwie  Izhy  od.uotownią  emia«j<-  krod:^'iów .s^;yc{i  k&ięgaęh, 

ia;ba  Skarbo^^i*  podaje  do  wiadomołsci  ka.5 
.•iwogo  ok^ęga  spis  okregovi^ycłi  władz  asygnują- 
cyoh  a  wyszczególnieniem  t^łrenów  ich  działsijłości 
oniz  km  upowaaniająeycłi  i  apowaiaionyeh  do  do- 

konywania WFPłftt. 

Jeżeli  teren'  ten  obejmnje  ka>iy,  rłodlogie  róż- 
Ufa  Izbom  Skarbo  wym^  wsijomniany  spis  winleai 
być  sporządzony  po  porozumioaiu  sie  obydwu  lab 
Slsiirbowycb. 

Wszystkie .  osygniicje,  wpływając©  do  kas}-, 
U'inny  być  przejrzano  przez  .skarbnika,  nadto  na 
każdej  a^jygaacji  winien  być  ujiiieszcsony  numtir 
bieżący  księgi  otrzymanyob  asygnsiijji  IBU).-. 

Kontroiił  asyptacji* 

iVzed  oddajaiem  asygnacji  ckj  «'-j'pio.ty  ra-efe- 
raistrz  obowiązany  jest  sprawdzić: 

a)  czy  asygnacja  podpi«Kn^  jest  prasz  osoby 
do  tego  upoważnione, 

b)  cjsy  Jfcat  aa.  asygnacj-i  numer  kfsi«asi  wysta- 
wionych asj^gnacji  oraa  stioaioa  księgi  kredy  t^^ 

M?go  urzędu,  który  asygnacj^  -wysiały  ' 
0)  czy  w  asygaaoji  aiema  pod-skrobań,  a  jeżeli 

Hit,  poprawki,  to  czy  ssoat^ly  należycie  ©mówiott©, 
czy  cyfry  w  *.ekście  asygmeji  mc   m.  kreślone 

a,;  c:;i"  G.'^,gnacji  ji^t  wska^ay  ^rlaaeiw?' 
Asir4,  imragraf,  pozycja  oraz  okrea  badże;o«7'', 

e)  esy  n&  eel,  w  asygnacji  -wymieniony,  tir^nd 

posiada  w  kasie  otwarty  kredyt,'  odpowiedni,  to  do 
"■\'-l/8okoBci  bumy  i  Jej  prz^-znaczenia , 

f)  czy  pieniądze  zof-itaJy  asygnowans  beapo- 
średniemu  wierzycielowi  skarbu,  a  iffżeli  pieniądz* 

odbiera  nie  l/czpoóredni  wiersjr-ciel  Skarbu,  lecz 
r^oba  przt3z  niego  upoważniono,  c-zy  jeat  to  wj  - 

raźSti?;  zaznaczone' Vv  asygnacji, 
g)  czy  wypŁata  naleźytośc).  ią.^iam,  jejst  w v,-t.'!4ciwym  terminie, 

h)  jeżeli  v.'  asygnacji  mają  być  dokonane  po- 
trącenia, cz9  dołączony  jest  u^ykaz,  względnie  de- 
klaracja aa  potrącenia,  oddziolni*>  na  każdy  ro- 

dzaj potrąceń,  ■ 
1)  w  razie  polecenia  wysiania  pieniędzy  pocz- 

ta, <i%Y  jest  do-lączony  przekaz  urzędu  dysponnją- 
eog'o  do  odbiorcy,  oraz  talon, 

i)  czy  suma  asygnowana,  nazwisko  i  imię  od- 
biorcy, oraz  paragraf  i  pozycja  budżetu  są  napi- 

sane ręcznie. 

Dokonano  sprawdaenio  rachmistrz,  łub  urzęd- 
nik do  tego  upoważniony,  otwierdy^a  wtemplcra 

„sprawdzono"  i  swym  podpisem. 

J cieli  g  powodu  uchybień  poWyźssjyHł  waruh- 
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UHc.'j(;,  wraz  /  wyjaśnieuieiii  si)iH\vi',  udsyla  do 
ui-zędu,  który  asygnację  Avystawił;  zwrot  ten  wi- 

nien nastąpić  najpóźniei  na  drugi  dzień  po  otrzy- 
maniu asygnaeji,  o  czeni  czyni  się  adnotację 

księdze  otrzj^raanyeli  asygnaeji.  # 

§  93. 
Jeżeli  asymilacja  odpowiada  wymaganym  wa- 

runkom, to  racdimistrz  wciai^a  ją  do  księfei  kredj'- 
tów  i  obciąża  odnośny  kredj-t.asygnowaną  suma- 
Na  asygnaeji  rachmistrz  zaznacza  strouicę  lej 
księgi,  a  asj^ąnaeję  przechowa  jo  do  czasu  zgłosze- 

nia się  odl)iorcy. 

Asygnację  na  sninj^  depozytowe  wciąga  się  do 
księgi  dejjozytów  dopiero  po  zgłoszeniu  się  od- 
biorcy. 

§  94. 

Po  zgłoszeniu  się  odbiorcy  racjmiistrz  porów- 
nyw^a  taion  z  asygnaeją,  sprawdza  tożsamość  oSo- 
by  odbierającej  i  po  pokwitowaniu  przez  nią  na 

asygnaeji  z  odbioru  przj'padającej  do  wypłaty  su- 
my, z  oznaczeniem  daty  odbioru,  oi  az  z  ewentual- 

nem  powielaniem  się  na  upoważnienie  do  odbioini, 
raclamistrz  oddaje  asygnację  osobiście,  lub  przez 
osobę  należącą  do  składu  kasy,  kasjerowi,  talon 
zaś  zwraca  odbiorcy  dla  okazania^ w  kasie. 

• 

§  95. 
Talony  asygnaeji,  przedstawione  do  wypłaty 

w  nicAYlaściwej  kasie,  albo  przez  osoby  nieupoważ- 
nione do  odbiorn,  tudzież  talony,  których  treść  nie 

jest  zgodn*a  z  asj'gnacją,  wreszcie  talony  asyg- 
naeji, które  zostały  zwrócone  nrzędowi  w  myśl 

§  92,  zwraca  się  okazicielowi.  Na  żądanie  okazi- 
ciela kasa  wyjaśnia  na  talonie  powód  odmówie- 

nia wypłaty. 

§96. 
Pokwitowanie  na  asygnaeji  winno  być  napi- 

sane w  językn  polskim,  a  suma*  pieniędzy  —  wyp- 
rażona słowami.  Za  osoby,  nie  nmiejące  po  pol- 

skii,  podpisiue  osoba,  przez  odbiorcę  npow^ażnio- 
na,  a  nie  należąca  do  składu  pracowniłców  kasy. 

W  ppkwito wdaniu  tego  rodzaju  Avinny  być  zazna- 
czone adres  podpisującego  i  legitymacja.  • 

Wyplata  pieniędzy.  ' 

§  97.  
® 

Kasa  nie  jest  obowiązana  realizować  asygnaeji 
w  dniu  jej  otrzymania,  z  wyjątkiem  asygnaeji 

z  napisem  „pilna",  która  winna  być  realizowana niezwłocznie. 

§  98. 
Po  zgłoszeniu  się  odbiorcy  z  talonem,  kasjer 

zapytuje  odbiorcę  o  jego  nazwisko  i  z  jakiego  ty- 
tułu otrzymuje  należytość,  spraAvdza  prawidło- 
wość pokwitowania,  wypłaca  pieniądze  i  bez- 

zwłocznie wciąga  wypłaconą  sumę  do  podręczne- 
go rejestru  (wzór  Nr.  6),  a  na  asygnaeji  i  talotiie 

przykłada  stempel  „wypłacono*'  oraz  wypisuje  da- 
tt^  wypłaty  i  stwierdziła  to  swym  podpisem. 

§  99.  . 

Nad  okienkiem  kasjera  w  miejscu  widoczneju 
winno  być  umieszczone  zastrzeżenie,  iż  po  odejściu 
odbioicy  nie  będą  uwzględnione  żadne  reklamacje. 

§  100. l'o  uskutecznieniu  wypłaty  kasa  zaznacza  na 
asiyguacji  i  na  talonie  ninuer  dziennika  rozchodu. 
Na  asygnaeji,  z  której  dokonano  ])otrącenia,  i  na 
asygnaeji  na  ])rze]ew,  oraz  na  talonach  takich 
asygnaeji,  oprócz  pozycji  dziennika  rozchodu,  ka- 

sa zazłiaeza  poszczególne  sumy  i  pSzycje  dziennika 
przychodu,  pod  któremi  sumy  te  zostały  zapisane 
na  przychód.  Asygnację  zrealizowane  kasa  dołą- 

cza do  doAYodów  kasowych,  a  talony  natychmiast 
odsyła  urzędom  asygnującym. 

Przelewy. 

§101. liozracliunki  między  urzędami  państwowemi, 

lub  między  urzędem  państwow^'-m,  a  taką  insty- 
tucją komunalną  lub  inną,  która  iiosiada  fundusze 

w  Kasie  Skarbowej,  dolconywują  się  za  pomoc:i 
asygnaeji,  oznaczonej  w  nagłówku  „ua  przelew  '. 

Asygnację  taką  wystawia  ten  urząd,  od  któ- 

rego przypada  nal^ytość,  polecając  kasie  przelać 
należną  kAvotę  ze  spigo  kredytu  na  odpowiedni  ra- 

chunek tego  urzędu,  względnie  instytucji,  których 
jest  dłużnikiem.  W  asygnaeji  winien  być  ozna- 

czony dział,  paragraf  i  pozycja  budżetu,  względnie 
nazwa  rachunku,  na  które  należy  zarachować 
przelewaną  sumę.  Kasa  otrzymuje  asygnację  ta- 

ką z  nieodciętym  talonem.  Pod  innemi  względa- 
mi asygnacja  taka  nie  różni  się  od  asygnaeji  zwy- 

czajnej. •  • 

§  102. Na  odwrotnej  stronie  talonu  kasa  stwierdza 
dokonanie  przelewu  ze  wskazaniem  pozycji  dzien- 

nika przychodowego  i  zwraca  talon  urzędowi  asyg- 
nującemu.  . 

§  103. Asygnacja  „na  przelew"  służy,  jako  dowód 
usprawiedliwiający  wydatek;  przychód  z  takiego 
przelewu  usprawiedliwia  się  deklaracją  urzęiii, 
ANskazującą,  na  jalci  rachunek  przycliód  ma  być 
zapisany. 

§  104. Prostowanie .  omyłek  w  razie  niewłaściwego 

zfurachowania  kredytów,  oi'az  przenoszenie  kredy- 
tów z  jednego  tytułu  budżetowego  do  di"ugiego,  nie 

mogą  być  dokonywane  za  pomocą  asygnaeji  (§  60). 

DZIAŁ  IV. 

ODBIÓR  PRZESYŁEK  Z  POCZTY,  PRZECHO/ 
WYWANIE  I.WYDA WANIĘ  ZNAKÓW  I  PRZED= 

MIOTÓW  WARTOŚCIOWYCH. 

Odbiór  przesyłek  z  poczty. 

•§  105. 

Sumy  pieniężne  i  inne  walory,  nadesłane  pocz- 
tą pod  adresem  urzędów  państwowych,  nie  posia- 

dających kas  specjalnych,  odbieta  z  poczty  miej- 
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suoWH  -  Kafśa  f>karl)owći  ,  za  w  lasiieui  poiwier(i5«e- 
iiieni. 

Nadesłane  do  Kasy  Skarbowej  przez  ia*ząd 
pocztowy,  lub  inne  urzędy,  a^¥izac3e  pocztowe  na 
odbiór  pieniędzy  i  przesyłek  Wartościowych,  za- 

r,  pisuje  rachmistrz  do  specjalnej  księgi  (Avzór 

Nr.  14).  Do  t)dbio;-u  nadesłanych  pieniędzy  skarb- 
nik upoważnia  kasjera  lub  jednego  z  urzędników 

kasy. 

§107. 

'p^  Uraędnik,  delegoAvany  do  odbioru  przesyłek wartościowych,  udaje  się  na  pocztę  w  asystencji 

woźnego  i  przyjmuje  tam  gotowiznę  po  przelicze- 
niu, a  koperty,  paczki  i  skrzynki,  po  sprawdzeniu 

pieczęci.  W  razie  zauważonego  naruszenia  pie- 
częci, urzędnik  delegowany  otAviera  przesyłki 

w  obecności  naczelnika  urzędu  pocztowego,  a  gdy- 
by okazał  się  brak,  sporządza  o  tern  protokół,  któ- 
ry podpisują  obecni  przy  sprawdzaniu. 

§  108. 
Przyniesione  do  kasy  przesyłki  wartościowe 

otwiera  skarbnik  w  obecności  urzędnika,  który  był 
delegowany  do  odbioru. 

§  109. 
Przesyłki  pieniężne  powinny  być  odebrane 

z  poczty  najdalej  w  dniu  następnym  po  nadejściu 
awizacji. 

§110. 
Jeżeli  nie  nasuwają  się  żadne  wątpliwości,  co 

do  przeznaczenia  kwot  nadesłanych  pocztą,  to  za- 
p^isuje  się  je  tak  samo,  jak  zwykłe  wpływy;  w  prze- 

ciwnym razie,  pieniądze  zapisuje  się  na  razie  do 
depozytu  Kasy  Skarbowej,  która  obowiązana  jest 
natychmiast  poczynić  kroki,  celem  wyjaśnienia 
przeznaczenia  nadesłanych,  pieniędzy,  poozem 
przelać  je  na  właściwy  rachunek  za  pomocą  noty 
z  dołączeniem  do  niej  dokumentu. 

Gdyby  w  ciągu  30  dni  nie  nastąpiło  wyjaśnie- 
nie i  przerachowanie  odnośnych  kwot,  Icasa  prze- 

nosi je  rachunkowo  do  depozytu  Izby  Skarbowej; 
którą  równocześnie  o  tern  zawiadamia. 

§111. 
Ijf  Korespondencję,  przy  której  nadesłano  pienią* 
dze,  kasa  przesyła  temu  urzędowi,  do  którego  była 

adresowana,  z  podaniem  daty  i  sposobu  zaraclio= 
wania.  • 

Otrzymywanie  i  wydawanie  znaków  warłościowycli. 

§  112. 

Za  państwowe  znaki  waTtościowe  uważa  się  te' 
wszystkie  druki,  które  kasa  w>'daje  za  opłatą  i  z  o= 
brotu  których  winna  prowadzić  rachunek,  jako  tó: 
znaki  stemplowe,  świadectwa  przemysłowe,  świas 
dcctwa  akcyzowe,  banderole  i  t.  p. 

§  113. 
Kasy  Skarłwwc  otrzymują  państwowe  znaki  war^ 

tościowc  bezpośrednio  z  Biura  Znaków  Wartościo= 
wych  Ministerstwa  Skarbu    Ha  własHe  zawidwiema, 

wystawiane  na  specjalnych  blankietach  (wzór  Nr.  15) 
osohno^la  każdego  rodzaju  znaków. 

§  114. Skarbnik  winien  czuwać,  aby  w  kasie  znajdowela 
się  dostateczna  ilość  znaków  wartościowych,  a  mia? 
nowicie:  na  okres  jednego  miesiąca  w  kasach  o  du- 

żych obrotach  (ponad  miljon  sztuk  poszczególnych 

rodzaj ów^),  na  okres  zaś  S^ch  miesięcy  —  w  kasach  * 
o  nieznacznych  obrotach  znaków  wartościo-wych. 

§  115. 
Po  nadejściu  przesyłek  z  państwowemi  znakami 

wartościowemi,  slcarbnik  przelicza  je  w  obecności 
rachmistrza  i  kwituje  z  odbioru  na  przesłanym  jedno= 

cześnie  z 'przesyłką  formularzu  (wzór  Nr.  16),  który zwraca  niezwłocznie  Biuru  Znaków  Wartościowych. 
W  razie  stwierdzenia  niedokładności,  skarbnik 

wraz  z  rachmistrzem  sporządzają  protokół  w  2=ch 
egzemplarzach,  z  których  jeden  pozostaje  w  kasie, 
a  drugi  wraz  z  opaską,  pod  którą  znaleziono  niedo= 
kładność,  przesyła  się  natychmiast  do  Biura  Zna^ 
ków  Wartościowych. 

Znaki  wartościowe  winny  być  w  dniu  nadejścia 
zapisane  do  odpowiednich  ksiąg  przychodu  i  razcho= 
du  znaków  wartościowych.  Jako  dowód  przychodu 
służy  formularz  (wzór  Ńr.  16),  przysłany  przez  Biuro 
Znaków  Wartościowych. 

Pieniądze,  uzyskane  za  wydane  znaki  wartościom 
we,  winny  być  codziennie  zapisywane  do  dziennika 
przychodu  na  podstawie  not,  sporządzonycli  przez 
kasę  dla  każdego  rodzaju  znaków  wartościowych, 
a  ilość  wydanych  znaków  na  rozchód  do  odnośnej 
księgi. 

"  §  116. 

Znaki  wartościowe  przechowuje  się  w  skarbcu 
w  paczkach  według  rodzajów  i  wartości  poszczególs 
nych  znaków. 

§117. W  ostatniiri  dniu  każdego  miesiąca  kasa  spo- 
rządza szczegółowy  wykaz  otrzymanych,  sprzeda? 

nyeh  i,  pozostałych  znaków  wartościowych  (wzór 
Nr.  17)  i  odsyła  go  do  Izb^  Skarbowej. 

Znaki  stemplowe. 

§  118. Sprzedaż  znaków  stemplowych  osobom  prywat- 
nym  uskutecznia  kasa  bez  składania  deklaracji  pr^ez 
kupującego. 

§  119. 
Dystrybutorzy,  upoważnieni  przez  Urząd  Skar? 

bowy  Podatków  i  Opłat  Skarbowych  do  sprzedaży 
znaków  stemplowych  za  prowizją,  otrz^Tnują  znaki 
stemplowe  na  zasadzie  składanych  przez  nich  dekla? 

racji  (wzór  Nr.  18),  Pobraną  za  sprzedane  znaki  na' 
leżytość,  po  potrąceniu  prowizji,  kasa  zapisuje  do 
dziennika  przychodu. 

§  120. Odręczną  sprzedaż  znaków  stcmplb^wycli  skarb' 
nik  może  poruczyć  poszczególrvym  «rzędnik»m  lub 
woźnym. 



Sóo 
Po?,yci«e  365. m  45 

Urziędnik  lub  woliny,  któremu  tkiibmk  jPmicKyS 
odręczną  sprzedaż  znaków  stemplowych,  olfzymuio 
ie  w  wysokości  stałego  awansu,  v.  kt<:^rego  odbioru 

kwituje  w  osobnej  książce '  (\!i'2Ór  Nr.  19),  a  pienii) 
tite  za  sprzedane  2naki, stemplowe  wnoja  codiiennU 
io  kasy,  wzamian  czego  otrzymuje  nową  i\oś^, 
ków  stemplowych  do  wysokości    stałogo  awansu. 

Skarbnik  ̂ obpwiąsany  jest  prr^-najmniej  raz  na  ły 
dzień  sprawdzić  pozostałość    znaków  8templovi.ych 
u  każdego  urzędnika  i  woźnego,  którym  poruczyJ  ot?^^ 
ręczną    sprzedaż    znaków.    Pozostałość  niesprzotia 
itych  w  ciągu  dnia  znaków  wartościowych  przechrzt 
woje  się  w  skarbcu. 

§  122. 
Kasa  nie  zamienia  sprAedanycii  znftkósy  stempior 

wych,  ani  nie  zwraca  pieniędzy  za  sprzedane  znaki. 

Świadectwa  przemysłowe. 

§  123. 
Świadectwa  przciayslowe  ktsa  wydaje  nat  easa; 

dzie  deklaracji  ustanowionego  wzoru,  po  wpłaceniu 
przypadającej  za  nie  nałeżytości,  stosując  aią  do  wy= 
danej  w  tym  przedmiocie  osobnej  Instrukcji.  (D». 
Urzęd.  Min.  Skarbu  Nr.  5  ~  6  z  r.  1931). 

świadectwa  podpisuje  skarbnik  i  rachnji&^tri^. 

%m. świadectwa  moyą  być  wydawane  tylko  tlia 

przedsiębiorców,  znajdując^-ch  sr}«  w  okręgu  Kjisy 
Skarbowej. 

§  123. 
.  Każde  wydane  świadectwo  kasa  wciąga  do  ksi^j 

^  wydanych  świadectw  f-riiemyslowych,  wpisuje  roz* 
chód  blankietów  codziennie  w  ilościach  ogólnych  do 
t(amiętnika  blankietów  tych  świade-ctw  (Dz.  Urzęd. 

M.  S.  1921  r.  Nr.  5  —  fi),  a  ogólne"  sumy  wpłj^wów 
/a  świadectwa  zapisuje  do  odpowiedniej  przedziałki 

dziennika  przychodu  pa  podstawie  Łporządzo* 
nych  not. 

§126. Jeżeli  się  okaże  potrzeba  zamiany  wydanego 
świadectwa  na  inne  wyższej  kf.tegorji,  kasa  uskutecz^ 
nia  tę  zamianę,  na  podstawie  obowiązujących  w  tym- 
względzie  przepisów,  po  złożeniu  przca  płatnika  no^ 
wej  deklaracji,  do  której  winno  być  dołączone  pos 
przednio  wydane  świadectwo  i  po  wypłaceniu  przez 
niego  różnicy  między  ceną  poprzedniego  i  nowego 
świadectwa  wraz  ze  wszystkicmi  dodatkami.  Nowe 
świadectwo  wciąga  się  do  księgi  wydanych  świas 
dectw.  Zamiana  świadectwa  może  nastąpić  jcd>Tiio 
w  tej  samej  kasie,  w  której  świadectwo  było  nabyte, 
i  na  świadectwo  tego  samego  rodzaju,  co  poprzednie. 

§  127. 
Na  blankietach  świadectw  i:iiedopus2e.ai^jic  są 

i^ada*  poprawki. 

*      .  § 

Po  upływie  każdego  tygodnia  kas&  pifMsyta  óo 

wiipomnianu  w  9  ió  dt<klaia.cje  aa  wyiupiottc  ̂ win-* 
dcctwa,  z»<rz:\ Hiu jąc  ti  niebie:  odcinki. 

Randłrołe  }  świadectwa  akc^sowe. 

§  129. 
Banderole  i  blankiety  świadectw  akcyzowjr-cb 

kasa  sprzedaje  nu  podstawie  dćkiaracjf  i  dołączone^ 

go  do  niej  ze^-wołcnis  miejscowego  Urzędu  Akcyzo^ wego. 

Uszkodzone  .^naki  i  druki  wartościowe. 

§  130. Uszkodzone  znaki  i  druki  wartościowe  ka&ii  prze* 
syta  do,Biura  Znaków  Wartościowych  przy  odpo* 
biedniej  specyfikacji,  zapisując  je  na  rozchód.  Jako 
dowód  wysłania  dołącza  się  otrzymane  potwierdzenie 
odbioru  przez  to  Biuro. 

Depozyty  rzeczowe. 

§  131. Kasy  przyjmują  na  przechowanie  w  skarbcu  od 
urzędów  państwowych,  znajdujących  się  w  ich  okręs 
gu,  depozyty  rzeczowe  w  opieczętowanych  skrzyń* 
k«ch  i  Icopertacli. 

§  132. 
Urząd,  który  ma  oddać;na  przechowanie  dcpsy 

zyt  rzeczowy,  wpisuje  go  do  księgi  depozytów  rze» 
Dzowych  i  ods>'ia  przez  swego  funkcjonarjusza  do 
Kasy  Skarbowej  %v-Taz,  e  pismem,  upowaźniającetn 

do  złożenia  depozytu.  Kasa  potwierdza  odbiór 
depozytu  w  księdze  depoBytów  rzeczowych  urzędx: 
składającego,  a  nawzajem  funkcjonariusz  składający 

potwierdza  /łożenie  depozytu  w  księdze  kasy.  Wy  = 
danie  rzeczowego  depozytu  następuje  na  podstawie 
pisemnego  żądania  urzędu  dysponującego  tym  depo» 
żytem  do  rąk  upoważnianego  funkcjonarjuiza,  któ' 

-ry  odbiór  depozytu  potwierdza  w  księdze  depozy- 
tów rzeczowych  kasy,  a  nawzajem  kasa  potwierdza 

wydanie  depozytu  w  Jcsiędze  urzędu  składającego. 
Waory  podpisów  funkcjonarjuszów,  składających  w 
kasach  i  odbierających  z  kas  depozyty  rzeczowe,  oraz 
odciski  pieczf^ci  lirzędu  składającego,  a  inny  być 
udzielane  kasom  przez  odnośne  urzędy. 

§133. 

Skrzynki  winny  być  niewielkich  rozmiarów,  der 
statecznie  mocne,  z  wiekiem  na  zawia.sach  wewnętrz' 
nych,  zamknięte  na  zamek  lub  kłódkę,  obwiązane  na 

'  krzyż  jednostajnym  sznurkiem,  którego  końce  mają 
być  przyi^eczętowane  do  skrzynki  tak,  żeby  skrzyn« 
ka  nie  mogła  być  otwartą  bez  uszkodzenia  pieczęci. 

Koperty-  winny  być  z  mocnego  papieru  hib  płótna, 
zaklejone  ł  opieczętowane.  Skrzynki  i  koperty  winny 
być  opieczętowane  pitcsęcią  urzędową  naczelnika 
tego  urzędu,  który  jc  sklsida  na  przechowanie,  oraz 

'  zaopatrzone  w{asn(»'ę^n>m  jego  podpisem  i  ppdpi^ 
Siim  urzędnika,  w^  obecn'j4ci  którego  je  opłecw' 
towafto. 
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,     §  134. 
Do  zapisN-A^ania  złożonych  kopert  i  skrzynek 

prowadzi  sic  w  kasie  osobną  księgi?  (wzór  Nr,  20), 
w  której  dla  każdego  urzędu  składającego  pozostawia 
się  osobną  stronicę.  O  ka/dcm  złożeniu  lub  odebraniu 
skrzynki  bądź  koperty  urzędnik  kasowy  zapisuje 
w?asnor<^czaie  do  książki  i  odnotowuje  na  skrzynce 
lub  kopercie  numer  jwrządkoWy  i  stronicę  księjJi. 
Przy  każdcm  składaniu  i  wydawaniu  skrzynki  lub 
koperty  kasa  winna  sprawdzić,  czy  są  one  należycie 

cbwją/anc  lub  opieczętowane,  czy  pieczęcie  i  ,pod» 
pisy  są  zjfodnc  z  udzielonymi  przez  urząd  składający 
wzorami.  Do  książki  powinna  być  dołączona  koper  = 
ta,  w  której  przechowuje  się  upoważnienia  i  odciski 
pieczęci  urzędów  składających,  dotyczące  nieodcbra* 
iiych  jeszcze  skrzynek  i  kopert.  Książki  i  koperty 
przechowuje,  się  w  skarbcu. 

Skarb-iec, 

§  135. V 

Wszelkie  fundusze  w  gotowiźnic  i  papierach 

procentowych,  przechowuje  się  w  skarbcu  kasowynn' w  szafach  opancerzonycli,  a  znaki  wartościowe, 
skrzynki  i  koperty  z  depozytami  rzeczowymi  możli* 
wie  w  skrzyniach  łub  schowkach  zamkniętych. 

W^kąrbcu  składa  srę  po  ukończeniu  czynności 
kf  SowNTli  dzienniki  przychodu  i  rozchodu. 

§  136.- 
Skarbiec  zamyka  się  na  2=a  różne  klucze,  z  któ* 

rvch  jeden  posiada  skarbnik,  a  drugi  rachmistrz,  Ka- 
-■s^  opancerzone,  znajdujące  się  w  skarbcu  do  przcs 
thowywania  j^otowizny  i  papierów  warto.ścio\vych, 
>\  inny  zamykać  się  przynajmniej  na  2=a  różne  klucze, 
z  któryclł  jeden  ma  być  u  skarbnika,  a  drugi  u  rach* 
iuistrza.  Jeżeli  kasy  opancerzono  są  o  35ch  zamkach, 
w  takim  razie  klucze  od  zamków  górnego  i  środko- 

wego ma  skarbnik,  od  dolnego  zaś  rachmistrz. 
Drugie  i  ewentualnie  trzecie  egzemplarze  kluczy 

od  skarbca  i  kas  przechowują  odnośni  urzędnicy 
w  swych  mieszkaniach  starannie  i  pod  zamknięciem. 

§  137. 
Drzwi  skarbca  winny  być  stale  zamknięte.  Wstęp 

do  skarbca  ma  tylko  .skarbnik  w  towarzystwie  rach' 
mistiza  i  wezwani  przez  nich  funkcjonariusze  kasy. 

UrzcdniĄ',  rewidujący  kasę,  mogą  wchodzić  do 
słcarbca  tylko  w  towarzystwie  skarbnika  lub  jego  za; 
stępcy. 

§  138. 
Zawartość  skarbca  winna  być  utrzymywana 

w  należytym  porządku:  banknoty  ułożone  według 
wartości  i  objęte  w  opaski  po  KK)  sztuk  w  każdej. 
Opaski  winny  nosić  podpisy  urzędników,  którzy 
banknoty  przeliczyli  i  za  przelicżenie  są  odpowie= 
dzialni. 

Na  odwrotnej  stronie  paczek  na  opaskacli  mają 
podpisywać  się -urzędnicy,  sprawdzający  paczki. 

Na  opaskach,  obejmujących  niepełne  paczki, 

winna  być  oznaczona  icłi^^awartość.  Banknoty  znisz= czone  przechowuje  się  oiiozielnie. 

§  139. 
.Monety  złote  i  srebrne  oraz  bilon  przechowuje 

się  w  oddzielnych  workach  z  oznae/.eniem  ich  za? 

vi'artości;  znaki  stemplowe  i  inne  druki  wartościowe 
winny  być  zabezpieczone  od  wilgoci  i  ułożone  w  pacz» 
kach  w  sposób,  ułatwiający  ich  przeliczenie, 

§  1^ Złożone  da  depozytu  papiery  wartościowe  prze* 
ehowujc  .się  w  oddzielnych  otwartych  kopertach,  nii 
któryeli  winna  być  wskazana  nazwa  papieru,  ilość 
odcinków,  ich  nominalna  wartość,  ilość  kuponów 
przy  każdym  odcinku,  nazwisko  dcpozytarjusza  i  po» 

zvcia  pamiętnika  papierów  v."artościowvch,  ^ 

§  141. 

W  skarbcu  nie  wolno  przechowywać  pieniędzy, 

ani  żadnych  przedmiotów  niezarachowanych. 

PZTAL  V. 

RACHUNKOWOŚĆ  KAS  SKARBOWYCH. 

Przepisy  ogólne, 

§  142. Wszelkie  księgi,  dzienniki  kasowe  i  dowody  ka* 
sowc  winny  być  prowadzone  dokładnie,  starannie, 

wc  właściwym  czasie,  zgodnie  z  przepisanemi  wzora« 

mi,  i  utrzymywane  w  należytymi  porządku.  Podskroby^ 
wanic  w  księgacli.  dziennikach  i  dowodach  kasowych 

jest  niedopuszczalne. 
W  i'azic  omyłki,  zauważone]  przed  dzienncm 

zamknięciem  ksiaj2  i  dzienników  kasowych,  cyfry  lub 

v,'yrazy  omyłkowo  zapisane  należy  przekreślić  tak, 

ażeby,  to,  co  zostało  przekreślone,  można  było  od-- 
cz\Tać;  cyfry  i  wyrazy  właściwe  należy  napisać  u  gó= 
ry  czcnvonym  atramentem.  Poprawka  powinna  być 

podpisana  przez  skarbnika  i  rachmistrza  w  dzienni' 
kach  kasowych  i  księdze  skarbca,  a  przez  rachmistrza 
w  księgach  rachunkowych.  . 

§  143. 
Wszelkie  przychody  i  rozchody  Kas  Skarbowych 

zapi.sujc  się  na  jeden  z  następujących  rachunków: 
1)  na  rachunek  sum  skarbowych, 
2)  aa  riichunek  sum  depozytowych. 
3)  na  rachunek  funduszów  specjalnych, 
4)  na  rachunek  sum  komunalnych,  . 

'  5)  na  rachunek  sum  obrotowych. 

Do  zapisywania  obrotów  każdego  z  tych  i  achun* 
ków^  służą  osobne  przedziałki  w  głównych  dzien= 

nikach  kasowych.  Wyjątek  .stanowią  surny  ubroto= 
we,  które  zapisuje  się  razem  /  Hunrami  skarbowemi 
we  w.spóhięj  przedziałce. 

§  144. Jeżeli  po  dzienneni  zamkni«;ciu  dzietułików  ka# 

sowych  okaże  się,  że  jakaś  suma  została  zapisana  do 

niewłaściwej  przedziałki  dziennika  przychodu  lub rozchodu,  to: 

1)  jeżeli  suma  zoitała  mylnie  zapisana  do  prze» 
działki  sum  skarbowych  i  obrotowych,  zamiast  do 

przedziałki  sum  depozytowych,  bądź  komunalnych, 
bądź  funduszów  specjalnych,  omyłkę  prostuje  kasa 

przez  zapisanie  tej  sumy  na  rozcliód,  względnie  na 

przychód,  do  przedziałki  isum  skarbowych  i  obroto* 
wych,  przy  równoczesncra  zapisaniu  jej  do  właściwej 
przedziałki; 

2)  jeżeli  suma  została  mylnie  zapisana  do  przcs 
d/iałki  sum  depozytowych    li:b  kimunalnych,  lub 
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funduszów  specjalnych,  to  sumę  tę  zapisuje  kusa 
na  rozchód,  względnie  na  przychód,  do  przedziałki 
sum,  w  których  została  mylnie  zapisaną  i ,  równo* 
cześnie  na  przychód,  względnie  na  rozchód  do  wlaści^ 
wych  przedziałek. 

Jako  dowody^asowe  slueą  w  tych  wypadkach 
odpowiednie  noty,  sporządzone  przez  kasy,  Sprosto^ 
wanie  uskutecznia  kasa  we  własnym  zakresie  dzła^ 
łania  tylko  wówczas,  jeżeli  dowody  kasowe  nie  zo* 
stały  jeszcze  wysłane  do  Izby  Skarbowej,  w  razie 

^rzł-uwnym  kasa  zawiadamia  o  spostrzeżtmcj  omyłce 
Izbę  Skarbową,  która  wydaje  odpowiednie  zarząs 
d?enia  celem  sprostowania  omyłki, '§  145. 

Każda  pozycja  przychodu  i  rozchodu  winna  być 
usprawiedliwiona  odpowiednim  dowodem  kasowym. 
Dowodami  przychodowemi  są? 

a)  deklaracje  płatników, 
b)  nakazy  płatnicze, 

c)  wykazy,  odezwy  i  pj^ma,  przy  których  picrią' 
dze  zostały  nadesłane  lub  wpłacone, 

d)  noty,  sporządzone  przez  kasę  dla  obrotów 
kasowych. 

Dowodami  rozchodowemi  są: 
a)  asygnacje, 

b)  odezvry  i  pisma  instytucji  komunalnych  i  in- 
nych, 

c)  kupony  książeczek  emerytalnych  i  pokwito^ 
wania  na  zasiłki, 

d)  noty  sporządzone  przez  kasę  dla  obrotów  ka^ 
sowych. 

§  146. 
Do  zapisj^wania  i  kontrolowania  obrotów  Kasy 

SkarboAve  prowadzą: 
a)  dzienniki  kasowe, 
b)  księgi  kaso%ve, 
c)  księgi  rachunkowe, 
d)  wykazy. 
Do  dzienników  kasowych  należą: 

1)  główny  dziennik  przychodu  ■wraz  z  dzienni* 
kami  pomocniczemi, 

2)  główny  dziennik  rozchodu  wraz  z  dzienni- 
kami  pomocniczemi, 

3)  dziennik  zbiorowy. 

Księgę  kasową  stanowi  księga  skarbca.  ' 
Do  ksiąg  rachunkowych  należą: 
1)  księga  kredytów, 
2)  księga  otrzymanych  asygnacji, 
3)  księga  sum  depozytowych, 
4)  pamiętnik  papierów  procentowych, 
5)  księga  sum  komunalnych, 
6)  księga  sum  funduszów  specjalnych, 
7)  księga  przychodu  i  rozchodu  znaków  stem- 

płowych, 
8)  księga  wydanych  świadectw  przemysłowych, 
9)  pamiętnik  przychodu  i  rozchodu  blankietów 

świadectw  przemysłowych. 

10)  księga  przychodu  i  rozchodu  świad«ctw  ak" 
cyzowych, 

11)  księga  przychodu  i  rozchodu  banderoli, 
12)  księga  przychodu  i  rozchodu  blankietów  po» 

kwitowań, 
13)  księga  emerytur, 
14)  księga  zasiłków. 
Do  wykazów  należą: 
1)  wykazy  szczegółowe  przychodów, 

2)  wykazy  szczegółowe  rozchodów, 
3)  wykazy  sumaryczne  przychodów, 
4)  wykazy  sumaryczne  rozchodów. 

Dzienniki  kasowe. 

§  147. 
Dzienniki  przychodu  i  rozchodu  oraz  dzienniki 

zbiorowe  prowadzi  się  w  formie  zeszytów,  zakłada* 
nych  na  okres , jednego  miesiąca.  Zapisy  do  dzienni* 
ków  przychodu  i  rpzchodu  uskutecznia  się  na  pods 
stawie  odpowiednich  dowodów  przychodowych  i  roz- chodowych. 

Główny  dziennik  przychodii. 

§  148. 
Główny  dziennik  przychodu  (wzór  Nr.  21)  za= 

wiera  oddzielne  przedziałki  dla  sum  skarbowych,  de» 
pozytowych,  funduszów  specjalnych  i  komunalnych, 
a  niezależnie  od  tego  oddzielne  przedziałki  dla 
wpływów  gotówkowych  z  podziałem  na:  wpływy 
wniesione  do  kasy,  oraz  na  rachunki  w  P.  K.  K.  P. 
i  P.  K.  O. i  tudzież  dla  wpływów  w  papierach  war; 
tościowych  z  podziałem  na:  wpływy  wniesione  do 
kasy  i  na  rachunek  w  P.  K.  K.  P.  DzienniK  otwiera 
się  w  pierwszym  dniu  nowego  okresu  budżetowego 
pozostałością  z  ubiegłego  okresu  budżetowego:  w  gos 
towiźnie  w  przedziałce  sum  skarbowych,  a  w  papic< 
rach  wartościowych  —  w  przedziałkach  sura  obro= 

towych  i  sum  depozytowych.  Przychody  sum  'obro* 
towych  zapisuje  się  w  przedziałce  wspólnej,  przezna- 

czonej także  dla  sum  skarbowych. 

§  149. 
Każdą  wpłatę,  przelew  lub  potrącenie  z  asygnacii 

rozchodowej  zapisuje  się  do  dziennika  'pod  osobną 
pozycją.  Ogólną  sumę  wpłat,  objętych  jednyin  dzien» 
Jiikiem  pomocniczym,  wpisuje  się  pod  jedną  pozycją. 
Pozycje  numeruje  się  kolejno  w  ciągu  całego  roku 
budżetowego. 

§  150. 
W  tytule  przychodu  zapisuje  się  w  streszczeniu: 

od  kogo  i  z  jakiego  tytułu  pieniądze  zostały  przyjęte, 
sumę  zaś  zapisuje  się  podwójnie:  raz  do  ogólnej  prze- 

działki przychodu  i  po  raz  drugi  do  przedziiłki 
specjalnej,  według  oznaczenia  rachmistrza  na  dowo» 
dzie  przychodowym. 

§  151. 
Codziennie  po  wpisaniu  wszystkich  wpływów, 

tyczących  się  dziennika  głównego,  wpływy  te  sus 

muje  się,  poczem  przenosi*  się  do  dziennik.t  w  osob- 
nych pozycjach  wpływy  dzienników  pomocniczych 

i  dodatkowych  w  sumach  ogólnych  i  wyprowadza  się 
całkowity  przychód  dzienny;  następnie  podpisuje  się 

przychód  od  początku  roku  do  danego  dnia  i  wy= 
prowadza  się  ogólną  sumę;  wreszcie  w  przedziałkach 

4,  5,  6,  11  i  12  podpisuje  się- rozchód  od  początku  ros 
ku,  według  odpowiednicli  przedziałek  z  głównego 
dziennika  rozchodu,  i  wyprowadza  się  pozostałość 
ogólną  gotowizny  i  pozostałość  ogólną  papierów  pro* 
centowych,  poczem    dziennik    podpisuje  skarbnik 

i  r 
aclHiiisU^ 
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§  152. 
Z  rozpoczęciem  następnego  miesiąca,  4o  nowego 

.  oszytu,  przed  wysłaniem  poprzedniego  do  Izby  Skartc- 
vej,  przenosi  się  do  wszystkich  przedziałek  wpływ  od 
początku  roku  budżetowego,  a  w  przedziałce  2-ej  zapisuje 

I  s  ę  siowami  ogólnę  pozosialc^ć  gotowizny  i  papierów 
I  wartościowych.  Przeniesienie  to   poświadczają  swymi 

podp-sami  skarbnik  i  rachmistrz. 

§  15.3. 
Pomocnicze  dzienniki  prz>'4;hodo'A'e  (wzór  Nr.  24) 

prowadzi  się  w  2  egzemplarzach  za  pomocą  kalki  i  słiu 
żą  one  do  zapisywania  wpływów  podatków  bezpośredj 
nich.  Własna  numeracja  pozycji  w  każdym  z  tych 
zienników  biegnie  przez  caiy  rok  budżetowy.  Do 

i  i  .denników  tych  zapisuje  się  tylko  wpływy  podat» 
ków  z  okręgu  danej  Kasy  Skarbowej;  wpływy  po* 
lalkowe,  wpłacone  na  rachunek  innych  kas,  zapisuje 
ę  do  dziennika  głównego  na  rachunek  sum  obrato'. 
ych.  Wpływy  z  każdego  dnia  przeu^i  się  codzien>» 
:'j  w  ogólnej  sumie  do  głównego  Siennika  przy? 
hodu.    Dzienniki  podpisuje  codziennie  rachmistrz. 

Dla  innych  należy tości  i  optot  skarbowych  pro« 

-Vłidzi  się  osobne  pomocnicze    dziemiki,  których 
kład  zastosowany  jest  do  roJ/aju  tych  opłat. 

Dzienniki    pomocnicze    na  podatki,  względnie 
i.łaty  i  należytości  skarbowe,  zakłada  się  osobno 

Jia  każdego  rodzaju  podatków  względnie  opłat,  oraz 
osobno  dla  każdego  Urzędu  Skarbowego. 

Oprócz  tego  dziegniki  pomocnicze  mogą  .być  za« 
adane  dla  przychodu  względnie  rozchodu  sum  de° 
jzytowych  w  tych  kasach,  w  których  są  znaczne 
nlywy  tych  sum. 

§  154, 

W  razie  potrzeby  otwarcia    kas  pomocniczych 
skutek  znacznego  nj^ływu  płatników  zaprowadza 
e  tak  dla  dziennika  głównego,  jak  też  dla  dzienni* 
ów  pomocniczych,    dzienniki  dodatkowe,  według 

tych  samych    wzorów,    co  i  dzienniki  zasadnicze 

(jjó^yne,  w^zględnie  pomocnicze).  Własna  w  każdym 
sienniku  dodatkowym  numeracja    pozycji  biegnie 

oTzez  cały  rok  budżetowy.  Dzienniki  sumuje  się  co^ 
dziennie  i  wpływ  w  sumie  ogólnej  z  każdego  dzień* 
nika  przenosi  się  do  odpowiedniego  dziennika  za^ 
sadniczego  (głównego,  względnie  pomocniczego). 

W  razie  potrzeby  otwarcia  do  jednego  dzienni* 

'  i>.  zasadniczego  kilku    dżiepników  dodatkowych, 
'ienniki  te  oznacza  się  kolejnymi  numerami  rzym« 

hkimi,  np.  Dziennik  główny  przychodu,  dodatkowy 
Nr.  I,  Nr.  II  i  Nr.  III  i  t.  d. 

Główny  dziennik  rozchodu. 

§  155. 
Główny  dziennik  rozchodu  (wzór 'Nr. '22)  pro 

wadzi  się  według  takiego  samego  układu,  co  i  główny 

dziennik  przychodu.  W  piei'wszym  dniu  okresu  bud- 
żetowego dziennik  otwiera  się  pierwszą  pozycją  wy* 

!latku.  Każdą  w^^płatę  zaciąga  się  do  dziennika  pod 
osobną  pozycją  z  pov/ołaniem  się  na  odpowiedni  do* 
v.'ód  rozchodowy.  Pozycje  numerv!je  się  kolejno 
w  ciągu  całego  roku  budżetowego.  Z  rozpoczęciem 

następnego  miesiąca,  do  nowego  zesz\-tu,  przed  wy^ 
^'aniem  poprzedniego  do  Izby  Skarbowej,  przenosi 
ę  do  wszystkich  przedziałek  rozchód  od  począt= 

vu  okresu  budżetowego. 

§  156. W  tytule  rozchodu  (przedziałka  2)  zapisuje  się 
w  streszczeniu:  komu  i  z  jakiego  tytułu  wydano 
lub  przesłano  pieniądze,  względnie  do  jakich  fun« 
du.szów  zostały  x>ne  przelane,  stosownie  do  brzmienia 
asygnacji. 

§  157. 
Jeżeli  przy  wypłacie  należy  potrącić  część  pic 

niędzy,  to  w  dzienniku  rozchodowym  wyprowadza 
się  całą  asygnowaną  sumę  bez  potrąceń,  kwotę  zaś 

potrąconą  notuje  się  w  przedziałce  15,  celem  zapi- 
sania jej  na  przychód  w  głównym  dzienniku  przychos 

dowym.  W  tej  samej  przedziałce  i  w  tyrn  samjTn  celu 
notuje  się  wszelkie  przelewy. 

§  158. 
Codziennie  po  uskutecznieniu  v,'szystkich  wypłat 

i  po  zapisaniu  wszystkich  asygnacji,  wydatki  sumuje 
się,  poczem  przenosi  się  do  dziennika  w  sumach  ogóls 
nych  wydatki  z  pomocniczych  lub  dodatkowych 
dzienników  rozchodu  i  v/yprowadza  się  całkowity 
rozchód  dzienny;  następnie  pod  sumami  rozchodu 
dziennego  podpisuje  się  rozchód  od  początku  roku 
do  danego  dnia  i  wyprowadza  się  ogólną  sumę. 
Dziennik  podpisuje  codziennie  skarbnik  i  rachmistrz. 

§  159. W  razie  otwarcia  kas  pomocniczych  z  powodu 
znacznego  napływu  odbiorców,  mogą  być  otwierane 
dodatkowe  dzienniki  rozchodu,  według  tego  samego 

wzoru  co  i  dziennik  główny.  Własna  w  każdym  dzien^ 
niku  dodatkowym  numeracja  pozycji  biegnie  przez 

cały  okres-  budżetowy\  Dzienniki  docłatkow,e  sum;jje 
się  codziennie  i  ogólne  dzienne  sumy  przenosi  się  do 

dziennika  głównego.  ,W  razie  otwarcia  kilku  dzienni' 

ków  dodatkowych,  ^  dzienniki  te  numeruje  się  kolej= 
nymi  cyframi  rzymskimi,  np,:  Główny  daiennik  roz? 
chodu,  dodatk.  Nr.  I.  Nr.  II,  Nr.  III  i  t.  d. 

■  Dla  wypłat  jednego  rodzaju,  jak  n.  p.:  dla  eme= 
rytur,  zasiłków  i  t.  p.  prowadzi  się  pomocnicze  dzien= 
niki'  rozchodowe  (listy  wypłat). 

2^mkmęcie  roczae  dzienników  przychodu  i  rozchodu, 

§  160, 
W  ostatnim  dniu. roku  budżetowego  od  sum  pfzy> 

chodu  z  przedziałek:  4  6  i  11  —  14,  odejmuje  się 
sumy  z  tych  samydh  przedziałek  głównego  dziennika 
rozchodu  i  wyprowadza  się  pozostałość  na  nowy  rok 
budżetowy.  Pozostałość  przenosi  się  do  nowego 
dziennika. 

Dziennik  zbiorowy. 

J161. 

Dziennik  'zbiorowy  (wzór  Nr,  23)  otwiera  sią 
w  pierwszym  dniu  roku  budżetowego  przeniesieniem 
pozostałości  z  roku  ubiegłego.  Zgodność  przeniesień 
stwierdzają  swymi  podpisami  .skarbnik  i  rachmistrz. 
Do  dziennika  tego  przenosi  się  codziennie  z  głównych 
dzienników  przychodu  i  rozchodu  ogólne  sumy  każ" 
dego  rodzaju  wpływóv/  i  wydatków  —  i  wyprowadza 
aię  pozostałość  na  dzień  następny  w  przedziałkach: 
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12,  17,  18  i  19.  Oprócz  tego  w  przedziałkach:  20,  21  i  22 
zapisuje  się,  ile  gotowizny  pozostaio  na  rachunkich 
&im  depozytowych,  sum  funduszów  specjahiych  i  kc 
munalnych.  Pozostałość  tę  wy2>rowad/ia  się  w  ten 
sposób,  że  do  pozostałości  z  dnia  poprzedniego  do* 
daje  się  przychód  i  odejmuje  sic  rozchód  danego  dnia. 
Wykazana  w  dzienniku  pozostałość  gotowizny  i  pa* 
pierów  procentowych  winna  być  ściśle  /gotfną  z  po? 
ziostałościa  według  księgi  skarbca.  Dziennik  sumuje 
się  za  każdy  miesiąc  oddzielnie  i  do  sumy  miesięcznej 
dodaje  się  sumy,  wyprowadzone  w  poporzednim  mie* 
si^cu  otl  początku  roku  budżetowego.  Tę  ogólną  sumę 
przenosi  się  do  nowego  zeszytu,  a  ygi>dność  przenie* 
sienią  zaświadcza  skarbnik  i  rachmistrz.  Przy  rc- 
wizji  zgodność  dziennika  zbiorowego  z  glównemi 
dziennikami  przychodu  i  rozciiodu  zaświadczają  re* 
widcnci,  skarbnik  i  rachmistrz. 

Księga  skarbca. 

§  162. 
Księgę  skarbca  (wzór  Nr.  25)  zaprowad/a  się  na 

cały  rok  budżetowA-.  Księgę  otwiera  się  pozostałością 
z  ubiegłego  okresu  budżctov.'«.go,  zaświadczoną  przez 
śkarlmika  i  raclimistrza.  Każdorazowe  wyjęcie  ze 
.skarbca  i  włożenie  do  niego  pieniędzy  \uh  walorów 
zapisuje  się  bezzwłocznie  do  księgi  skarbca,  a  po 
skończeniu  dziennych  czynności,  złożeniu  do  skarbca 

pieniędzy  i  walorów  z  olłrotów  dziennych  kąsy  i  za* 
pisaniu  icli  do  księgi  skarbca,  wyprowadza  się  w  niej 

stan  zapas<;')W  kasov>  ych,  który  w  sumie  ogólnej  wypi= 
jjuje  się  słowami  i  stwierdza  podpisami  skarbnika 
i  rjiclimistrza.  Księgę  przechowuje  się  w  skarbcu.  Jako 

?alącznik  do  księgi  skarbca,  prowadzi  się  księgę  mp' 
ntt  w  Ivruszcach  (wzór  Nr.  26). 

Wykazy. 

§  10.3. 
Poszczegóhic  przychody  i  rozcliody.  wnosi  się 

codziennie  na  podstawie  dowodów  kasoY.-ych  do 
szczegółowycli  wykazów  pr/ychodowyeh  względnie 
rozchodowych  (wzór  Nr.  27),  zakładanych  osolmo 

('la  każdego  Ministerstwa  według  działów,  paragi*afów 
i.  pozycji  budżehi  osobno  i  dla  każdego  urzędu  dyspo-- 
nującegOjdepozytem,  funduszem  specjałnyn\  i  sumami 
k'.łmunałncmi.  Może  być  też  zakładany  wykaz  wspól= 
ny  dla  wszystkich  pozycji  danego  paragrafu  (wzór 
Nr.  28),  jeżeli  asygnacja,  względnie  dowód  k^isowy, 
obejmuje  kilka  pozycji  jednego  paragrafu.  Dla  sum 
obrotowych  zakłada  się  osobne  wykazy  szczegółowe 
dla  każdego  z  następujących  rachunków. 

1)  sumy  zwrotne,  wniesione  na  wznowienie  kre= 
dytów, 

2)  przychody,  wniesione  na  racliunek  urzędów, 

znajdujących  się  w  obrąbie*innych  kas  tej  samej  Izby Skarbowej, 
3)  sumy,  zapisane  na  rozchód  dla  wyrównania 

przychodów,  pobranych  przez  inne  Kasy  Skarbowe 
w  obrębie  tej  samej  Izby, 

4)  zasiłki  pieniężne,  otrzymane  z  Kas  Skarbo- 
wych w  obrębie  tej  samej  Izby, 

5)  zasiłki  pieniężne,  udzielone  innym  Kasom  Skar- 
bowym w  obrębie  tej  samej  Izby, 

6)  obroty  papierami  wartościowcmi.  stanowiące* 
mi  własność  Państwa, 

7)  przychody,  wniesione  na  rachunek  urzędów, 
j-najdujących  się  w  obrębie  Kas  Skarbowych,  pod^ 
Itgłych  innej  Izbie  Skarbowej,  lub  na  rachunek  Ccn= 
tiałnej  Kasy  Państwowej, 

8)  sumy,  zapisane  na  rozchód  dla  wyrównania 
przychodów,  pobranycłi  i>rzcz  Centralną  Kasę  Pań= 
Siwową  lub  Kasy  Skarbowe  w  obrębie  innych  Izb 
Sl<arbowych. 

9)  zasiłki  kasowe,  otrzj-mane  z- Centralnej  Kasy ł^aństwowej, 

10)  nadwyżki  kasowe,  przelane  do  Centralnej  Ka 
sy  Państwowej, 

11)  zwroty  sum,  niewłaściwie  lub  nadmiernie 
V.  {iłaconych  do  sum  skarbowĄxh, 

12)  zwroty  sum,  niewłaściwie  wypłaconych  z  sum 
skarbowycli, 

13)  obroty,  mylnie  zarachowane  w  sumach  skar^ bowyeh, 

14)  obloty  zaliczek  na  płace  funkcjonarjuszów państwowycl^ 

Inne  racmnki  sum  obrotowych  kasy  mogą  otwie 
rać  tylko  na  podstawie  zarządzeń  Izby  Skarbowej, 
wydanych  z  upoważnienia  Ministerstwa  Skarbu. 

Dla  tych  wpływów,  dla  których  prowadzi  sic 
pomocnicze  dzienniki  (np.:  dla  podatków,  opial 

i  t.  p.)  nie  zakłada  się  wykazów  szczL'gólowyeh;  ods 
nośne  dokumenty  dołącza  się  do  tych  d?;iennikovv,  m; 
których  zaznacza  się  paragrafy  i  pozycje  budżetu. 

Z  końcem  miesiąca  wszystkie  M-ykazy  szczcgóło; 
we  sumuje  .się  i  uzgadnia  z  ł«ięgami  racłiunkowemi, 
poćzem  sumy  w  nicli  wyprowadzone  przenosi  się  do 
sumarycznych  wykazów  przychodowych,  względnie 
rozchodowych  (wzór  Nr.  29).  Wykazy  sumaryczne 
zakłada  się  osobno  dla  każdego  Minister.stsva,  osobno 

ćhi  rachunków  sum  obrotov.-ych  i  osobno  dla  srnu 
depozytowych,  funduszów  specjalnych  i  sum  l-comu^ 
nalnych. 

Po  zestawieniu  sumarycznych  wykazów,  sumy 
w  nich  wyprowadzone  uzgadnia  się  z  ostatecznemi 
sumami  (.skarbowemi,  depozytowerai,  komunalncmi 
i  sumami  funduszów  specjalnych)  dziennika  zbioro- 

wego. Po  uzgodnieniu  przedkłada  Kasa  Skarbowa 
miesięczny  dziennik  zbiorowy,  główne  i  dodatkowe 
dzienniki  przychodów  i  rozchodów  wraz  z  wykazłuni 
szczególowemi  i  sumarycznemi,  odpisem  księgi  monet 
w  kruszcacli  oraz  dowodami  Izbom  SkarbowjTn  w  ter; 
minie  do  dnia  3sgo  następnego  miesiąca. 

Na  wydatki,  dokonywane  w  okresie  ulgowym 
z  kredyt-ów  ubiegłego  roku  budżetowego,  prowadzi 

się  osobne  wykazy  szczegółovv'c  i  sumaryczne. 
Aż  ilo  czasu  v/y.słania  wykazów  do  Izby  Skarbo? 

wej  kasa,  przechowuje  wykazy  te  wraz  z  dokumen- 
tami, uporządkowanemi  według  pozycji  i  paragrafów 

budżetowych,  w  okładkach,  założonycli  oddzielnie  dla 
każdego  Ministerstwa  oraz  oddzielnie  według  rodzą; 

jów  innycli  sum. 

Zamknięcie  dziennych  czynności  kason»'ych. 

§  164. 

Codziennie  po  ukończeniu  czyamości  kasowych 

zamyka  sic  w  sposób,  wskazany'  w  paragrafach  151 
i  158,  dzienniki  kasowe.  Pozostałość  kasową,  wypro* 
wadzoną  w  dzienniku  zbiorowym,  porównują  rach» 
mistrz  i  skarbnik  z  pozostałością  kasową,  wy? 
prowadzoną  w  księdze  skarbca,  przyczem  spraw* 
<lzają  dzienny  stan  kasy.  W  razie  stwierdzenia  ró:^* 
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licy  między  stanem  nichunkowym  n  rzeczywistym, 

uleży  natychmiast  zbadać,  czy  nie  zaszła  pomyłka 
y  dziennikach  Kasowych  lub  w  księdze  skarbca,  u  po 

'vyjaśnieniu,  gdyby  .się  okazała  nadwyżka  —  nale?:y 
:apisać  ją  na  przychód  i  zarachować  na  ogólny  za' 

'  zad  skarbowy;  natomiast  ewentualny  niedobór  mają 
Hłk-ryć  niezwłocznie  urzędnicy,  którzy  niedobór  spo' 
md  owali.  Większe  niedobory,  których  niezwłoczne 

»okTycie  przekraczałoby  możność  odpowiedziaJnycli 

nrzcdników.  należy  zapisać  do  dziennika  na  rozchód 

la  rachunek  siim  obrotowycli.  Za  niedobór,  stwier' 

łzony  przy  obrachunku  dziennym  z  kasjerami,  po* 
lOsi  odpo-v\ńedzialność  kasjer,  który  prowadził  kasę, 
wykazującą  niedobór. 

O  nadwyżkach  i  niedoborach  naleiy  dcmosić 
izbic  Skarbowej  niezwłocznie  przy  dołączeniu  pro^ 
okółu  sprawdzenia.  ^ 

Po  zamknięciu  dziennycli  czynności  kasowych 
izienniki  przychodu  i  rozchodu  składa  się  do  skarbca. 

Miesięczne  sprawdzanie  skarbca. 

§  165. 
Niezależnie  od  codziennego  sprawdzania  stanu 

t'casy,  skarbnik  i  rachmistrz  dokonują  w  dniu  ostatnim 
każdego  mieniąca  obliczenia    całkowitej  zawartość! 
j  karbca  i  sprawdzenia  stanu  kasowego  z  dziennikami 
j"taz  z  odnośncmi  księgami.  Dokonanie  tej  czynności 
aświadczają  w  dzienniku    zbiorowym,    w  księdze 
karbca,  w  księdze  kontroli  znaków  wartościowych 
i:v/  w  pamiętniku  papierów  procentowycli. 

Księgi  rachunkowe. 

§  166. 
Wszelkie  obroty  kasowe  winny  być  >:apisane  c'o 

{  siąg  rachunkowych  na  podstawie  dowodów  kaso= 
rych  najpóźniej  na  drugi  dzień  po  ich  dokonaniu, 

'.f^iegi  zakłada  się  na  okresy  czasu,  wskaz.uie  po' 
ii-ej  w 'opisach  poszczególnych  ksiąg. 

,  Księga  kredytów. 

[  §  167. 

Księgę  kredytów  (wzór  Nr.  3©)  zaprowadza  się 
ra-  cały  okres  buSźetowy  łącznie  z  terminem  ulgo^ 
7ym.  \V  księdze  tej  otwiejra  się  osobne  rachunki  dla  ̂  
i  ©szczególnych  tytułów  budżetowycli  (dział,  paragraf, 
'  ozycja),  oraz  dla  poszczególnych  urzędów  dysponus 
tcycla  kredytami.  Tytuły  budżetu  i  nazwy  racłiuns 

i  ów  uwidacznia  się  w  nagłówkach  rachunków. 

§168.  , 

i     Za  podstawę  do  otwarcia  kredytów  służy  nas 
'esłany  przez  Izbę  Skarbową,  względnie  przez  Mi» 
isterstwo  Skarbu,  ogólny  wykaz  kred>'tÓTy,  które  ma? 
l  być  otwarte,  oraz  poszczególne   poleceńia  Izby 

1  kartkowej,  względnie  Ministerstwa  Skarbu.  Po  każ= 
cm  zapisaniu  do  księgi  powiększeoia  i  zmniejszenia 
redytu,  wyprov/adza  się  w  przedziałce  5  ogólną  pO' 
ostałość  kredytu. 

Wszystkie  otrzymane  asygnacje,  a  także  polecc 
I  ia,  zastępujące  asygnacje,  kasa  zaciąga  bezzwłocznie, 
:żeli  dla  opłacenia  ich  posiada  odpowiedni  Icrędyt, 
ie  czekając  zgłoszenia  się  odbiorcy,  do  przedzia' 
k6  —  9,  z  jcdnoczesncm  zaznaczeniem  na  asyg  iacji 
ronicy  księj^i  krcdytśw.  W  przedziałce  U  zapisuje  się 

ogólną  sumę  kwot  asygnowanych  od  początku  okresu 

budżetowego,  a  w  przedziałce  9  —  pozostałość  krc* 
dytu.  Pozostałość  tę  wyprowadza  się  przez  odjęcie 
sumy  przedziałki  8  od  sumy  przedziałki  5.  Sumę 

wypłaconą  zapisuje  się  do  przedziałki  13,  a  w  wypad* 
kach,  przeNvidzianych  w  §  89,  do  przedziałki  14.  Jeżeli 

urząd  dyspomijący  kredytem  zaiąda.  zwrotu  asygna= 
ej  i  nieopłaconej,  a  już  wciągniętej  do  księgi,  to  kasa 
odpowiednio  zmniejsza  sumę  prz.;dziatki  8  i  6  tyle 
powiększa  sumę  przedziałki  9,  asygnację  wykreśla 

z  księgi,  a  w  przedziałce  16  notuję  datę  zwrotu  a,syg= nacji. 
W  czasie  trwania  okresu  ulgowego  ewidencję 

ki-edytów  niewyczerpanych  prowadzi  się  w  tej  samej 
księdze  w  dalszyni  ciągu. 

Księga  otrzynsanych  asygnacji. 

§  169. 
Księi^c  otrzymanych  asygnacji  (wzór  Nr.  31)  za* 

prowadza  się  na  jeden  rok  budżetowy.    W  kasach 
0  większych  obrotach  prowadzi  się  księgę  tę  z  pop 
działem  na  urzędy.  Asygniscji  niezrealizowanych  nie 
przenosi  się  do  księgi  nowego  roku  budżetowego. 

Księga  sum  depozytowych, 

§170. 
Księgę  .sum  depozytowych  (wzór  Nr.  32)  zapro' 

wadzą  się  na  Ssy  lata. 
Dła  kaidego  urzędu  otwiera  się  w  tej  księdze 

osobny  rachunek,  który  rozpoczyna  się  z  początkiem 
okresu  budżetowego  albo  przeniesieniem  wszystlcich 
w  całości  lub  częściowo  niezwróconych  depozytów,  je* 
2cli  księga  poprzednia  została  zamknięta,  albo  prze 
niesieniem  ogólnej  pwjzostałości  poprzedniego  roku, 
jeżeli  księga  ma  służyć,  jako  dalszy  ciąg  poprzednie* 
<;o  roku. 

Przychód  i  rozcłiód  zapisuje  się  w  odpowiednicli 
przedziałkach  w  chronologicznym  porządku  przyję* 
cia  lub  wydania  depozytów;  przedziałki  7  i  8  służą  do 
odnotowanią  rozchodu  z  danego  depozytu.  Rachunek 
sumuje  się  po  upływie  każdego  miesiąca,  za  dany 
miesiąc  i  od  f>oczątku  okresu,  a  w  przedziałkach  16 
1  17  wykazuje  się  pozostałość. 

Uzgadnianie  tej  księgi  z  dziennikami  odb>^'a  s\ą 
w  sposób,  wskazany  w  §  163. 

FamiętTiik  papierów  wafłościo%vych. 

§  171. 

Pamiętłiik  papierów  wartościowych  (wzór  Nr.  33) 
służy:  1)  do  łcontroli  papierów  proc<5itowych  pod 

względem  ich  rodzajów,  serji  i  ntrraerów;  2)  do  kon* 
•troli  ilości  złożonycH  i  wydanycJi  kuponów;  3)  do 
kontroli  ogólnej  pozostałości  papierów  procentowych. 

Przy  wydawaniu  papierów  procento%vych  lub 
kuponów  czyni  się  adnotację  o  tern  przy  tej  pozycji, 

po^d  którą  papiery  te  były  zapisane  na  przychód. 

Księga  funduszów  specjalnych. 

§  172. 
Fundusze,  składające  się  ze  stałych  i  częstycli 

wpływów,  a  nic  mające  charakteru  depozytów 

(up.  skła<lki  ogniowe)  i  wydawane  w  sumach  ogól- 
nych, zapisuj*  si^  rf«»  osebnej  księgi  (wzór  Nr.  34). 
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W  któędze  tej  dla  każdego  urzędu,  względnie  in* 
styhicji,  oraz  dla  każdego  rodzaju  funduszów  otwicr* 
się  osobne  konta. 

Wply^^^j'  i  rozchody  zapisuje  się  poszczególnemi 
pozycjami  w  przedziałce  5  względnie  11  i  sumy  dzicn* 
ne  dodaje  się  do  sumy  ogólnej  od  początku  roku 
w  przedziałce  6  względnie  12,  wyprowadzając  każdo- 

razowo pozostałość  w  przedziałce  13. 
Po  skończonym  roku  pozostałości  przenosi  się  do 

rachunku  nowego  roku  w  sumach  ogólnych. 
Uzgadnianie  tej  księgi  z  dziennikami  odbywa  się 

w  sposób,  wskazany  w  §  163. 

Księga  sum  komunalntch. 

§  173. 
Do  zapisywania  obrotów  sum  komunalnych  ka= 

sa  prowadzi  księgę  sum  komunalnych  (wzór  Nr.  34). 
Jeżeli  w  kasie  znajdują  się  fundusze  kilku  urzędów 
komunalnych,  to  dla  każdego  z  nich  kasa  prowadzi 
osobne  konta. 

Księgę  funduszów  komunalnych  zakłada  się  na 
jeden  rok  i  otwiera  się  jiozostałością  z  roku  ubiegłe* 
go.  Księgę  prowadzi  się  w  porządku  chronologicznym. 
Wpływy  zapisuje  się  codziennie,  a  to:  dodatki  do 

opłat  państwowych — szczegółowemi  pozycjami  z  po= 
wołaniem  się  na  pozycję  dziennika  prz>'chodowego, 
dodatki  zaś  do  podatków  państwowych  —  w  sumach 
ogólnych,  zgodnie  z  pomocniczemi  dziennikami. 

Księga  pr^ychoi^u  i  rozchodu  znaków  stemplOKł^ych. 

§  174. 
Księga  przychodu  i  rozchodu  znaków  stemplo* 

wych  (wzór  Nr.  35)  służy  na  jeden  okres  rachunkowy. 
Księgę  otwiera  się  przeniesieniem  pozostałości  z  po< 
przedniego  okresu.  Przychód  zapisuje  się  bezzwlocz' 
nie  po  sprawdzeniu  nadesłanych  znaków  stemplo* 
wych,  a  rozchód  codziennie  na  zasadzie  deklaracji. 
Wpływ  za  sprzedane  znaki  stemplowe  zapisuje  się 
codziennie  do  głównego  dziennika  przychodu  na  za- 

sadzie sporządzonej  przez  kasę  noty.  Księgę  sumuje 
się  po  upływie  miesiąca  w  przychodzie  i  rozchodzie 
i  wyprowadza  się  pozostałość  na  miesiąc  następny. 

Księga  wydanych  świadectw  przemydowych. 

§  175. 
Księgę  wydanych  świadectw  przemysłowych 

i  bezpłatnych  biletów  przemysłowych  prowadzi  się 
według  wzoru,  dołączonego  do  §  111  Instrukcji  z  dnia 

10  grudnia  1920  r.  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  5-6  ' 
z  1921  r.),  w  przedmiocie  ujednostajnienia 

ustaw  i  roizporządzeń  o  podatku  przemysłowym,  i  za" 
kładą  się  na  okres  roku  rachunkowego.  Każde  wyda- 

ne świadectwo  zapisuje  się  pod  osobną  pozycją,  kfós 
rej  numer  wystawia  się  na  deklaracji  i  na  świadec* 
twie.  Księgę  sumuje  się  codziennie  i  ogólne  sumy 
wpływów  każdej  przedziałki  zapisuje  się  do  głównego 
dziennika  przychodu  na  podstawie  sporządzonej 
przez  kasę  noty.  Świadectwa,  wydane  w  końcu  roku 
na  prowadzenie  przedsiębiorstwa  w  roku  następnym, 
zapisuje  się  do  nowej  księgi  roku  następnego  z  nową 
numeracją. 

Pamiętnik  na  blankiety  świadectw  przemysłowych. 

§176. 
Dla  zapisywania  przychodu  i  rozchodu  blankic 

tów  świadectw  przemysłowych  prowadzi  kasa  pa' 
miętnik  według  wzoru,  dołączonego  do  §  Ul  przyto= 
czonej  w  poprzednim  §  Instrukcji. 

Księga  świadectw  akcyzowych. 

§  177. Księgę  przychodu  i  rozchodu  świadectw  akcyzo* 

wy-ch  (wzór  Nr,  35)  prowadzi  się  w  ten  sam  sposób, 
co  i  księgę  przychodu  i  rozchodu  znaków  stem» 
płowych  (i  174> 

Księga  banderoli 

.  §  178. 

Księgi  przychodu  i  rozchodu  banderoli  (wzór 
Nr.  35)  prowadzi  się  oddzielnie  dla  każdego  rodzaju 
banderoli  w  ten  sam  sposób,  co  i  księgę  przychodu 
i  fozchodu  znaków  stemplowych  (§  174). 

Księga  blankietów  pokwitowań. 

§  179. 
Księgę  przychodu  i  rozchodu  blankietów  pokwł; 

towań  (wzór  Nr.  36)  zaprowadza  się  na  cały  rok 
i  otwiera  się  pozostałością  blankietów  z  poprzedniepo 
okresu.  Księgę  sumuje  się  po  upływie  miesiąca 
w  przychodzie  i  rozchodzie,  poczem  po  stronie  przy- 

chodu wyprowadza  się  pozostałość  na  miesiąc  na^ stępny. 

Księga  emerytur. 

§  180. 
Księgę  emerytur  (wzór  Nr.  37)  zaprowadza  sit; 

na  cztery  lata.  Poszczególne  rachunki  otwiera  się  na 
podstawie  upoważnienia  Izby  Skarbowej. 

§  181. 
Po  zgłoszeniu  się ,  emeryta  i  po  sprawdzeniu,  że 

do  wypłaty  emerytury  nie  zachodzą  przeszkody, 
rachmistrz  zapisuje  do  księgi  emerytur  oraz  na  kupo^ 
nie  książeczki  emerytalnej  przypadającą  do  wypłaty 
.sumę.  W  razie  odbioru  enaerytury  za  kilka  miesięcy 
odrazu,  oblicza  się  przypadającą  do  wypłaty  należy 
tośe  w  jednej  ogólnej  sumie  tak  w  księdze,  emerytur, 

jako  też  na  ostatnim  przypadającym  do  wypłaty  ku- 
ponie, poprzednie  zaś  kupony  kasuje  się  i  dołącza 

do  ostatniego. 

Po  zgłoszeniu  się  emeryta  do  kasy,  kasjer  w>'cina 
kupon,  a  w  razie  wypłaty  za  kilka  miesięcy  wszystkie 

.  skasowane,  kupony,  wypłaca  należytość,  zwraca  ksir- 
żeczkę  emerytowi,  a  wypłaconą  sumę  wciąga  do  list. 
wypłat  (wzór  Nr.  38).  Wypłaconą  w  ciągu  dnia  sumt; 
wciąga  się  tego  dnia  na  zasadzie  listy  do  głównego 
dzienniira  ro.-^chodu.  Do  listy  dołącza  się  kupony. 
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s^ilanie  Kas  Skarbowych  i  przelewanie  nady^^yżek 
kasowych. 

I  §  183. 

Zasilanie  Kas  Skarbowych  gotówką  i  odsyłanie 
przez  te  Kasy  nadwyżek  kasowych  odbywa  się  na 

I  rachunek  Centralnej  Kasy  Państwowej. 
Sposób  otrzymywania  zasiłków  i  odsyłania  nad« 

wyżek  kasowych  normują  osobne  rozporządzenia. 

Koszty  odsyłki  pokrywa  się  z  ogólnych  zapasów  ka= 
sowych  i  zarachowuje  na  ogólny  zarząd  skarbowy, 

„Inne  rozchody",  na  podstawie  not  i  dołączonych  Jo 
nich  dokumentów  (rachunków,  kwitów  i  t.  p.).  ̂ 

|.      "  §184. l  Dla  każdej  Kasy  Skarbowej  tistalu  Izba  Skarbo« 

7&  maksymalny  zapas  kasowy,  ponad  który  nie  woł' 
lO  kasie  przetrzymyyrać  zbędnej  gotówki. 

§  185. 

«0  każdej  odsyłce  nadwyżek  kasowych  do  od- 
zialu  P.  K.  K.  P.  na  rachunek  Centralnej  Kasy  Pań« 

^stwowej.  Kasa  Skarbowa  zawiadamia  bezpośrednio 

'Centralną  Kasę  Państwową  jednocześnie  z  wysianiem 
lub  przekazaniem  pieniędzy,  podając  datę  ̂   pozycję 
hdziennika,  pod  którą  nadwyżka  została  zapisana.  Za« 
i  pasy  w  monetach    złotych  i  srebrnych   odsyła  się 

j  wprost  do  Centralnej  Kasy  Państwowej,  a  do  zawia- 
mienia  o  odsyłce  dołącza  się  wykaz  monet  w  2  egzem* 
plarzach.    Na  jednym  z  nich  potwierdza  Centralna 
Kasa  Państwowa  odbiór  przesłanych  monet  i  zwraca 

Kab'.e  Skarbowej.  Tak  Centralna  Kasa  Państwowa, 
I  jako  też  Kasa  Skarbowa,  dołączają  wykazy  monet 
kruszcowych  do  dzienników  kasowych. 

Rewizje  kas. 

§  186. 

Rewizje  Kas  Skarbowych  odbywają  się  na  zasa-- 
!  dzie  ppstanowień,  zawartych  w  osobnej  „Instrukcji 

0  rewizjach  kas  państwowych". 

Sprawozdania. 

§  187. 
I  Sprawozdania  o  obrotach  kasowych  kasy  przesy 
iłają  do  Izby  Skarbowej  a  to: 

1)  najdalej  do  dnia  3=go  miesiąca,  następującego 
po  sprawozdawczym: 

a)  zeszyty   wszystkich   dzienników  przychodu 
1  rozchodu, 

b)  dziennik  zbiorowy, 
i  c)  wykazy  szczegółowe  i  sumaryczne  wraz  z  do« 
płączonemi  do  nich  dowodami  przychodowemi  i  roz* 
j  chodowemi,  ułożonemi  w  porządku  kolejnym  według 
^'  pozycji  wykazów, 

d)  odpis  księgi  monet  w  kruszcach, 

2)  najdalej  do  dnia  5'go  miesiąca,  następującego 
ipo  sprawozdawczym,  wykazy  obrotu  znaków  war^ 
,  teściowych. 

§  188. 

I  Niezależnie  od  sprawozdań,  wyszczególnionych 
'W  poprzednim  paragrafie,  kasa  na  żądanie  Izby  Skare 
'  bowej  lub  Izby  Kontroli  obowiązana  jest  dostarczać 
w.szelkich  wykązów  i  wyjaśnień. 

Postanowienia  końcowe. 

§  189. 

Instrukcja  niniejsza  wchodri  w  życie  na  obszarrc 

całego  Państwa  z  diniem  l'go  stycznia  1922  roku. 
Z  dniem  tym  traci  moc  obowiązującą  Instrukcja 

dla  Kas  Skarbowych  z  4»go  lutego  1920  r.  (Dz.  Urz. 
Min.  Skarbu  Nr.  8),  jakotei  wydane  do  niej  dodatko* 
we  rozporządzenia  i  wszelkie  przepisy  kasowe,  bę' 
dące  w  sprzeczności  z  niniejszą  instrukcją. 

Warszawa,  dnia  24  listopada  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

w  a.  ( — )  B.  Markowski. 

566. 
INSTRUKCJA 

DLA  CENTRALNEJ  KASY  PAŃSTWOWEJ. 

Zadanie  i  organizacja  Centralnej  Kasy  Państwowfej. 

§  1. 

Centralna  Kasa  Państwowa  przyjmuje  i  wy- 
daje pieniądze  i  inne  przedmioty  wartościowe  na 

raehunek  Skarbu  Państwa,  na  podstawie  zleceń 

centralnych  władz,  oraz  prowadzi  przepisane  ra- 
chunki. Na  zarządzenie  Ministerstwa  Skarbu  Cen- 

tralna Kasa  Państwowa  ma  uskuteczniać  wypła- 
ty i  pobory  za  pośrednictwem  Polskiej  Krajowej 

Kasy  Pożyczkowej,  Pocztowej  Kasy  Oszczędności 

i  ewentualnie  innych  instytucji,  jak  również  za- 
łatwiać pewne  czynności  bankowe. 

§  2. 

Centralna  Kasa  Państwowa  podlega  bezpo- 
średnio i  wyłącznie  Ministerstwu  Skarbu,  jednak 

obowiązaną  jest  udzielać  wszystkim  władzom  cen- 
tralnym wyjaśnień,  dotyczących  ich  resortów. 

Stosunek  Centralnej  Kasy  Państwowej  do  innych 
kas  państwowych. 

§3 

Na  rachunek  Centralnej  Kasy  Państwowej 

przyjmować  mogą  Kasy  Skarbowe  wpłaty,  i  usku- 
teczniać wydatki,  oraz  odsyłają  lub  przekazują  na 

jej  rachunek  własne  nadmierne  zasoby  pieniężne. 
Centralna  Kasa  Państwowa  zasila  inne  kasy 

na  inocy  upoważnienia  Ministerstwa  Skarbu. 

Skład  osobowy  Centralnej  Kasy  Państwowej. 

§  4. 

Na  czele  Centralnej  Kasy  Państwowej  stoi  na- 
czelnik, odpowiedzialny  za  prawidłowy  tok  wszyst- 

kich czynności  w  Kasie.  Do  wykonywania  poszcze- 
gólnych czynności  przeznaczeni  są  skarbnicy,  ka- 

sjerzy, rachmistrze,  pomocnicy  rachmistrzów,  i  siły 
kancelaryjne. 

Urzędników  kasowych  mianuje  i  uwalnia  ;od 
służby  Ministerstwo  Skarbu,  Naczelnik  Central- 

nej Kasy  Państwowej  sprawuje  bezpośredni  nad- 

zór nad  wszystkimi  pracownikami  i  przed«t^?>v*a 
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wnioski,  co  do  mianowania  liil)  zwolnienia  in-ai-o- 
wiiików. 

Urlopów  udziela,  pracownikom  kasowym  Mini- 
sterstwo .Skarbu.  Naczelnik  może  ndzielió  pod- 
władnym pracownikom  iirlopn  w  nngffych  wypad- 

kach je(inaJ<  najwyżej  na  .")  dni. 

OboHyiitzki  nac/elnika  CentraJnej  Kasy  }*iińsłrvowej. 

§  5. 
Do  obowiązków  naczelniku  Centralnej  K.jsy 

Państwowej  należy  w  sy.czególności: 
a)  prowadzenie  i  przechowywanie  akt  oso- 

bistych wszystkich  px*acowników  i  kwalinkowanie ich , 

h)  podział  czynności  między  pracowników 
AV  miarę  ich  zdolności  i  rutyny  tak,  aby  praca  ich 
byia  wydatną  i  owocnił, 

c)  pouczanie  urzędników  i  zaznajamianie  icli 

z  nowymi  "przepisami,  których  znajomość  jest  dla nich  potrzebna, 

d)  zwTacauie  nwagi  na  to,  abj"-  interesanci  byli 
załatwiani  szybko  i  uprzejmie, 

e)  otwieranie  i  przeglądanie  codziennie  wszel- 
kich pism,  wpływających  do  Kasy,  załatwianie 

ich  bezpośrednie  Inb  poruczanie  załatwienia  in- 
nym urzędnikom, 

i")  przechowywanie  pod  zamknięciem  pism 
poufnych,  kluczy  do  odczytywania  szyfrowych  de- 

pesz, uwierzytelnień  i  wzorÓAv  podpisów  o^sób  uwie- 
rzytelnionych, 

s)  układanie  projektów  etatów  Kasy,  tudzież 

ki-ed.ytów  osobistych, i  rzeczowych  i  przedkładtiuie 
ich  Ministerstwu  Skarbu, 

b)  podpisywanie  wspólnie  z  kierownikiem 
rachunkowości,  t.  zw.  not  kasowych  (przychodo- 

wych), a  ewentualnie  też  asygnacji  na  ̂ vypłatę 
sum,  w  miarę  ustanowionego  dla  Kasy  kredytu 
i  upoważnienia  .  Kasy  do  asygnowania  z  tego  kre- 
dytu, 

i)  piecza  nad  zaopatrzeniem  Kasy  w  potrzeb- 
ny zapas  gotówki,  papierów  wartościowych,  rekwi- 

zytów, ksiągj  druków,  materjałów  piśitiiennych 
i  Sprzętów  kancelaryjnych, 

j)  czuwanie  nad  bezpieczeństwem  skarbca,  wy- 
jednywanie  potrwbnej  straży  wojskowej  liib  poli- 

cyjnej i  przedstawiaviie  Ministerstwu  Skarbu 
MTiiosków,  co  do  środków  zabezpieczenia  Kasy, 

k)  nadzór  nad  i)rowadzenieni  księgi  inwenta- 
rza sprzętów  kancelaryjnych  i  utensylji  kasowych, 

według  przepisanego  wzoru, 

1)  prowadzenie  ewidencji  khiezów  do  zamków 
drzwi  do  skarbca,  szaf  opancerzonych  i  skrajał, 

wedlng  przepisanego  wzoru,  przechowywanie  klu- 
czów  od  jednego  zamka  drzwi  do  skarbca,  oraz  l-zu- 
wanie  nad  tem,  by  J<lueze  od  innych  zamknię*;  po- 

zostawały we  wlaściwem  przechowaniu  i  nie  były 
przez  urzędników  samowolnie  zamieniane; 

m)  współdziałanie  pr5:y  rewizjach  i  lustra- 
cjach Kasy, 

n)  bezzwłoczne  zawiadamianie  Ministerstwa 
Skarbu  o  w>zelliich  ważniejszych  wypadkach 

w  kasie,  jako  to:  deficytach,  nadużyciach  urzęd- 
ników, pożarze,  rabunkii,  Icradzieży  i  t.  p., 

o)  czi iwanie  nad  terminowem  wysyłaniem 

wszelkicłi  sprawozdań,  wykazów  i  innych  dokn- 
■lentów  do  •dii«śgy»k  włi^dz  i  nrz«^d6"W, 

Skarbiec. 

§  6. 

Skarbiec  winien  być  zamykany  na  trzy  zamki, 
a  każda  szafa  oj)ancerzona  i  każda  skrzynia  przy- 

najmniej na  dwa  zamki.  Klucze  od  jedneg-o  zani- 
ka skarbc;.i  posiadać  ma  naczelnik  kasy,  klucze  od 

innycłi  dwu  ztnnków  skarbca,  tudzież  od  zamków 
szaf  opaiicerzonyeh,  posiadać  mają  dwaj  odpowie- 

dzialni za  kasę  urzędnicy  kasowi  "O^karbnicy) w  ten  sposób,  aby  jeden  urzędnik  bez  drugiego  nie 
mógł  otworzyć,  ani  skarbca,  ani  żadnej  szafy, 
względnie  skczyui. 

Jeżeli  szały  opancerzone  majq  3  zamki,  liaten- 
c/as  jeden  skarbnik  posiada  klucze  od  zamków 
środkowego  i  góraego  lub  dolnego,  a  drugi  sk;irl)- 
nik  klucze  od  trzeciego  zamka. 

1*0  jedn>  ni  egzemplarzu  kluczÓAV  nosić  maja 
nrzęduiey  zawsze  przy  sobie,  żaś  dalsze  egzemphi: 
rze  (duplikaty  i  ewentualnie  tryplikaty)  przecho- 

wywać w  swojem  mieszkaniu  starannie  i  pod  zam- 
knięcien). 

Urzędnikom  nie  wolno,  ani  w^ymieniać  klu- 
czów,  ani  powierzać  ich  innym  urzędnikom  bez 
zezwolenia  naczelnika  Kasy  i  uwidocznienia  zmia- 

ny w  zapisku. 

§  7. 

W  i-Mzie  chwilowej  czy  stałej  zmiany  w  osobie 
skarbnika,  klucze  jego  otrzymuje  zastępca  względ- 

nie następcju  Przy  powtarzających  się  zastęp- 
stAvach,  mają  być  klucze  tak  rozdzielane,  aby  ża- 

den z  urzędiiikóM'  nie  otrzymał  kolejno  kluczów  od 

wszystkich  zuaików,  ani  skarbca,  ani  żadnej  z  szal' opancerzonych. 

Skarbnicy. 

§  8. 

Ska]  ))ników  ustanawia  Ministerstwo  Skarbu; 
w  nagłych,  nieprzewidzianych  wypadkach  może 
naczelnik  ustanowić  zastępcę ,  skarbnika,  lecz  wi- 

nien o  tem  natychmiast  donieść  Ministerstwu 
Skarbu. 

Skarbnicy  są  wspólnie  odpowiedzialni,  tak  za 
bezpieczeństwo  skarbca,  jak  za  caiość  funduszów 
kasowych;  skarbnicy  otwierają  wspólnie  skarbiec 
i  kasy,  wspólnie  w\vdają  i  przyjmują  pieniądze 
i  przedmioty  wartościowe. 

Jeden  ze  skarbników  prowadzi  stale  księgę 

skarbca  i  wszelkie  zapiski  dotyczące  ewidencji  za- 
pasów w  skarbcu. 

Księga  skarbca  ma  być  po  dziennem  za- 
mknięciu z  w^ynikami  dzienników  głów^nyeh  po- 

równaną i  podpisaną  przez  obu  skarbników  i  kie- 
rownika rachunkowości.  Skarbnicy  mają  także 

podpisywać  coflzictnp.e  zamknięcia  w  dziennikach 
głównych. 

Skarbnicy  obowiązani  są  w  miarę  możności 
spełniać  w  kasie  inne  czynności,  w  szczególności 

załatwiać  korespondencje,  dotyczące  spraw  kaso- 
wych, które  ina^poruczy  naczelnik.  Wykluczeni  S!i 

jednak  od  prowadzenia  dzienników  i  ksiąg. 

§  9. 

Skarbnikom  nie  wolno  wydalać  się  z  Warsza- 
wy bez  ze;<\v«lenia  naczeliaika.    Wszelka  zrataTia 
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w  osobach  skarbników  naatęptije  przy  ̂ TOpółudziale 

naczelnika  kasy  lub  .jearo  zastępcy,  na^^  podstawie 
formalnego  zamknięcia  księgi  skarbca  i  zapisków 

oraz  sprawdzenia  sum  pieniężnych  i  innych  przed-, 
miotów  wartościoAvyeh.  Protokół  spisany  z  po- 

wodu zamknięcia  ksiąg  i  sprawdzenia  zflpa«ów 
nriJeży  przedlożj^ć  Ministerstwu  Skarbu. 

Do  pomocy  skarbnikom  przydzieleni  są  t,  zw. 
!I  /Oiicy,  których  obowiązkiem  jest  liczenie  pimię- 

i  papierów  wartońcioAYych. lizy 

Kasjerzy. 

W  Cfiitrnluej  Kasie  Państwowej  istnieje  osob- 
ti;i  kasa  poboru  i  osobna  kasa  ̂ .'yplat.   W  miarę 
•   rzeby  otwiera  się  wię<!ej  kas  poboru,  względnie 
s  wypłat.    Kasy  te  prowadzą  osobni  praco  wai- 

.cy,  zwani  kasjerami;  w  miarę  możności  czyTmości 

kasjerów  spełniają  skarbnicy.    Kasjerz^y',  ewent. 
skarbnicy  otrzymują  ze  skai-bęa  codziennie  z  rana 
na  podstawie  potwierdzenia  w  osobnych  dla  każdej 
i -kasy  stale  prowadzonych   zapiskach,  odpowierlni 
I  zapas  gotówki,  potrzebny  przypuszczalnie   w  da- 

nym dniu. 

Jeżeli  się  okaże  w  ciągu  dnia  potrzeba  udzie- 
lenia kasie  wi*;jkszego  msiłkii,  wówczas  wydaje  się 

go  ze  skarbca  w  ten  sam  sposób.  • 

Po  ukończeniu  czynności  zestawia  się  w  zapis- 
ku wysokość  zasiłków,  oblicza  się  Snmę  wpływów, 

względnie  wypłat  i  ostateczną  kwot«J,  którą  oddaje 
si.:  do  skarbca. 

Sprawdzenie  zestawień  kas  poboru,  względnie 
płat  jest  obowiązkiem  skarbników,  .rcźeli  je- 
!  zo  skarbników  prowadzi  kasę,  sprawdzenie  ze- 

stawienia Avinien  uskutecznić  drugi  skarbnik. ''  .1-. 

Podział  czynności  rachunkowych  i  użycie  personelu. 

§  11.  
' I       Rachunkowość  (.intratnej    K;isy  Paiistwnwej 

'  (teieli  się  na  trzy  działy : 
T.   dział  budżetowy, 

11.  dział  depozytowy  i  różnych  t'iiudus:-'ów. 
nie  znajdujących  Avyrazu  w  budżecie, 

TIT.  dział  obrotowy,  tudiiif^  operacji  fliuin- 
Bowych  i  bankowych. 

Do  spełnienia  tych  czynności  przeznaczeni  m 
I  raehmistrze,  pomocnicy  rachmistrzów  i  inni  urzęd- 
nicy. 

Celem  bezpośredniego  i  ciągłego  nadzoru  nad 
prawidłoAvym  tokiem  całej  manipulacji  rachunko- 

wej w  Kasie  mianuje  Ministerstwo  Skarbu  jedne- 
go z  rachmistrzów,  kierownikiem,  który  jest  za- 

Istępcą  neczelaika  Kasy  i  wspólnie  z  nim  odpowio- 
djęialny  za  prawidłowe  prowadzenie  ksiąg,  dzienui- 

'  ków  i  za  całą  manipulację. 
.      Naczelnik  Kasy  w  porozumieniu  z  kierowni- 
I  kiem  rachunkowości  rozdziela  prac^  raią^.y  urzęd- 

ników, poruezając  ira  w  miarę  iwtrzeby  i  wielkości 
rurend  czynności  w  poszozególnycK  d^i.iTar-h. 

^§  12. 

Do  obowiązków  kierownika  rachunkowości  nn~ 
leży  w  .szczególności: 

a)  zastępowanie  naczelnika  Kasy  w  razie  jo- 
ffo  chwilowej  nieobecności,  o  czem  kierownik  ra- 

chnnłiowości  winien  natychmia.st  donieś^  Minister- 
stwu Skarbu, 

b)  współdziałanie  z  naczelnikiem  Kasy  iJtzy 

rozdziale  czynności,  rachunkowych  między  urzęd- 
ników, 

c)  dopilnowanie,  aby  dziendniki  głóvtT30  był.y 

bez  przerwy  starannie  prowadzone,  codziennie  za- 
mykane i  wyniki  z  zestawieniem  Kasy  porówny- 

wane, co  ma  potYv'iei'dzić  własnoręcznym  podpi- 
sem tak  w  dziennikach  głó\>mych,  jako  też  w  księ- dze skarbca, 

d)  czuwanie  nad  tern,  aby  księgi  były  należy- 
cie założone  i  bez  przerwy  prowadz^ine, 

e)  udzielanie  urzędnikom  wskazówek,  co  do 
prowadzenia^  dzienników  i  ksiąg,  oraz  załatwianie 

spraw. 

§  13. Podział  czynności  w  Centralnej  Kasie  Pań- 
stwowej-z  ̂ Tmienieniem  przydzielonych  do  każde- 

go działu  pracowników,  winien  naczelnik  przedło- 
żyć najpóźniej  do  10  stycznia  każdego  roku  Mini- 

sterstwu Skarbu  do  zatwierdzenia  i  w  oiagu  roku 
donosić  o  każdej  zmianie. 

§  14. 
Godiday.  urzędowania  dla  Centralnej  Kasy 

Państwowej  ustanawia  Ministerstwo  Skarbu.  Na- 
czelnik Kasy  w  razie  potrzeby  może  zarządzić  dla 

pewnych  lub  dla  wszystkich  działów  pracę  poz;i 

godzinami  ^rzędowemi. 

'  Obwies:?cz«nia  i  napisy, 

§  ló. 
W  Kasie  na  Y/idocznem  miejscu  majti  być  \vy= 

wieszonc:  obwieszczenio  o  godzinach  otwierania  i  za= 
raykania  kasy  dla  publiczności,  spis  imion  i  nazwisk 

■urzędników  Kasy,  upoważnionych  do  podpisywania 
kwitów  z  objaśnieniem  o  warunkach  ważności  kwi= 

tów  kasowych  tudzież  inno  oby^ieszczenia  o  obo\\-iązs 
kaćh  publiczności  przy  płaceniu  i  odbiorze  pieniędz>' 

i  napisy  orjentacyjne  na  drzwiach  i  nad  okienkanu' kasowcmi  lub  bar j  erą. 

Wo.ini, 

§  Ki. 
Woźni  wykonują  czynności  por  uczone  im  prze/ 

naczelnika,  czuwają  nad  bezpieczeństwem  kas,  pcłni;v 
dyżury  dzierme,  a  w  miarę  potrzeby  także  nocne 
i  utrzyTpują  porządek  w  biurach  i  innych  lokalach  nas 
leżących  do  Kasy. 

Zakres  działania  Centralnej  Kasy  Państwowej. 
§  17.  . 

Centralna  Kasa  Państwowa  wykonuje  w  szczegół ności: 

a)  pobór  wszelkich  przychodów  państwow>'ch  na 
rachunek  władz  centralnych;  w  razie  wątpliwości  co 

do  celu  względnie  tytułu  otrzymanych  pieniędzy -lub 
innych  przedmiotów  wartościowych,  należy  pobrać 
je  i  zarachować  jako  depozyt  skarbowy  do  dyspa= 
zycji  Ministerstwa  Skarbu  i  o  tem  natychmiast  dos 
nieść  temuś  Ministerstwu, 
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b)  przyjmowanie  pieniędzy  w  gotówce  lub  w  dro* 
dze  przekazu  i  innych  przedmiotów  wartościowych 
od  innych  kas  państwowych,  czy  to  jako  nadmiary 
kasowe,  czy  też  z  innych  tytułów, 

c)  wypłacanie  gotówką  lub  przez  przekazywanie 
wszelkich  należ>i:ości  przypadających  od  Skarbu 
Państwa, 

d)  przyjmowanie  i  wydawanie  depozytów  w  go^ 
towiźnie  lub  przedmiotach  wartościowych, 

e)  przyjmowanie  od  władz  centralnych  i  przes 
chowywanie  opieczętowanych  kopert  i  skrzynek, 

f)  dokonywanie  operacji  finansowych  i  banko? 
wych  stosownie  do  specjalnych  zarządzeń  Minister= 
stwa  Skarbu. 

§  18. Pobieranie  wpływów,  uskutecznianie  wypłat,  od* 

bieranie  przesyłek  z  poczty,  jak  niemniej  prowadzę' 
nie  rachunkowości  i  zamykanie  dzienników  dzienne 

i  miesięczne  odbywa  się  w  Centralnej  Kasie  Pań' 
stwowej  z  analogicznem  zachowaniem  postanowień 
zawartych  w  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych,  tudzież 

w  Przepisach  rachunkowo  •  kasowych  przy  użyciu 
wskazanych  tam  wzorów,  z  tą  tylko  -zmianą,  że 
przełożoną  władzą  Centralnej  Kasy  Państwowej  jest 
Ministerstwo  Skarbu,  któremu  Centralna  Kasa  winna 
przedkładać  wszelkie  prżepisane  wykazy  i  spras 
wozdania. 

Dzienne  zamknięcia  i  sprawdzanie  kas  poboru 
i  wypłat  uskutecznia  się  przy  współudziale  kasjerów, 
skarbników  i  kierownika  rachunkowości,  miesięczne 
zamknięcia  i  sprawdzanie  zapasów  w  skarbcu  odbywa 

się  pod  nadzorem'  i  odpowiedzialnością  naczelnika 
Kasy  i  przy  współudziale  skarbników  i  kierownika 
rachunkowości. 

§  19. Przy  uskutecznianiu  poboru  i  wypłat  drogą  prze? 
kazów  za  pośrednictwem  Polskiej  Krajowej  Kasy 

Pożyczkowej,  Pocztowej  Kasy  Oszczadności,  a  ewen- 
tualnie też  innych  instytucji  Centralna!  Kasa  Państwo* 

wa  stosuje  odnośne  przepisy  i  instrukcje,  wydane 
przez  te  instytucje  tudzież  specjalne  rozporządzenia 
Ministerstwa  Skarbu. 

Odpowiedzialność. 

§20. Zasada,  że  każdy  odpowiada  tylko  za  własne 
czyny  i  zaniedbania  obowiązków,  ma  zastosowanie 
także  do  wszystkich  pracowników  w  Centralnej  Kasie 
Państwowej,  jednak  z  tem  zastrzeżeniem,  że  urzędnis 
cy,  którym  poruczono  kierownictwo,  względnie  nad* 
zór  nad  innymi  pracownikami,  odpowiadają  nietylko 
za  należyte  wykonanie  czynności,  które  im  przepisy 
nakazują,  lecz  także  za  wykonanie  czynności  przez 
tych  pracowników,  nad  którymi  mają  spełniać 
nadzór. 

Postanowienie  końcowe, 

§.21. 
Instrukcja  niniejsza  wchodzi  w  życie  z  dniem 

1  stycznia  1922  r.  '  ^ 
Warszawa,  dnia  24  listopada  1921  roku. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  B.  Markowski. 

557.  . 
INSTRUKCJA 

•     O  REWIZJACH  KAS  PANJSrWOWYCH. 

DZIAŁ  I. 

Rewizje  Centralnej  Kasy  Państwowej  i  Kas  Skarbo- 

wych. 

Rodzaje  rewizji. 

§  1. 

Rewizje  są  dwojakie: 
a)  niespodziane,  przeprowadzane  w  sposób  ścisły. 
b)  zwykłe,  spowodowane  wypadkami,  wymag^ 

jącymi  sprawdzenia  stanu  kasy,  a  przeprowadzane 
w  sposób  bądź  ścisły,  bądź  skrócony. 

Rewizje  niespodziane, 

§  2. 

Rewizje  niespodziane  odbywają  się  w  każdej  ka. 
sie  przynajmniej  cztery  razy  w  roku  i  przeprowadź; 
się  je  z  całą  ścisłością. 

Przeprowadzają  je:<  ̂  
,    1)   w  Centralnej  Kasie  jR.ństwowej:  delegaci  Mi 

nisterstwa  Skarbu; 

2)    w  Kasach  Skarbowych: 
a)  dyrektor  Izby  Skarbowej, 
b)  delegowani  przez  niego  urzędnicy  Izby  Skar 

bowej  lub  naczelnicy  miejscowych  Urzędów  Skar bowych, 

c)  delegaci  Ministerstwa  Skarbu. 
Nadto  przysługuje  prawo  rewidowania  kas  pań 

stwowych  Najwyższej  Izbie  i  Okręgowym  Izbom 
Kontroli. 

Nadzwyczajne  rewizje  niespodziane. 

§3. 

Nadzwyczajne  liiespodziane  rewizje,  podjęte  z  po 
wodu  nieprawidłowości  w  czynnościach  kasy,  albo 

podejrzeń  o  nadużycia ,  lub  nieporządki  w  kasie  — 
mogą  być.  zaliczone  na  poczet  minimalnej  ilości  nie 

spodzianych  rewizji,  o  których  mow;a'  w  §  2. 

Czynności  wstępne  przy  rewizjach  niespodzianych. 

§  4. 

Urzędnik,  delegowany  do  przeprowadzenia  re 
wizji  niespodzianej,  obowiązany  jest  nietylko  docho 
wać  tajemnicy  o  swojej  delegacji,  ale  także  zjawie 
się  w  lokalu  kasy  w  taki  sposób,  by  się  go  nie  spo 
dziewano.  Zjawienie  się  jego  w  kasie  może  nastąpić 
albo  przed  rozpoczęciem  czynności  kasowych  i  otwar 
ciem  skarbca,  albo  już  po  zaniknięciu  skarbca. 

Po  przybyciu  do  kasy  winien  on  oznajmić  na 
czelnikowi,  względnie  skarbnikowi,  lub  innemu  obec 
nemu  funkcjonarjuszowi  kasy,  cel  swego  przybyciu 
i  ewentualnie  okazać  polecenie  dokonania  rewizji. 
Jeżeli  nie  może  zaraz  nastąpić  przeliczenie  za 

'pasów  kasowych,  winien  opieczętować  skarbiec, 
względnie  szafy  opancerzone  lub  inne  schowki,  wias 

ną  llib  urzędową  pieczęcią  i  odebrać  jeden  z  klucz}- 
od  skarbca,  ewentualnie  wraz  z  duplikatem  i  trypli- 
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''katem.    Urzędnik,  któremu  odebrano  klucze,  opie= 
szętowuje  skarbiec  własną  pieczęcią.  Opieczętować 

I  nie  skarbca  odb^^Y/a  się  każdorazowo  przy  przery* 
I  waniu  czynności  rewizyjnych  i  opuszczaniu  skarbca. 

Jeżeli  urzędnik  rewidujący  rozpoczyna  rewizję 

iiatychmiast  po  przybyciu  do  kasy,  natenczas  opie= 
czętowanie  skarbca  jest  zbyteczne. 

^  Rewizja  skarbca. 

I  )      /  §5. 
m.  Rewizję  skarbca  rozpoczyna  się  od  ustalenia  ra* 
■lunkowego  stanu  kasy.  W  tym  celu  przez  porównas 
Me  aamknięć  dzienników  głównych  z  księgą  skarbca 
Wyprowadza  się  rachunkowo  sumy  zapasów  kaso* 
wych,  jakie  winny  się  znajdować  w  skarbcu. 
■»  Jeżeli  dyJienniki  główne  nie  są  zamknięte,  lub  nie 
feadzają  się  z  księgą  skarbca,  urzędnik  rewidujący 
ma  je  wpierw  sprawdzić,  zamknąć  i  ustalić  stan  kasy. 
m  Po  osiągnięciu  zgodności  księgi  skarbca  z  dzień* 
Kkami  przystępuje  się  do  przeliczenia  zawartości 
fcarbca,  do  którego  mają  być  ewentualnie  poprzed* 
Bio  przeniesione  zapasy  z  kas  poboru  i  wypłat. 

§6. Przy  sprawdzaniu  skarbca  uskuteczniają  przeli= 
czanie  pieniędzy  i  walorów  odpowiedzialni  urzędnik 
c>,  a  mianowicie:  w  Centralnej  Kasie  Państwowej -r— 
skarbnicy,  w  Kasach  Skarbowych  zaś  —  skarbnik 
t  rachmistrz,  ewentualnie  także  kasjerzy,  w  obecno- 

i  pod  ścisłym  nadzorem  urzędnika  rewidującego. 

§7. Liczenie  pieniędzy  i  innych  walorów  odbywa  się 
/lastępujący  sposób: 

Banknoty  w  paczkach  zaplombowanych  i  mo= 
,  y  w  workach  zaplombowanych  przelicza  się 
p.iko  według  ilości  paczek  i  worków.  Dla  prze= 
k;,;iania  się,  czy  zav/artość  pakietów  lub  wor= 
k  vv,  tak  co  do  ilości,  jak  i  wartości  sztuk  bankno=  • 
tów  lub  monet  kruszcowych,  odpowiada  napisowi,  wi= 
nien  urzędnik  rewidujący  sprawdzić  wyrywkowo 
pi^ez  przeliczenie  kilku  pakietów  lub  worków. 

Banknoty  w  paczkach  nieop-lombowanych,  mo* 
ritty  w  rulonach  i  wszelkie  resztki,  należy  przeliczyć 
pojedyńczo;  w  ten  sam  sposób  należy  przeliczyć  de= 
pożyty  rzeczowe  i  papiery  wartościowe,  sprawdza= 
jąc  je  szczegółowo  z  odnośnemi  księgami. 

'  .  Jeżeli  urzędnik  rewidujący  stwierdzi,, źe  w  kasie* 
'Znajdują  się  pieniądze  lub  papiery  wartościowe  nie? 
zarachowane,  zarządza  natychmiastowe  zapisanie  ich 
do  dzienników  głównych  i  księgi  skarbca. 

Pieniądze,  zapisane  w  dziennikach  na  rozchód, 
a  ieszcze  nieodesiane,  należy  przeliczyć. 

Sumy,  umieszczone  na  rachunkach  bieżących, 
względnie  żyrowych,  w  Pocztowej  Kasie  Oszczędno* 
ści  i  Polskiej  Krajowej  Kasie  Pożyczkowej  należy 
porównać  z  wyciągami,  nadesłanymi  przez  te  insty* 
łucje. 

Znaki  ̂ emplowe  i  druki  wartościowe  mają  być 
sprawdzane  z  odnośnemi  księgami. 

Niedobory  i  nadwyżki  kasowe. 

§8. Gdyby  p^  sprawdzeniu  gotó^wki  okazała  się  róż' 
nica  pomiędzy  stanem  rachunkowym  a  rzcotfywistym. 

należy  przedewszystkiem  zbadać,  czy  nie  zaszła  omyi= 
ka  w  obliczeniach,  w  dziennikach  kasowych  lub  księs 
dze  skarbca,  a  po  ustaleniu,  gdy  się  okaże  nadwyżka, 
zapisać  ją  na  przychód  na  ogólny  zarząd  skarbowy, 

natomiast  gdy  się  okaże  niedobór  —  zażądać  natych= 
miastowego  pokrycia  go  przez  skarbników,  względ= 
nie  przez  skarbnika  i  rachmistrza.  W  razie  nic 
możności  natychmiastowego  pokrycia  niedoboru, 

należy  niedobór  ten  zapisać  do  dziennika  na  roz= 
chód  na  rachunek  sum  obrotowych,  jako  zaliczkę 

do  pokrycia.  i  ■ 
Niedobory  lub  nadwyżki  w  znakach  stemplos 

wych  i  znakach  wartościowych  zapisuje  się  w  od* 

nośnych  księgach  rachunkowych,  a  mianowicie*  nie= 
dobory  na  rozchód,  nadwyżki  zaś  ęia  przychód,  przy 
równoczesnem  zapisaniu  równoważnika  wartości  nie* 
doborów  w  znakach,  obliczonego  w  gotówce,  w  głów* 
nym  dzienniku  przychodowym.  Gdyby  równoważnik 
niedoboru  w  znakach-  nie  mógł  być  w  gotówce  zaraz 
uiszczony,  należy  postąpić  w  sposób,  przewidziany 
dla  niedoborów  gotówkowych.  « 

Sprawdzanie  ksiąg  kasowych  i  rachunkowych. 

§9. 

Po  sprawdzeniu  zawartości  skarbca,  urzędnik 
rewidujący  przystępuje  do  szczegółowego  sprawdzę* 
nia  dzienników  kasowych.  Sprawdza  kolejno  od  po* 
czątku  miesiąca  do  dnia  rewizji  każdą  pozycję  dzien= 
nika,  porównując  ją  z  odnośnymi  dokumentami,  na» 
stępnie  sprawdza  sumy  zniesień  i  przeniesień,  osta* 
teczne  sumy,  oraz  prawidłowość  przeniesienia  sum 
dziennych  do  dziennika  zbiorowego.  W  taki  sam  spo= 
sób  sprawdza  dzienniki  pomocnicze  i  prawidłowość 
przeniesienia  z  nich  sum  dziennych  do  dziennika 
głównego.  Również  sprawdza  szczegółowo  księgę  de= 
pozytów,  pamiętnik  papierów  procentowych,  księgi 
kontroli  znaków  wartościowych,  sum  komunalnych 

i  funduszów  specjalnych,  za  cały  czas  od  ostatniej  re- 
wizji.  Sprawdzone  dzienniki  i  księgi  zaopatruje 
w  klauzulę  sprawdzenia,  którą  podpisuje  sam  wraz 
ze  współdziałającymi  z  nim  urzędnikami,  tudzież 
skarbnik  i  rachmistrz.  W  klauzuli  tej  winno  być 
krótko  zaznaczone,  jakiego  rodzaju  rewizję  i  z  jakie= 

go  powodu  prieprowadzomo,  oraz  jakie  wyniki  kaso= 
we,  wyrażone  w  cyfrach  i  słowach  znaleziono. 

Sprawdzanie  inwentarza. 

§  10. 

Urzędnik  rewidujący  winien  przynajmniej  raz 
w  roku  podczas  ścisłej  rewizji,  tudzież  przy  zmianie 
skarbnika,  sprawdzić  stan  inwentarza  kasy. 

Rewizje  urzędowania  kasy. 

§  11. 

Urzędnik  rewidujący  winien  zbadać: 

1)  czy  dzienniki  oraz  księgi  kasowe  i  rachunko= 
we  są  należycie  prowadzone,  zgodnie  z  przepisami; 

czy  niema  w  nich  skrobań,  wycierań  lub  nieomówio* 
nych  poprawek;  czy  dziei^lliki  główne  i  księga  skarb* 
ca  są  codziennie  zamykane  i  czy  księgi  prowadzone 
są  przez  tych  urzędników,  którzy  według  instrukcji 
są  do  tego  obowiązani;  czy  odpisy  dzienników  po- 

mocniczych na  wpływy  podatków  i  opłat  skarbowych 
każdorazowo  są  wysyłane  do  Urzędów  Skarbowych; 

czy  do  wykazów  szczegółowych  są  codziennie  wplsy= 
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wane  poiycj*  przychodowe  i  rozchodowe  i  cay  vry 

kazy  te  są  wysyłane  w  terminie  do  Centralnej  Księ- 
gowości, względnie  do  Ixby  Skarbowej;  czy  wykazy 

i  dokumenty  są  uporządkowane  i  przechowywane 
w  okładkach;  czy  nadN^^yżki  jionad  maks\Tnalniy  za= 
pas  kasowy  są  odaylane  we  wlaści-^ym  czasie;  czy 
pieczęć  urzędowa  jest  należycie  przechowywana;  c/y 

ksiąłjeczki  czekowe  i  •w>'ciągi  z  rachunków  w  P.  K.  O. 
i  P.  K.  K.  P.  są  przechawy7ivane  w  skarbcu; 

2)  czy  pomieszczenie  dla  kas)'  jeat  ódpowiednie 
i  dostatecznie  zabezpieczone  od  ognia  i  włamania 
się;  czy  klucze  od  skarbca  i  od  kas  znajdują  się 
w  rękach  właściwych  urzędników  i  czy  prowadzoRy 
jest  zapisek  ewidencyjny  na  klucze;  czy  pieniądze 

i  inne  walory  są  przechor.-ywano  nalcż>'cie  w  szafach 
opancerzonych  i\  :?naki  wartościowe,  skrzynki  i  ko; 

perty  możliwie  w  skrzyniach  lub  schowkach  zamknię- 
tych; czy  kasjerzĄ^  składają  codziennie  do  skarbcii 

wpływ>',  względnie  pozostałości  dzienne  i  czy  nie 
przechmvtije  się  pieniędzy  w  stolikach,  lub  w  innem 
miejscu,  zamiast  v.'  kasach. 

Oprócz  tego  urzędnik  rewidujący  ■informuj.e  się 
u  kierowników,  czy  urzędnicy  są  pilni  i  rzetelni,  i  czy 
przestrzegają  obowiązujących  przepisów. 

Natychmiastowe  środld  zaradcze  w  razie  nadużyć. 

§  12 W  razie  wykiycia  defic\-tu  lub  nadu:<yć,  urzędu 
nik  rewidujący  zawiadamia  o  tern  telegraficznie  dy* 
rektora  Izby  Skarbowej;  nadto,  jeżeli  okoliczności  te« 
go  wymagają,  ma  prawo  niezwłocznie  zawiesić 
w  cz>'nnościach  urzędowych  skarbnika,  względnie 
rachmistrza,-  albo  obu,  a  kierownictwo  powierzyć  jed« 

nemu,  względnie  dwom  z  pośród  starsz\'ch  urzędni» 
kńw  kasy. 

Rewizje  zv,ykłe. 

§  13. Re\yi3fje  zwykłe  są  dokonywane: 

a)  2  powodu  stałej  lub  czasowej  zmiany  (prze= 
niesienie,  urlop,  choroba  i  t.  p.)  odpowiedzialnych  za 
kasę  urzędników,  a  to:  w  Centralnej  Kasie  Państwo- 
wej  —  naczelnika  lub  jednego  ze  skarbników,  a  w  Ka« 
sach  Skarbowych  —  skarbnika  lub  rachmistrza; 

b)  z  powodu  przypadkowych  jsdarzcń,  jak  np. 
pożaru,  powodzi,  włamania  do  kisy,  kradzieży  i  t.  p. 

Rewizji  tych  dokonywują: 
1)  w  Centralnej  Kasie  Państwowej  —  delegaci 

Ministerstwa  Skarbu, 
2)  w  Kasach  Skarbowych: 
a)  w  siedzibie  Izby  Skarbowej  —  naczelnik  wy 

działu  rachunkowo  =  kasowego  tej  Izby,  lub  jego  za« 
stępca,  przy  ewentualnej  pomiocy  urzędników,  wj-s 
znaczonych  w  t^'m  celu  przez  dyrektora, 

b)  w  miejscowościach  poza  siedzibą  Izby  Skar= 
bowej  —  naczelnik  Urzędu  Skarbowego,  lub  jego  zas 
st^pca,  ewentualnie  naczelnik  Urzędu  Akcyzov/ego 
w  wypadkach  nieobecności  naczelnika  Urzędu  Skiirs 
bowego.  * 

O  wydarzeniach,  zaszłych  w  kasie,  a  wj-magająs 
cych  przeprowadzenia  zwykłej  rewizji,  obowiązany 
jest  naczelnik  Centralnej  Kasy  Państwowej  zawiado= 
raić  Ministerstwo  Skarbu,  zaś  skarbnik  ¥izsy  Skarbo; 
w«j  —  dyrektora  Izby  SkarboM^^ej,  względnie  nacaeł^ 
nika  Ur^edn  Skarbowego. 

Przepr^wadisani*  rewiitji  snwyklycli. 

§  14. 

Rewizje  zwykle  są  z  reguły  przeprowadzani 
w  sposób,  przepisany  dla  niespodzianych  rewizji  ści 
sł>'ch.  Wyjątek  stanowią  zwykle  rewizje,  przedsi(; 
brane  z  powodu  urlopów  urzędników  odpowiedział 

nych  5|a  kosę.  W  t>'ch  wypadkach  rewizja  ogranicz, 
się  dcrsprawdzenia  zawartości  skarbca  i  porównania 
rzeczwistego  stanu  kasy  za  gtanem  racl*nkowyir 
na  podstawie  dzienników  i  księgi  skarbca.  Gdyb> 
jednak  podczas  takiej  skróconej  rewizji  okazały  sir 
niedokładności,  lub  podejrzenia  o  nieporządki  w  ka 
sie,  należy  zaraz  przeprowadzić  ścisłą  rewizję.  ̂  

l^awozdanie  z  CEynności  rewizyjnych. 

§  15. 
O  dokonane]  rewizji  sporządza  się  protokół  v.'c 

dług  wzoru  Nr.  1  w  trzech  egzemplarzach,  z  któryc) 
je^len  przeznaczony  jest  dla  przek>żonej  władzy,  dry 
jji  dla  Najwyższej,  względnie  Okręgowej,  Izby  Kon 
troli,  a  trzeci  płozostaje  w  kasie. 

'Protokół  podpisUjje  urzędnik  rewidujący  i  współ 
działający  z  nim  inni  urzędnicy,  oraz  naczelnik  Cen 
trałnej  Kasy  Państwowej,  kierownik  rachunkowość 
i  skarbnicy,  a  w  Kasie  Skarbowej  skarbnik  i  racłi 
mistrz.  Dwa  egzemplarze  protokółu,  z  których  jeder 
przeznaczony  dla  Izby  Kontroli,  przedlcłada  si^  prze 
łożonej  władzy  w  ciągu  ośmiu  dni  wraz  z«  sprawoz 
daniem,  omawiającem  szczegółowo  wszystkie  waż 
niejszo  okoliczności,  stwierdzone  podczas  rewizji. 

Postępowanie  i  odpowiedziałncść  urz-e^iików  rewii 
dnjących. 

§  16. 

Urzędnik  rewidujący  i  delegowani  do  wsiwłdzia 
lania  z  nim  inni  urzędnicy  są  odpowiedzialni  za  do 

kładność  i  ścisłość  cz^mności  rev\-izyjńych  ora:t  za 
wszystkie  straty,  jakieby  dla  Państwa  wyniiknąć  mc 
gly  z  zaniedbania  obowiązków.  Wobec  urzędników, 
kasowych  winni  zachować  się  z  przyzwoitością  ł  po 
wagą.  Zabronionem  jest  rewidująe\Tn  przyjmowatf 
od  urzędników  kasy  mieszkanie,  gościnę,  dostarcza 

nie  podwód,  albo  w\Tiagrodzenie  poniesionych  w\' datków. 

Rewizje  winny  być  przeprowadzane  tak.  by  nic 
tamowały  biegu  czynności  kasowych;  mogą  być  do; 
kon>'wane  także  w  dnie  świąteczne  i  w  godzinach  po 
zaurzędowych. 

Pamiętnik  o  re>\Tzjach, 

§17. 

W  każdej  kasie  prowadzi  się  pamiętnik  rewizyj 

ny,  w  którym  urzędnicy,  przeprowadzając^  re^\'izj«, 
mają  uwidaczniać: 

1)  dzień  rozpoczęcia  i  ukończenia  rewizji, 

2)  imiona  i  nazwiska  rewidującego  i  przydarfelo- 
nych  mu  do  pomocy  urzędników,  % 

3)  powód  i  przedmioty  poddane  rewizji, 
4)  dostrzeżone  wadliwości, 

5)  zarządzenia,  wydane  celem  usunięcia  tych  wa- dliwości. 

Naczd.nik,  względnie  skarbnik,  uwidacznia  w  pa- 
miętniku, w  jaki  ̂ >»sób  w>'konaao  zjłrządzenia  urzęd* 

nika  rewidującego,  względnie  uchylono  w^llwości. 

ile 
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Ńa  stronie  tytułowej  (c^kiadoe)  pamiętnika  mają 
yć  podane  znaki  i  numery  kluczów  od  drrwi  skarb* 
a,  saaf  opancerzonych,  skrz>^l  i  innych  schowków, 
^apisck  ten  przcchr>wuje  sie  stole  w  skarbcu. 

DZIAŁ  II. 

Rewizje  Specjalnych  Kas  Parisi^s  owych. 

§  18. 
W  Spec'źikiych  Kasach  Państwowych  przeprowa= 

iaają  rewizje  władze  okręgowe  lub  centralne,  któ* 
ym  bezpośrednio  podlegają  urzędy,  posiadające  s-pt^ 

cjjabse  kasy.  Rcwiz^  te  przei^rowadza  się  w  sposób, 
analogiczny  do  ptBtaoowień  niniejszej  instrukcji. 

Postanowienia  końcowe.  ^ 

§  19. 

'  Pastrukcja  uLniejsza  wchodzi  w  życic  ua  ons/.a 
rze  całego  Państwa  z  dniem  1  stycznia  1922  roku. 
Z  dniem  tym  tracą  moc  wszelkie  przepisy,  w  l\tn 
przedmiocie  dotychczas  obowiązujące. 

Warszav.'a,  cUiia  24  listopada  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  B.  MarkowskL 

nzqry  4t  oinleJszyGh  lnstraK§il  iiKaią  się  nkrilu  a  tsilnym  ditfafftii. 

PROTOKÓŁ 

'«wizji   przeprowadzonej  w  Kasie 
ikarbówe)   dnia  
,  powodu  „  ,  _.  

)   Imię  i  nazwisko  oraz  charakter  służbowy  urzędnika  rewidującego:   

Wzór JSft  l_doJ_15 

Insłr.  rewizji  kas. 

.  192 

^   Imiona  i  naswiska  urzędników,  biorących  udział  w  tewizjit. 

rfewizji  dokonano  w  obecności  skarbnika.- 
i  oraz  rachmistrza! 

W  skarbcu  znaleziono: 
1.  gotowizną: 

złoto  na  sumę 
srebro  ^ 
bilon  , 

"anknoty    a)  w  walucie  polskiej 
b)  w  walucie  obcej 

Iowami:   ~ 
2.  papiery  procentowe: 

razem 

a)  depozytowe  na  sumę  
b)    .  ' 
c)    .  «  Mk. 

Mk. 
razem   .Mk. 

iłowami:  
?)   Oprócz  zapasów  w  skarbcu  znajduje  się  gotowizna  na  rachunkach  bieżących: 

a)  w  Polskiej  Krajowej  l<asie  Pożyczkowej  
b)  w  Pocztowej  Kasie  Oszcsędności 

Mk. 

Mk. , 

iłowami: 

rażem. 

<i»owyżej  wykazane  zapasy  w  gotowiźnie  i  w  papierach  Pfocenłowych-^^j— |^^z  pozostałością,  wykazaną  w  księdze karbca  i  dziennikach  kasowych,  oraz  z  wyciągami  z  rachunków  bieżących  w  P.  K.  K.  P,  i  P.  K.  O. 

nne  pieniądze  lub  papiery  procentowe  niezarachowane  w  skarbcu.. 

^l^oeostałości   znaków  wartościowych— r^^^^^^^z  odnosnemi  księgami >epozyiy  rzeczowe  znaleziono: 
a)  kopert..  -  :   sJowami 
b)  skrzynek  .....^   słowtami   ^.^-^  . 

godnie  (niezgodnie)  ̂   odpowiednią  księgą  ^  ~ 
'rowadrcnie  dzienników  kasowych,  księgi  skarbca  i  ksiąg  raj^iinkow^^^^ 

a)  przechowywanie  pieniędzy  i  innych  wartości  jest  (prawidłowe) 
X  .  .  .     t  •    A         podpisem  urzędnika  rewidującego 

70Konan4  rewizję  stwierdzonOp^jpj^^^j  urzędników~^^^i;idUh^^h°"^  podpisami  skarbnika  i  rc^chmisfrza  w  księdze  skarbca, izionnikach  kasowych  i  księdze  kontroli  znaków  wartościowych. 
Wykaz  znaków  wartościowych  dołącza  się  do  protokółu.  ' 
N,n  fem  czynności  rewizyjne  zakończono  i  protokół  podpisano.  ,  -  ^ 
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STAN  czyNNy. 
stan  Rachnnhfiu  Banku  Uschodnieso  u  (darszaule 

na  dzień  31  sierpnia  1921  roku. STAN  BlERNy. 

Gotowizna  w  kasie  
PozosfaJość  w  P.  K.K.  P  
Pozostałość  w  P.  K.  O  
Pieniądze  zagraniczne  
Przekazy  i  weksle  zagraniczne  . 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  papiery  państwowe  .... 
b)  papiery  hipoteczne  i  komun. 
c)  akcje  

Weksle  zdyskontowane  .  .  .  . 
Rachunki  otwartego  kredytu: 

a)  zabezp.  papierami  publiczn.  . 
b)  zabezp.  wekslami  
c)  zabezp.  innemi  wartościami  . 

Pożyczki  terminowe: 
a)  zabezp.  papierami  publiczn.  . 
b)  zabezp.  innemi  wartościami  . 

Rachunki  korespondentów  (Loro): 
a)  korespondenci  krajowi .    .  . 
b)  „  zagraniczni  . 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankaph  krajowych  .    .  . 
b)  w  bankach  zagranicznych  . 
Nieruchomości  
Koszty  handlowe  
Inkaso  weksli  
Rachunki  z  oddziałami  .... 
Różne  rachunki  

M  a  rk  i    i    f  e  n  i  g  i 

7952629.05 
203821.64 

19150480.45 

51382114.50 
43865120.80 
59990382.93 

•  720600. 

1101697.50 

49900004.63 

1485110.— 
25906065.94 

397972.04 

46627357.23 
14940801  67 

1303-9  84 104539004.53 

575000.— 

27306931.14 

100476080.- 

155237618.23 

1822297.50 

51385114.63 

26304038.98 

1619300.— 23323907.38 
8166366.80 

34581574.67 
88246524.59 

685483237.19 

Kapitał  zakładowy  
Kapitał  zapasowy  ustawowy.    .  . 
Inne  rezerwy   Wkłady: 

a)  terminowe  
b)  rachunKi  czekowe    .    .    .  . 

Redyskonto  weksli  
Rachunki  korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi.    .  . 
a)  korespondenci  zagraniczni  . 

R-ki  nasze  u  korespond.  (Nostro): 
a)  w  bankach  krajowych  .  . 
a)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje  
Różni  za  inkaso   
Rachunki  z  oddziałan)i  .  .  .  . 
Różne  rachunki  

Marki  i  fenigi 

4943477.— 
243208155.31 

27872635.06 
3177405. 

61573863.28 
37019744.72 

36000000. 
6785^96.10 

6040658.- 
248151632.31 
18320000 

31050040.06 

98593608.- 40821762.0P 

1 37651 20.3t' 66017541.97 
119937578.27 

685483237.19 

Bilans  Banku  Handiowego  w 
STAN  czyNNy. 

1.  Gotowizna  kasie  Mk.  371000070.08 
2.  Polska  Kraj.  Kasa  Pożyczk.  i  Poczt. 

Kasa  Oszczędn  „  1368172984.04 
3     Waluty  i  dewizy  obce  ,  242359411  59 
4.  Skup  weksli                                      ,  859760358.07 
5.  Papiery        własne:  państw,  polskie     ,  57254928.09 

?              pozostałe  papiery     „  30300361.96 
6.  Papiery  proc.  funduszu  rezerwow.     ,  78713224.59 
7.  Wylos.  papiery  procent,  i  kupony  .     „  8054945.31 
8.  Pożyczki -na  zastaw  pap.  publiczn.     ,  273226733  93 
9.  Korespondenci  —  dłużnicy    ...     ,  332445651208 

Pozatem  poręczenia  ,  132069413.89 
10.  Rachunek  z  Oddziałami  Banku.    .     „  1673329815.39 
11.  Weksle  do  inkasa  ,  508755763.35 
12.  Inkaso  u  Korespondentów ....     ,  285879754.89 
13.  Nieruchomości  ,  45765542.18 
14.  Wydatki  bieżące  za  1920  r   86714821.48 

-    „       zail921  r   117819055.90 
15.  Rachunki  przechodnie  ,  77306175.65 

Mk.  9540929863.47 
IWWillllllllll  ll> 

sźawie  dnia  31  maja  1921  r. 
STAN  BIERNy. 

1.  Kapitał  zakładowy   Mk.  162000000.- 
2.  Fundusz  rezerwowy   „  81000000.- 
3.  Rezerwa  specjalna   „  61703831.40 
4.  Wkłady:  a)  rachunki  czekowe    ,    .  .  1755565841.96 

b)  lokacje     ......  ,  206999060.62 
5.  Korespondenci  —  wierzyciele    .    .  ,  4469919391.28 

Pozatem  poręczenia  ......  „  152069413  89 
6.  Weksle  redyskontowane    ....  „  18270007.02 
7.  Rachunek  z  oddziałami  Banku  ,    .  ,  1497731556.94 
8.  Różni  za  inkaso   „  779384283.71 

9.  Dywidendy  niepodniesione     .    .    .  „  1660518.50 
10.  Procenty  i  prowizje  za  1920  r.    .    .  „  154811059  21 

za  1921  r.    .    .  „  143586429.75 
11.  Rachunki  przechodnie  ,  78227469.19 

Mk.  9540929863.47 taiTiHmr— 

Sprawozdanie  Warszawskiego  Stowarzyszenia  Spożywców  za  1920  r. 
Bilans  na  dz.  1  stycznia  1921  r. 

STAN  BIERNy. STAN  CZYNNY 
Kasa  .... 
Towary 
Ruchomości 
Różni 
Remanent  Piekarni  . 
Pożyczka  Państwowa 
Akcje  i  udziały  w  Towarz.  Spółdz 

WINIEN. 
Koszty  handlowe  .... 
Amortyzacja  ruchomości 
Czysta  nadwyij)ta  .... 

Mk. 436826.73 
1372621.14 

25335.11 
110944.31 
34468.85 

30000.— 
32607.77 

Udziały  3052  członków 
Różni 
Fundusz  Społeczny 
Kaucje  sklepowych 
Kasa  oszczędności 
Czysta  nadwyżka 

Mk.  2042803.91 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 

Mk. 1148553.70 2815.01 

255260.b6 

Zysk  brutto  na  towarach 
Zysk  na  piekarni Bonifikatu  na  towarach  . 

M 

Mk.  1406629.57 

Mk. 573265.11 
» 1097493.23 
V 84950.36 
n 3875.86 
» 27960.49 
m 255260.86 

Mk. 2042803.91 

Mk. 1230653.62 
V 173707.65 
M 226830 Mk. 

1406629.57 
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Bilans  Sp.  Akc.  Tow.  Ubezpieczeń  „PRZYSZŁOŚĆ"  w  Warszawie 

z  dnia  31 -go  grudnia  1920  roku. 
STAN 

Pozostałość  z  funduszu 
Stan  Kasy  . 
Banki  i  P.  K.  O. 
Papiery-  procentowe. . 
Inwentarz  . 
Dłużnicy: 
s)  rsćhunek  ajencji 
b)  ,         Tow.  reas. 
c)  „         ró  nych 

CZYNNY, 

organ, 

Mk.  1414241.41 
„  '  1833173.32 

238111  — 

4^ 

STAN  BIERNY. 

ROZCHÓD. 

Koszty  organizecji  Towarzystwa 
Koszty  handlowe    .       .  Mk.  5448215.21 
mniej  udaiał  Tow.  reas.   „  4010630.87 

Odpisy  i  ofiary  .  .  Mk.  105717  85 
mniej  udział  Tow.  reas.  ,  J0058.39 
Rezerwa  podatkowa  i  niezreal.  szkód  . 
Rezerwy  i  przeniesienia 
premji      .       .       .       .  Mk  14378387.02 
mniej  udział  Tow.  reas.  ,  10551255.38 

,'6.    Zysk  z  dniem  31  grudnia  1920  r. 

Mk. 1642.20 

1. 
536593.19 

2. 
2887794  34 

3. 
n 9568559.17 

4. 
n 300186  90 

5. 
6. 
7. 

» 348'5525  73 
8. 

Mk. 1-^780401.53 

Rachunek 
zysków 

Mk. 198357.80 

1. 1437584.34 
2. 

26679.46 

42301.75 3 

3817151.64 

42461.76 

Mk. 5564536  75 

Kapitał  zakładowy 
Kapitał  organizacyjny 
Rezerwa  niezreal.  szkdd  . 
Rezerwa  poifatkowa  . 
Rezerwy  składek  na  rach. 

Wierzyciele 
Zysk    .       .       .       .  . 

v.f}asnym 

Tow.  reas. 

Mk. 

2000000.— 

200000.— 

1051.75 

41250.— 
3817151.64 

10561235.38 

117251.— 

'  42461.76 

Mk.  16780401.53 

strat, 

DOCHÓD. 
Zbiór  premjfz  ubezp.  ży 
ciowych 

mniej  udział  Tow.  reas. 
NależytoŚCT  polisowe 
skarbowe  . 
mniej  udział  Tow.  reas. Inne  wpływy 

Mk.  17800738.17 
,    12474008.90  Mk. 

Mk. 459629.90 
344722.42 

5326729.27 

114907.48 

122900.— 

Mk.  5564536.75 

Bilans  Towarzystwa  Akcyjnego  T^ai^ufaktury  Wełnianej  KAROLA  BENNICHA  w  Łodzi 

z  dnia  31-go  ąpudnia  1920  roku. k  AKTYWA. 
Grunta  fabryczne 
Budynki 
Maszyny  i  urządzenia 
"Towary 
Materjały 
Kasa  . 
Weksle 
Dłużnicy 
Zaliczenia 
Papiery  publiczne 

PASYWA. 

Kapitał  zakładowy  3000  akcji  po  1000 
3000.  „  2160  Mk 

„  zapasowy 
„  amortyzacyjny 

Różni  wierzypiele 
Sumy  przechodnie 
Akzepty 

zenieaienie  zysku  na  1921  r. 

Rb. 1.323.545.93 
626.474.40 

2  651.529.49 
43  959.545.14 
52.342.294.77 

132  985.48 
8084.04 

30.796.531.— 185.572.24 
1.453.815.74 

Mk. 2.858.859.20 
1.353.184.70 
5.727.303.69 

94.952.617,50 
113.059.356.70 

287.248.63 
17.461.53 

66.^20.506.96 400.836.04 

3.140.2412.— Rb. 133.480  378.23 
Mk 

288  317.616.95 

Rb. 

^.000.000.— 

Mk. 

6.480.000.— 3.000.000.— 

0 

6.480.000.— 
509.259.26 M 

1.100.000.— 

m 
tt 2.013.232.19 

n 
4.348.581  52 n 68.892.466.36 148.807.727.33 » 392  333.66 M 
847.440.70 » 55.655.291.30 

» 
120.215.429.20 n 17.795.46 38.438.20 Rb. 

133.480.378.23 
Mk. 288.317.616.95 

Rachunek  Strat  i  Zysków. 
WINIEN.  tfk 

Strata  od  rekwizycji  oktrpantów  i  dłużnicy  rosyjsćy    .  .  .  Rb. 
Aaiortyzacja  budynków  5%  od  rb.  626.474.40  =  mk.  1.353.184.70 
Amortyzacja  ruchomości  lOt  od  rb.  2.551.529.49     mk.  5.727.303.69 
Ni  kapitał  zapasowy  ...... 
Przeniesienie  na  rachunek  strat  i  zysków  1921  r.        .  . 

MA. 

Przewyżka  osiągnięta  ze  sprzedaży  towarów 
Dochód  z  procentów  . 

„        ,  wątpliwych  dłużników  . 
„       ,  komcn-nego 

Rb. 

Rb. 

Rb. 

1.997.256.19 
31.323,72 

265.15295 

33.684.— 
17.795.46 

2.345.212.32 

2.297.777.37 
6.595.87 

24.686.87 
16.152.21 

2.345.212.32 

Mk. 

Mk. 

4.314.073.37 
67.659.23 

572.730.37 72.757.44 

38  438.20 
5.065.658.61 

4.963.199,12 14.247.08 
53.323.64 
34.888.77 

5.065658.61 
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SprawDidaoie  (patowskiego  T-wa  Wzajeran.  KiBdyiu  w  Spatawie 

z  opericji  za  złącioie  rac&tinliewośGij  łata  19i;,  !5, 18. 17, 18, 19  i  19!fl. 

1.  Kaso  
2.  R-k  bież.  w  b.  kasie  pow.  l  os. 
^.  Weksle  własne 
4,  Specjalny  r-k  członków 
5.  Specj.  r-k  członk.  znh.  pnp  '„ 
rt.  Ruchomości  .      .      ,  . 
7.  Weksle  u  korespondentów  . 
8.  5%  dlugoterm.  Poź.  Państw.  . 
9.  R-kprzekaz.  wP.K;P.  W-wa. 

10,  Korespond.  Nostro  . 
^  «        Loro  i  inkasowi  . 
12.  Wydatki  do  zwrotu 
13.  Sumy  przechodnie 
14.  Udziały  
15.  Kapitał  zapasom'  . 
16.  Lokaty  . 
17.  R-ki  bieżące  . 
18.  Weksle  redyskontowane 
19.  Podatek  skarb,  od  ;^-ów. 
20.  %  niepodniesiony  . 
21.  Udziały  podlegaj,  zwrotowi  . 
22.  Przekazy 
23.  Akcje     .  .  . 
24.  Koszty  handl.  roku  przyszł.  . 
25.  Procent  
26.  Specj. r-kzab.weks.winst.pr, 
27.  Kaucje  
28.  Weksle  protestowane  . 
29.  %  od  lekacji  .... 
30.  Koszty  organizacyjne  . 
31.  Długi  wątpliwe 
32.  Długi  odpisane  na  streU; 
33.  Podatek  od  kapitału 
34.  R-k  depozytów 
35.  Koszty  handlowe  , 
36.  ProcjBnt  
37.  Prowizja 
38.  $  moraforyjny 
39.  Podatek  %  od  zysku 
40.  Zyski  i  straty 

Obrót  20  lata  1914  1920  wł 
Winien 

a 
Mk. 

f. 

Mk. 

If. 

11793365 

>43 

11742125135 394735 

>m 

308516180 
1329518 

80 

63857267 
3021974 

87 
3011731 

72 

4608 25 
325 

>23 

3513 51 sm 

>  ~ 

184176 96 
21242S 

77 

3000 — 

780 

45 

601 
20 686186 

82 
945025 

64 

7797094 33 7958449 

87 

5100 

76 
5770 01 

859^^5 89 854662 
65 

6872 
17 

S8715 
541 

95 

85 
278978 414510 

14 

736615 oW 

729541 

64 

206014 
57 

184176  95 562 
25 740  78 

4592 
52 

8871 3392 
4823295 

93 

84 
3520 

4835291 ł» 915 84 3075 106 84 
44 756 
48 0  6415 

20 ■  4S43 

35 
23 

35 59336 59336 
10660 

13 
10660 

13 

21 
68 21 

38 

498 85 498 
85 

4355 
.  43 

55 

178179 
^78 78 7560 7560 

170324 28 170324 
23 

99146 
37 99146 97 

180400, 50 180400 
50 

21461  ; 
57 

21461 

37 
56! n 56: 

27 

142831  $ 

51! 

25S3S8|60 

32748709140 1 32748709140 

_  „  n-oit.bLt.  luutuwcj  1  Koronowej  oDuczone 
  gpstaly  na  walutę  markową  według  kursu  rządowego. 

Warszawsilig  TDwaRistwgizaSSTi^^ Warsiawa,  Kopernika  10. 
Bilans  po  dzień  31  grudnia  1920  r.*S-.tan  czynny 

Kasą  1925.57  mk.,  Instytucje  Kredyt,  mk.  301268  65,.  papiery publ.  mk,  939922.65,  Koszty  organ,  i  t.  p.  mk.  10,  Stowa- 
rzyszeni mk.  1964484.68,  Kupony,  kaucje  i  inne  mk,  33836.84 

mrTo^S^SSfP'*^''^^^-^*""  bierny.  Kapitał  zapas, mk.  402865.80,  Rachunki  gwaranc.  mk.  45668.30,  Rezer 
premji  i  inne  mk.  1960547.80,  Stowarzyszeni  mk.  218553  6'>' Fund.  styp.  WTWUOW.  mk.  16S02.45,  Pozostałość  do  po- działu mk.  459010.42.   Razem  mk.  3241448,39. 

Rachunek   ogólny  rozchodu  i  przychodu  za    1920  r. Odszkodowania  mk.  1954437.25,  Koszta  Admin. 
mk.  166231.33,  Prowizje  mk.  338418.85,  Pozostałość  do  po- działu mk,  459010.42.  Razem  mk.  3318097.85  Przychód 
Premja  mk.  2377182.49,  Procenty  mk.  58381.45,  dodatek Admm.  mk.  333431.55,  Rezer.  na  odszkod.  mk.  17291  51 
Pozostałość  z  1919  r.  mk.  3161085.    Razem  mk.  3318097.85; 

fia§ishlB  SlofflarzyszenlB  SpBfytBCBW  ur  łSaglszy  SF^^efan ZB  spraiaszdanSii  sa  rok  igis. 
^Rachunek  Strat  i  Zysków:  Nadwyżka  brutto na  towarach  mk.  30647.53,  innne  dochody  mk.  7667.41  stra- 
ta czysta  mk.  5670,  koszty  handlowe  mk.  40067.58,  amori:v- 

zacja  ruchómości  mk.  110.37,  inne  .straty  mk.  3806.99.  B  i- J  a  n  s.  Aktywa:  gotówka  mk,  12310.07,  ruchomości  młc,  993.33 32904.58.  czysta  strata 
mk.a#70.  Pasywa:  udziały  mk.  11520  78,  rezerwymk.  18199.77, wierzyciele  mk,  39688,97.   Suma  bilansu  mk.  69409.52, 

StowarzssiBBie  Spożjiwców  .JEBKOSĆ"  na  Budach Zestawienie  Bilansu  strat  i  zysków 
za  cKos  od  12  stycznia  1920  r.  do  dnia  1  stycznia  1921  r. 

Kasa 

Towary  . 
Koszta  handlowe 
Różni Udziały  . 
Kapitał  rezerwowy 
Ruchomości  . 
Rachunek  przecho 

dni 
Zysk  od  dnia  12/1 

1920  r.  lio  51/XM 
1920  r. 

Bil ans 

Winien 
Mk.  i  fen; 

17S04.40 
32033.90 
I201J0 

1332.60 

52m 

Ma Mk.  i  fen 

14480. 

14650. 

182,- 

23060.- 

52372.- 

Rachunek 

 stj-at  i  zysków Winien 
Mk.  i  fen. 

18795,10 

23060.-- 

41856,10 

Mo  • 

Mk.  i  fen. 

41856.10 

41855.10 

to  Suehs«foit  gminy  fuchaocla  za  191S  rek. 
Roczny  obrót  kor.  174232,  roczny  wydatek  kor.  16!)29», 

roczny  zysk  kor.  4933,  remanent  sklepu  wynosił  kor.  6310. 

EHans  £nbnomko-Szreniaufskle§o  Slowarzyssenla  Sno^usf- 
czEUB  tu  Kazimierzy  UFieliciBi  na  dziei^  m  czertuca  19Z0  r. 

«hres  sprattfBsd^czy  za  19I9/1SZB  r. Towary 

Kasa  . 
Ruchomości 
Dłużnicy  . 

Slan  Czynny, R. 

213503.36 
32401.71 

675.25 
3286a79 

R.  279441,11 

Stai>  Bierny. 

Kap,  zakładowy.  R.  10000.— 
Kap.  z°apa30wy  .  „  20000. — Rezerwy  .  .  ,  21734.22 
Wierzyciele  .  .  160117  20 
Zysk  netto      .  .  67569.69 

Rb.  27944 )9.69 

ilJi Podział  Zysku: 

N(t  kapitał  zapasowy       ,  ,  , 
„    amortyzację  ruchomości  , 
,  tantiemy  
„    dywidendę  od  udzietów  i  towarów 

Rb. 
13513.89 

127.60 
8992.59 

44935,90 
Rb.  67569.69 

Tłoczono  w  Drwkarm  Pańsfwowtrj,  Miodowo  M       JNS  J5&)8.  30  Xi 

Eiians  Płickiego  Tau/s»rzystttfa  Wzajemnega  Kredytu 
tu  Piocksi,  IV  &n'm  ai  grudnia  ISIS  roku. 

Stan  czynny:'  R-ek  Kasy  rb.  15.852.58;  mk.  23,613.92, r-ek  przekazowy  w  P.  K.  K,  P.  mk.  299,47903,  r-ek  warun- 
kowy w  b,  Warsz.  Oddz.  Ros.  B.  P.  rb  311.35,  r-ek  papie- 

rów 'i^;  własnych  rb.  259,200.97.  ft\k.  5.520.—,  r-ek  skupu weksli  rb.  32.800.—.  mk.  96P,265.~,  r-ek  weksli  protesto- 
wanych   rnk.    20,000.—,    r-ek    weksli    moratoryjnych  rb. 516,439.95;   r-ek  pożyczek  pod   zastaw   papierów  %%  rb. 

5,449.50,  mk.  159,704.02;  r-ek  czekowy  zabezpieczony  rb. 
24,221.01,  mk.  926,748.87)  r-ek  korespondentów  rb.  175,763.10, 
rnk.  181,87ś.50;  r^ek  nieruchomości  mk.  54,000.—,  r-ek  róż- 

nych rb.  1,081.11,  mk.  8,898.96;  różne  rachunki  rb.  7,243.69,, 
mk.    19,847,89;  niedobór  bilansu  rublowego  rb.  47,68^87' 
Ogółem  rb.  1,084,964.82,  mk.  2,660,057.28.   Stan  bierny 
r  ek  Udziałów  rb.  255,277.—,  mk.  80,379,40;  r-ek  rezerw, 
rb,  38,220.11,  mk.  102,882.22;  r-ek   wkładów  rb.  287,311.97, 
mk.  369.670,—;  r-ek  czekowy  mk.  937,326.70;  r-ek  redynkon- ta  rb.  269,571.65;  r-ek  otwartego  kredytu  w  P,  K.  K.  P. 
mk.  527.45;  r-ek  należności,  b,  ros.  B.  P.  rb.  97,878.55;  r  ek 
korespondentów  rb,  45.878,51,  mk.  756,501.36;  pokrycie  nie- doboru bilansu  rublowego  mk.  102,995.—;  różne  rachunki 
rb.  91,227.03.  mk.  171,527.79;  zysk  mk.   78,247  36.  Osółem 
rb.   1.084,964.82,  mk.   2.660.057.28.     Rachunek  strat 
1   zysków  za   rok   1  920.    Winien:  Koszty  handlo- 

we mk,  199,224.29;  procenty  wypłacone  łb.  16,240.38,  mk. 46,061.62;  różne  straty  rb.  95,884.88,  mk.  4,346.55.  Ofiólem 
rb.  112,125.26,  mk.  327,879.82.    M  a:  procenty  i  prowizje  po- 

brane rb.  46,245.25,  mk.  216,185.42;   koszty  zwrotne  mk. 
2,937.89;  różne  zyski  rb.  22,976.85,  mk,  108,756.51;  strata 
rb.  42,903.16,    Ogółem  rb.  112,125.26,  mk.  327,879.82, 

1921. 
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DZIENNIK  URZĘDOWY 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  50  mit.  (z  przesylbą  pocztową  bt  mh.).  Prenumerata  kwartalne  400  mk.  Cen*  ogłoszeń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpakowego  petitem:  200  mh.  Materjal  redakcyjny  oraz  ogłoszenia,  które  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urzędowym  Ministerstwa  Skarbu",  należy  kierować 

do  Redakcji,  Leszno  5.  te!,  red.      512-19,  tel.  admin..  m  276-29. 

TREŚĆ.  S6B.   I.   Wzory   do   Przepisów   rach.-kasowych  N^J^   1—48.   569.   II.  Wzory  do  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych 
JSTsJYs  1-38,    570.    Sprostowanie  omyłek  zaszłych  w  Nr.  45  „Dz.  Urząd.  Min.  Skarbu"  z  1921  r.  (str.  235). 

I. 

Wzory  do  Przepisów  rach.-kasowych. 

(str.  885—912). 

II. 

Wzory  do  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych 

(str.  913—934). 
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Urząd 

Wzór  Nr. J. 

Ho  §  9  Praep.  Hach.  Kas 

KSIĘGA  ZAWIADOMIEŃ  POCZTOWyCH. 

"o Data  otrzymania 

i  Nr.  zawiadomienia 

Suma  oznaczona 

na  zawiadomieniu 

Suma  istotnie  otrzy- 
mana 

Gotówką 
Pap.  proc.  :       Slrona  i  po;;yoja  odnośnej  księgi 

Marki    i  fcnigi 

IZBA  SKARBOWA 

Nr. 

Wzór  Nr.  2 

do  §  15  Przep,  Rach.^Kas. 
DO  KASy  SKARBOWEJ 

w   4... 192  r. 

Poleca  się  otworzyć  niże)  wyszczególnione  kredyty  w  budżecie  Ministerstwa . 

Dział 

<0) 

Po
zy
cj
a 

Tytuł  kredytu Kwota Do  czyjej  dyspozycji 
Warunki 
wypłaty UWAGI 
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MINISTERSTWO  
Nr.   

Okres  budżetowy  192   r. 

W2dr  Nr.  2  a 

Warszawa,  dn. 
do  §  20  Przep.  Rach.  Kas. 192  r. 

DO 

CENTRALNEJ  KASY  PAŃSTWOWEJ 

IZBy  SKARBOWEJ  W   

Ministerstwo                                              uprasza  o  zmniejszenie  w  Centralnej  Kasie  Państwowej  i  równo- 

czesne przeniesienie  
niżej  wyszczególnionych  

kredytów  
do  Kas  Skarbowych  

okręgu  
Izby  Skarbowej  

w       zaświadczenie  o  tern  no  załączonych   pismach  i  odesłanie  tych  pism  do  właściwych  kas. 

Kasa  Skarbowa, 
w  której  kredyt  ma  być 

otwarty 
Urząd  dysponujący. 

Dz
ia
ł 

Pa
ra
gr
af
 

Po
zy
cj
a Tytuł  kredytu Suma 

Tom 
i  stronica 

księgi 

kredytów 

1 i i 

MINISTERSTWO  
Nr.  

Okres  budżetowy  192   r. Warszawa,  dn. 

Wzór  Nr.  2b. 

do  §  20  Przep.  Rach.  Kas. 
192.  .  r. 

KASA  SKARBOWA  W   _  „  „  

otworzy  niżej  wyszczególnione  kredyty,  zmniejszone  na  rachunku  Centralnej  Kasy  Państwowej  (Izby  Skarbowej  w. 

Nazwa  urzędu,  do  dyspo- 
zycji którego  należy 

otworzyć  kredyt 

Budżet  192. ...  r.  Minister. 

Dział Pozycja 
Tytuł  kredytu 

SUMA 

Mk. 

Zaświadczenie  Centralnej 
Kasy  Państwowej  (Izby Skarbowej  w  ) 

o  zmniejszeniu  kredytu 

Ra^em 

Wymienione  w  niniejszem 
piśmie  kredyty  zmniejszono na  rachunkach  Centralnej 

Kasy  Państwowej  (Izby  Skar- 
bowej) w  miesiącu o  sumę  

(słowami  i  cyframi)  celem 
otwarcia  na  rachunkach  Ka- 
sy Skarbowej   

Warszawa,  dn,   ..192...r. 

Naczelnik  C.  K.  P. 
Rachmistrz 

Nr. Do    Kasy  Skarbowej 

(Podpisy) 
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CENTRALNA  KASA  PAŃSTWOWA 
Nr.  .  . 

192  r. 

Wzór  Nr.  3  do  par.  20  Przep.  Rach.  Kas. 

Do   Izby   Skarbowej  w  
Centralnej   Księgowości  Min.  Sk. 

W      y      K      A  Z 
kredytów,  otwartych  w  Kasach  Skarbowych  okręgu  Izby  Skarbowej         
na  podstawie  odesłanych  do  tych  Kas  pism  Ministerstwa  

Okres  budżetowy  191  r. 

M-stwa 

Dział 

Budżet 

Paragr.  Pozycja 

Nazwa  Kasy, 

w  której  kre- 
dyt otwarto 

Nazwa  Urzędu, 
do  dyspozycji 
którego  kredyt 

otwarto 

Suma  otwartego 
kredytu 

Tom  i  stronica Data  1  Nr.         ̂ ^-ę^.  j^^edyfów 

pisma       j      Izby  Skarbowej 1      Cenfr.  Księcow. 

i 

IZBA  SKARBOWA Wzór  Nr.  4.  do  §  20  Przep.  rach.  kas. 
w 

Nr.. 
192  r. KASIE  SKARBOWEJ 

w  

poleca  się  zmniejszyć  kredyty  o  kwoty  niżej  wyszczególnione  i  donieść  o  wykonaniu 

Budżet  192  r. 
M-stwa Nazwa  Urzędu 

dysponującego 

Suma,  0  któ- rą należy kredyt 

zmniejszyć 

Uwidoczniono  zmiany 
w  księgach  kredytów 

UWAGA 
Dział Paragr. Pozycja 

Kasy  Skarbowej Izby  Skarb. 

Tom  i  stronica 

Naczelnik  wy 
Rachmi 

działu 
strz 

KASA  SKARBOWA 

Nr. 
192  r. 

IZBIE  SKARBOWEJ 
w_.„  

zwraca  się  po  wykonaniu  polecenia. 
Skarbnik  Rachmistrz 

Serja 
000000 

^■■■(blaiikietu) 
r.  (księgi  asyg.) 

Budżet  19  
Dział  .ju...^i.^..ii.- 

poz. Mar.   fen. 
Kasa  Skarbowa  w 
wypłaci  (komu)  
za  CO: 

Podpisy 

dnia 19  r. 
to 

Wzór  Nr.  5  do  §  23  Przep.  Rach.  Kas. 
Ministerstwo  
Serja  A.  (Adnotacja  Kasy) 
Nr.  000000  (blank.)  Poz.  księgi  asygn.  

ASYGNACJA  Str.  poz.  księgi  kred._.. 
Urząd  fnr-ri>n 
Str.     poz      (ks.kred.  Urz.)  Należytość  Mk. 
Nr  ks.  asygn.   Potrącenie  _  „  ̂ dnia  

19 Do  wypłaty  „   „ 

Budżet  19         r.  Dz.  par.  poz. 
Kasa  Skarbowa  w   wypłaci  marek 
(słowami)  
(komu)  
(za  co)  

Podpisy 

M.  P. 
Pokwitowanie:  Marek  (słowami  i  cyfrą)  

otrzymałem  dnia  19  r. 

(podpis) 

_,  ,      j  ..  Serja  A Talon  do  asygnacji  ^^^^^  ^^yg Urząd . 

z  dnia  19 

Budżet  19 N  Nv  w  . r.  Dz. 

poz. 

 ma  otrzymać  z  Kasy  Skarbowe Marek  (słowami  i  cyfrą)  

M.P. (podpisy) 
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Irząd. (Strona  1). 

KSIĘGA 

kontroli  blankietów  asygnacji 

Wzór  Nr.  6. 

do  par.  25.    Przep.  Rach,  Kas. 

(Strona  2). 

Od  kogo 
otrzymano, 
data  i  Nr. 
rozporzą- dzenia 

Nr.  Nr. 

blan- kietów 
Ilość 

.2 

ra  "c 

Nr.  Nr. 

blan- 
kietów 

Potwier- dzenie 

odbioru 

UWAGA 

do  przeniesienia 

z  przeniesienia 

Kasą  Skarbowa 

. .  192 

Wzór  Nr.  7. 

do  §  34.    Przep.  rach.  kas. 

Do 
Izby  Skarbowej 

w 

W  y  K  A  Z 

asygnacji  z  upowaźnienienn  do  wypłaty,  odesłanych  do  Kas  skarbowych, 
podległych   Izbie  Skarbowej 

w  miesiącu  192  r. 

r.
  

bi
eż
ąc
y 

Z  budżetu  r.  19 

Kwota 
Adnotacja  Izby 

Skarbowej  o  wnie- sieniu do  księgi 

kredytów  (Tom,  str.) 

Minister- 
stwa 

Dzi
ał 

Pozycja 

Nazwa  urzędu 

asygnującego 

Nazwa  kasy, 

upoważnionej do  wypłaty 
'Z Mk. 

Razem     .    .  . 
Skarbnik: Rachmistrz: 

Ministerstwo  
1  Urząd  
I  Klasa  miejscowości. 
Mnożnik 

Wzór  Nr.  8. 

Do  asygnacji  z 

Asygnowano  z: 

d. 

.poz.. 

.  poz. 

poz. 

do  §  41. 

192 

  Mk. ...  .  Mk. 
Mk. 

Przepis,  rach.  kasowych N. 

 _   fen. 

Potrącono  Mk.. 
Wypłacono   Mk.. 
Zwrócono  do  kasy  za  kwi- 

tem z  dn.  Nr.  Mk. 

Razem 

.fen. 

Mk., 
fen. 

LISTA  PŁATNICZA 

za  miesiąc   192  r. 

'2 

Imię 

i 

nazwisko 

o 

je 

co 

o 
c « 

o 

>. 
Id  u o"5, 

•'C 

B.2 

iC  a. 

o 

o. 

r/l  _Q 

S  'ST 
c  c 

.i*  *- 

o.  o. 

^•S  — 

^  OJ 

c  S c  n  _ .1:  'a  ja 

^  E  — 

2  -.2 

.2  o  <u 

Uposażenie  miesięczne 
Dodatki 

e 

>> 

•N 

O 
Q 

a 
N 

o b 
0)  o 

N  c 

i:  N 

E 
N o 
CC 

I  (O 

«  o  *- 

£  "^^ 
N 

•55  T^! 

■3  .a 

c  3  *: 

«i~  2 

=^ 

<«  N 

'^otrącenie 
OD 

3 

u 

^  >. 
o  c o.  o 

Z  D. 

E 4} M a 
CC 

-♦-1 

o 

"o. 

o 
Q 

Podpis 

odbierającego 
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(Strona  1). 

N«  46. 

Wzór  Nr.  9 
do  par.  39.    Przep.  rach.  kas, 

KSIĘGA    SUM  DEPozyrowycH 

Kasa  Skarbowa  w,. (Sirona  2). 

h   (5  d 

V 

Szczegółowe 
oznaczenie  osób 
i  instytucji,  skła- 

dających sumy 
depozytowe,  oraz 
charakteru  de- 

pozytu 

Suma 

o 
a 

D. 

10 

a 

0) 

» o 

■a 

o 
X u N O 

w 

Oznaczenie  osób, 
którym  sumy 

depozytowe  wy- 
asygnowano, oraz 

data  i  Nr.  asy- 

gnacji 
10 

o S  u 

przychód 

wyasy- 
gnowane 

pozy< 

Sf 

JC >. 

.s 

Z  st 

Go
t 

Pa
p 

11 12 13 

wypła- 

cone 

•O 

a 

'5. 

a 

>. 

10 

'Su 

o 

10 

o 
o  V 

a  » 

15    16    17  18 

Pozostałość 

9 

J6 

i 

'■o 

o 
a 

.2 

"n. 

19 

Nazwa  Urzędu:  (Strona  /)  Wzór  Nr.  10. 
do  §  65.    Przep.  rach.  kas 

KSIĘGA 

depozytów  rzeczowych,  złcionych  do  przechowania  w  opieczętowanych  skrzynkach  i  kopertach. 

(Strona  2). 

Nr
. 
 

bi
eż
ąc
y 

Data 

złożenia 

w  kasie 

Data  i  numer 

rozporządzę* nia, Opisanie 
depozytu 

Potwierdzenie 
odbioru  przez 

skarbnika  i  rach- 
mistrza i  pieczęć 

kasv 
■ 

Data  podjęcia z  kasy 
Data  i  numer 

pisma,  którem 
zarządzono 

odbiór 

Potwierdzenie  wy- 

dania przez  skarb- 
nika i  rachmistrza 

i  pieczęć  kasy 
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-  ni 

tao  ̂   O* 
Oł  2.  -»  BI 
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3 

zaległe  z  u- 

biegłych  o- kresów  bu- dżetowych 

bieżące 

Odpisano z  należy- 
tości 

Kasa 

Dl  |{ 

..'ł  3 

?  ?  N  D. 
naleźytości 
bieżących 

-o  £. 

Om 

N  N  O 
o  Dl 

D-  N 
N  ft  Dl 

S-  5. 

3  D> 

Odpisano z  uiszczeń 

Zaległości  z 
końcem  okre- su budżetów. 

Nadpłaty  z 

końcem  okre- su budżetów. 5: 
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Wzór  Nr.  13  

do§73.  Przep.  Rach.-Kas. (Strona  1). 
KSIĘGA  WySTAWIONyCH  ASYGNACJI  NA  ROK  192  .  . 

Strona  2). 

t 
 

Nr
. 
 

bi
eż
ąc
y 

Data  VT 
wystawie-  i        '  / nia  blankietu Nazwisko  i  imię  osoby, 

względnie  nazwa  firmy, 
na  którą  wystawiono 

Kwota 

asygnowana 

Kasa 
Stronica  i  pozycja  księgi    j  Potwierdzenie 

asygnacji Kredy- tów 

Suro 

depozy- towych 
;    oanioru  laionu 

Funduszów  asygnacji 

specjalnych' 
! 

l 

Nazwa  Urzędu 

(Strona  1). 
KSIĘGA  ZALICZEK 

Wzór  Nr.  14 

do  §  74  Przep.  Rach.-Kas. 

(Stfona  2). 

>> 

<o' 

o (0 
c 
tn 

PRZEDMIOT 
je 

N 

"o 

N 
« 
5 
3 
to 

i 
 

po
zy
cj
a 

o
w
a
 
 ks

ię
gi
 

id
yt
ów
 

Rachunek  spraw- 
dzono i  uznano 

0 
  

do
  

Ka
sy
 

oś
ć 
 

za
li
cz
ki
 

su
mi
e 

dz
ie
nn
ik
a 

ow
eg
o 

ozostała  
do 

ihowania 

UWAG!  ... 

1  (0 

0) 
N  C 

-a  -o 

Nr
. 
 bi
eż
. Data  

i  
N 

St
ro
ni
ca
 
ro
zc
hó
d 

kr
e Ro

Zp
or
z,
 

ni
em
  

z 

19
2 
 

..
  Nr

 

Na  sumę 

Zw
ró
co
n 

po
zo
st
al
i 

w 

Po
zy
cj
a 

ka
s Su

ma
  

p 
wy
ra
c 

1 2 3 

'^4~ 

5 6 7 8 9 10 

11 

■  ■ 

I 

'  Nazwa  Urzędu    Wzór  Nr.  15 
do  §  75  Przep.  Rach.-Kas. 

(Strona  1). 
,  PAMIĘTNIK  NALEŻYTOŚCI  BIERNYCH  NA  OKRES  BUDŻETOWY  192   R. 

(Strona  2). 
I  Dział   par.   poz.  

Nr
. 
 

bi
eż
ąc
y 

Data  i  Nr. 
f 

rozporządzenia 

NALEŻYTOŚCI ASYGNOWANO 

UWAGA 

Przedmiot 
Terminy 

płatności 

Zaległe 

z  ubie- 

głych 

okresów 

budżeto- 
wych 

Dieżące 
Odpisa- no z  na- leżytości 

Kasa 
Data  i  Nr. 

asygnacji 

Suma 

asygno- 

wana 

1 1 
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Wzór  Nr.  15.  Do  §  78  Przepisów  Kas.-RAch. 

Cl-liNTRALNA  KSIĘGOWOŚĆ  M.  SK. 
Tzba  Skarbown  w 

Do 
M-shva . 

Urzeciu 

i S 

p  r  2  y  c  h  o  d  a  w  y  c  h    wykn-ziSw  sżcz-ególowych  na  sumy,   wpłacone  do  Kasy  Skflrbowcj  w 

Minislerstwa na  rachunek 
Urzędu 

w  n:\iesiącu    192  r. 

Dzia)  budżetu,  §  i  poz. 
względnie  nazwa  rachunku 

Suma Dział  budźehi,  §  i  poz. 
względnie  nazwa  rachunku 

Suma 

M  -  s  t  w  o  Spraw  W  e  w  n.    D  z  \a  l  II 

§  pot. 
§  poz. 
§  poz. Razem 

Sumy  depozytowe 
Fundusze  specjalne 

Razem 

Ogółem 

00 

00 
0 

oo 

00 

00 

 '00' 

 «— 
000 

Wzór  Nr.  17.  Do  §  78  Przepisów  Kas.- Rach. 

KSIĘGA   MIESIĘCZNYCH  2ESTAWIEN 
-  przychodów 

wydatków 
M  i  n  i  -s  t  e  r  vS  f  w  a 

Dział  §  pozycja 

Sumy  depozytowe 

Specjalne  fundusze 

Nazwa  urzędu 
Miesiące w  i 

w  1 

w w w 

w  "I 

 1 

Razem 

Styczeń Luty 

Razem 
Marzec 

Razem 
Kwiecień 

Razem Maj 

Rtzcm 
Czerwiec    .  . — 

Razem 

Lipiec 
Razem 

Sierpłeti 
Razem 

Wrzesień 

- 

Razem 
Październik 

_ 

Razem 
Lisłwpad 

Ra&em 
Cnudz\e.ń 

- 

] 

Razem  j - 

( 



Nt  46. 

Ministerstwo 

'Urziid   

895 

W2<5r  Js!fe  18  do  §  78  przepisów  kej.-rach. 

Do 
SPRAWOZDANIE  O przychodach rozchodech 

 za  miesiąc  1:92  r. 

DziaJ,  pałagraf  i  pozycje  bu<iżcfu 

vv2gl^daic  rachunki  sum 

(depozytów,  funduszów 
specjalnych) 

W  {  a  d  z  e    i    U  r  z  ę  d  y 

Dochody 

'R^i^lTody  ''"dżetow
e 

I 

Dz.  II 

par. 
par. 

par. 
par. 

poz. 

poz. 
Razem 

poz. 
poz. 

Razem 

Razem 
dochody 

rozchody 

5umy  depozytowe 

Fundusze  specjalne 

(nazwy) 

Ra^em  fundusze  specjalne 

Ogółem 

U  w  a  c  i 

Podpisy: 

Ministerstwo - 
Urząd  

Wzór  jSfr  19  Do  §  78  przepisów  kas.-rocK. 

WYCIĄG  2  KSIĄG  ROZCHODOWYCH 

 za  miesiąc 192 

Dzia!,  pcragraf  i  pozycje  budżetu 

względnie  rachunki  sum 

(depozytów,  funduszów 

specjalnych) 

Sumy  budżetowe 
DzH.  ' '  '^arhrffaf  1 pozycja  1 

W 

W  miejscowej  kasie skarbowej 

y  P 
a  c  o  n  o 

W  innych  kasach R a  z  e  m 

Razem  paragr.  1 
Dz.  li.      Paragraf  2     pozycja  1 

..->      2  2 
Razem  paragr.  2 

Razem--Dz.  I 

Razem  sumy  budżetowe 
Sumy  depozytowe 
Fundusze  specjalne 

(Nazwy) 

Q  O 

Uwagi 

3 
r>  T3 

O  3 

a*" 

Razem  fund.  spec. 

Ogóicm Podpisy: 

Uzgodniono  z  ksii;_ganii  Kasy  Skarbowej  w. 
Skarbnik: 

dnia  1&2  r. 
Rachmistrz; 



Ns  46. 

Ministerstwo 

Urząd  
 Wzór^  Nr.  20 do  §78  Przep.  Rach.-Kas. 

SPIS 
.         .  budżetowych 

dowodów  rachunkowych,  usprawiedliwiających  wydatki,  dokonane  z  sum  "de^ozyłowyclT  ̂ ""'^"s^ów  specjalnych 
Za  miesiąc   191  r. 

D  0 w  0 

d  y 

Paragraf 

Nr
. 
 

ko
le
jn
y 

Data  i  Nr.  asygnacji 
Suma 

asygnowana Wyszczególnienie 

Ilość 

Suma,  na  którą 
opiewają 

i  pozycja budżetu, 

których  do- 
wód dotyczy UWAGI 

1 

Urząd Wzór  Nr.  21 

do  §  79  Przep.  Rach.-K  as 
ZAMKNIĘCIE  RACHUNKOWE  PRZyCHODOW  BUDŻETOWYCH  ZA  ROK 

Ministerstwo    Dział 

u 
Nazwa  rachunku 

(§  i  poz.  budżetu) 

Suma  należytości Suiiią  uiszczeń  na  poczet 
•i-^i  należytości 

CiS  UJ 

ja  o 

mu  V 

Ci  ̂  

—  JC a  o 
N 

£ 
u 

o; os  V 

(O  o 

CC 

o 

je 

'OT  .M o  -o 

"Si  3 

(O  h-f 

M  O 

6 3 

'Si 

10 

o 

O. 

e 
E 
3 

11 12 

W  porównaniu sumy  uiszczeń 

(przędz.  8)  z  su- 

mą preliminowa- ną (przędz.  10) 

wpłynęło więcej 

o 

mniej 

o 
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Wzór  Nr.  22.  do  §  79  Przep.  rach.-kas. 

W K A 

początkowej  i  końcowej  zaległości  w  należytościach  czynnych,  tudzież  zmian,  które  zaszły  w  ciągu  roku  192., 

w  początkowej  zaległości. 

(strona  2~ga) 

u Itr •N 
.2 

e 10 
)u tKl 

"ET 

10 >. Ul N 10 O 
a a 

Tyful 

budżetu 

N  N «  10  O 

Ci,  o 
vu  m  "Si 
loC  o.  3 

« 10  o  o N  Jtf 
10 

rtf  o 

(U  N 
._.  CJ  o. 

f.  ° 

N  -K 
c/5  CJ •- 
(U'  u  3 —  <10  _i- 

o 

n,  "U" 

E 

u  3 
•^4  -rr- 

10  w 
c  o 

Zmniejszenie  zaległości 

początkowej  wskutek 

(O 

Si  5 
S  2  5; 
3  5  4? 

(0 

"i  " 

9  o  £ 

O  <U  u 

CL  "O 

10  C  fi. 
3  " 

■5  >.  o  " 

.2  o  *i  .- c:  "^J  o  c —  g-  c  lot 
o  o  c  nr 

3  o  C  <in 

N  V  O 10  o  o  ̂  

o  "o 

10  .— 

N  *i  S  5 O  «  O  o 

o.  N 

O  iC 

._  3 

-l/l  o 

<o  <u 

N  S 

-2  o 

g  E  o 

N  CJ  HIS 

6>c  " 

c  o  «^ 

Objaśnienia 

powodów 
zwiększenia lub 

zmniejszenia 
zaległości 

(strona  7'Sza)                      Wzór  Nr.  23.  do  §  79  Przep.  rach.-kas.-Sś 

ZAMKNIĘCIE  RACHUNKOWE  ROZCHODÓW  BUDŻETOWyCH  za  okres  192   r. 

(strona  2'ga) 

Ministerstwo  .       _  ^  dział 

Suma  k r  e  d  y  t  U Snma  rozchodu  dokonanego 

r.
  

bi
eż
ąc
y 

Pa
ra
gr
af
 

Po
zy
cj
a 

Tytuł 
pozycji 

\_ 

yznaczonego 
b
u
d
ż
e
c
i
e
 
 

! 

■z
en
ie
si
on
eg
o in
ny
ch
  po
zy
cj
i 

zn
ow
io
ne
go
 

•z
en
ie
si
on
eg
o 

3 
 

in
ny
ch
  

po
zy
cj
i 

ta
n 
 

kr
ed
yt
u 

okresie  bu- 

żetowym 

okresie  
ul- 

jwym 

az
em
 

ozostałość  
kre- 

ytu  

wygasłego 

< 

Z b  u dżetu ca 0. 13 

1 1 
2 
3 
4 

Razem  z  §1 

2 1 
2 
3 

Razem  z  §2 
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\JRZĄD Wzór  Nr.  24 

ZAMKNIĘCIE  RACHUNKOWE  OBROTÓW  SUM 

za  rok  192  

do  par.  79  Przep.  rach.  kas. 

depozytowych  

funduszów  specjalnych 

Wyszczególnienie 
rachunków 

Pozosfało  z  po- 
przedniego roku 

Wplynąlo  w  ro- 
ku sprawozdaw- czym 1  Wydatkowano  :  Pozostało  z  koń- Razem  w  przy-  j  vv  roku  spra-  |  cem  roku  spra- 

chodzie      j    wozdawczym  j  wozdawczego 

UWAGI 
j  w  papie- Goto-  irach  war- 

wizną  1  tościo- 
1  wych 

1 

!  w  papie- 
Goto-  rach  war- 
wizną  i  tościo- !  wych 

 L— . Goto- 

wizną 

.  i 

w  papie-  1 

rach  war-  Goto- tościo-  wizną 

wych 

w  papie-  1 rach  wr.r-  Goto- tościo-  i  wizną 

wych 

w  papie- rach war- 

tościo- 
wych 

zba  Skai-bov.  a  w 
Wzór  Nr.  25   

do  par.  S3  Przcp.  Rach.  kas. 

Przychody 
Rozchody 

(strona  1) 

ZESTAWIENIE  OBROTÓW  KASOWYCH  ZA  MIESI/^C 

i.sirona  2) 

•CS} 
O 

15 

O    b  r 

Sumy  obrotowe 

>>        en  I 
O  _ 

O  2 
c  .a c  o 

t  y 

t    ó    w  k 

Sunny  budżetowe 
3 

.f! 

io 

C 

in.  Spraw 

co  g 

7 8 10  11 

E 

(U 

N 

10 

CC 

o o. V 

"O 

£ 3 

(O 

12  13 

'a  c 

2  co 

3 

CO 

14 

Stan  Kasy*) 

na 

ra- 

chun- 

kach O 
c 

a 

a: 

c 

17 18 

s 
u 
on 

Ó 

19 

Obroty  w  papierach wartościowych 

.o 

o 

e 
3 

to 

20 

N O 

O. 

« 

£ 
3 

CO 

21 

£ 

4! 

N 
R] 

o; 

22 

co 

23 

W  i>iv:yciiodr!Ui  u kHoujii  .sic;  poc/.cilkou  y  btan  >;otóvvki,  a  w  razchodach  końcowy. 
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Izba   Skarbowa  w Wzór  Na  26 

do  §  85  Przep.  rach.-kas. 

ZE  STAWI  R  NIE 

depozytowych 
przychodu  i  rozchodu  sum   funduszów  specjalnych 

komunalnych 

za  miesiąc  192  r. 

NAZWA  KASy 

Przy c   h  ó d R  0 z   c   h    ó  c 

Gotowizna 
Papiery 

procentowe 

Gotowizna 

Papiery 

procentowe 

Izba  Skarbowa  w  -   Wzór  Jfi  27  
do  §  86  Przep.  rach.-kas. 

(Strona  1). 

OGÓLNA  KSIĘGA  PRZyCHODÓW  BUDŻETOWyCH  NA  ROK  192 

(Strona  2). 

Ministerstwo  dziai    §  pozycja   (tytuł  pozycji) 

Miesiąc 

WPtyNĘŁO     DO  Y (AS  SKARBOWyCHw Przeniesiono 
na  rachunek 

sum  obroto- 
wych z  po- wodu zwrotu 

Lublinie Garwolinie Janowie Krasnym- stawie 

i 

1  RAZEM 
1 

Styczeń  .... 
Luty  .    .  ... 

5000 
3000 

800 
200 

1 
300  1 500  1 6100 

3700 

1  i 

!  1 

Razem  .  . 

Marzec  .... 

8000 

4000 

1000 

500 
800  ! 

200  \ 9800 

4700 

1 

j 
Razem  .  . 

Odpisano  . 

"12000 

1500'
 

—100
 

1000  i  '
  " 

--500  i 14500 

—600 

i 

1  600 

Razem  .  . 

Grudzień   .  , 

12000"
^ 

10200
 

1400 

600 

'500 

100 
:  i 

139D0 

10900 

j  600 
Ogółem  . 22200 

'2000 

600 i 
24800 

1  
600 
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3 
U. 

~  "O 

ai  Dl 

jli  '''' 

<  S O  O 

a 

,  3-  • 

■O 

Cl 
3- 

Nr.  bieżąci> 

w 

X- 

a 

"I 

cr 
Z. 
> 

> 

—i 

ni 
35 
C/3 

•rJ 

> 

Dziai 

tr 

Dl 

ar 

a 

Paragraf 

Pozycja 

c 

(6 

> 

ts) 

N 

> 2c 

'.  D  O)  C5 
o  o   o  o  ci 

o 
g 

o; o 

ę> 

—  ę^;  -o 0-.  -i  O tO  OO  C/i o  oo  ■ ^  o  I 
o  Ot  I 

2 

N 

^  B. fs  rt 

^  N 

c 3 

3  2 

D 

X 

m 

D 

•< 

H 

> 

n 

•u 

Nazwa  miesiąca,  data  i  Nr. 
zarządzenia,  dotyczącego 
otwarcia  kredytu  lub  po- 

wodującego zmiany  w  Isrc- 
dycie,  oraz  zaznaczenie, 
skąd  i  dokąd  kredyt  jest 

przeniesiony 

Suma  kredytu  otwarte- 
go na  zasadzie  szcze- 

t;ólowego   etatu  i  do- datkowych rozporzą- dzeń 

Przeniesienia  kre- 
dytu z  rachunku Centralnej  Kasy 

Państ.  lub  z  ra- 
chunku Kas  in- 

 ncyh  Okręgów 

Przeniesienia  kre- 
dytu z  innej  po- 

zycji budżetowej 

Do  kas okręgu 

Izby 

Skarbów. 

Do  kas innych fikręgów 

i;  "O 

n 

O) c 
3 

N 
§ 

»> 

M a 

2. 

SC 

-I 

<« 

a. 

c 

a- 

c 

ar 

o 

'  X.' 

Na  rnchimck 
Centralnej  Kasy 
Państwowej  hib 
Kas  innych  Okrę- 

gów 

VVsl:ufek  przenie- sienia  do  innej 

pozycji  budżeto- 

wej 

S  N5 

c  2. 
■a  n 

?<  2. 

n  n 

3 -•  X" 
n 

3  ■< 

Stan  kredytu  po  doko- naniu zmian 

Na  rachunkach 
Kas  Skarbowych 

w  Okręgu 

Na  rachunku  Izby 
Skarbowej 

n  (3 

Cl. 

^  "S. 

J3  '  Przypisano  kredyt 

Odpisano  z  kredytu 

W  y  d  a  f  k  o  V.'  a  n  o 

C/s 

w. 
o 

.to 

O. 

^  I  Pozostałość  kredytu 

S  i  Offółenrł  wydatkowano  z  kredytu 

^  :  Ofióina  pozosfcilość  kredytu 

O 
O 

O- 

r- 

Z 
> 

C/3 

rfT3 

> 

» 
m 
a 

•< 

°  ̂  

to  XI 

O 

O 

O 
O 
O 

G 
a 

•H 

O 

o 
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901 

(strona  J-sza) WzÓ!'  Nr.  30  do  par,  102  Pi-i^ep.  rach.-kns. 
Izba  Skarbowa 

przychodu OGÓLNA     K  5  I  E  G  A  — =^   SUM     O  B  R  O  T  O  W  Y  C  II rozchód 

Rok  192 

Ndzwa  rachunku 

Miesiąc 

(strntia  '2'ga) 

Kasa 
w 

Kasa 
w 

Kasa 
w 

Kasa 

w 
Knsa        Kaso  f\a.sa 
V.'  w  w R  a      e  m 

Styczeń 
Luty 

Razem 
Marsec 

Razem 
Kwiecień 

Razem 
Maj 

Razem 

I     I  ! 

Grudzień 
Razem 

(strona  1-szo) Wzór  Kr.  51  do  par.  102  Przop.  kas.-rach. 
Izba    S  k  a  r  1)  o  w  a  w 

KSIĘGA  KONTOWA  SUN  OBROTOWyCH  ZA  R. 

Nazwa  rachunku  przychodowego: 

I  5 (strona  2'ga) 

Ntiy.wa  raclumku  roz^hodowc^^jo: 

Sun 

u •N 
« 

«  <o  § 
'•ON 
O. -O  Tl 



Po/ycja  56S 

Nr.  bieżący 

Nazwa kasy 

Dafa 

przyjęcia 
Pozycja 
djiiennikM 

przychodu 

•X. 

? o 

Nazwa  kosy,  na 
rachunek  ktdrc} 

przyjęto 

•S-2. 

o-  — 
o  N 
N  o 
n  2  M 
y  3  v: 

c  jr  a' 
C  Dl 

Nr,  bieżący 

ri 

Nazwa kosy 

/-STJ 
.■O  O 

n.  o 

N  r« 

3  i 

H  * 

O 

Ul  o 
■•f  3  ° 

33 

Dafa 
rozchodu 

Pozycja 
dzłennłtsa 
rozchodu 

"5. 

,  tt  CS 

™  Di  ' 

0>  •  ! 

CL 
o 

Nazwa  kasy,  na 
rachunek  której 
dokonano  roz- 
chodu 

3  S  O 

fi) 

■2  Ł. 

o  2.i?, 

n 

o 

2 

5' 

CA 
i 

:2 

a 
N 

«0  ! 

£1.2  * 

5^^
 

O 
3 

^1 

3  "O 
C/J 

sr  • 

cr  g  i 

2: 

Nr.  bieżący 

N  T3  o  ~ 

Ctt   M  Ł 

^3 3  3  5  2.  ar D  ̂   no 

SI  w 

^  c 
3 

2  ̂
 

1  -o 

o 

»  2" 

3!  3 

aa  2 

3  o 

01 
PT 

3 

O. 

O) 

N 

cr 

a 

ca 

c N 

o. 

Ł 

?>' 

N- 

N fD 

£" 

o> 

■a 

N 3 

Cl 0) 

-1 

a> 

Os sr 

f> c. O K 
^ 3 

■a 

Ul 

O o 
c N 
3 (T 

CO 
c 
g 

cr 

a o. 

5f 

—1 

H n O 

fi. 

3 

o*. 

i 

-1 

o s 

2. 

o M O 
n' 

ho
 

a. 

C/ł 

O 
3 

N 

> 

> 

D5 

O 

n 

< 

> 
N 

C/) 

c 

n  <•  S  ̂  = no  !^  Ł 

3.5  «. 

i»  O 

(n  K-:^  3- 
—  cr  <:  S 
«o  5-  o 

B.  §  M  g 

o 

■  o 

ni 

z 
m 

SC 

PC 

a 

•< 

H 

C/1 

o 

N 

O. 

fit 

ET* 



,Nfc  46.  Foaycjc  568.  903 

IZBA  SKARBOWA  Wzór  Nr.  34_doj3ar.  m 
  ^'rzcp.  rach.-kas 

 ^"   DO  DOWODÓW  f^OZCHODOWyCH 
192  r.  Polecenie  Kasie  Skarbowej 
L.    w  

KffiSB  wr>'prowadzi  no  rozchód  z  sum 

 oel-em  jednoczesnego  zspisania  na  przychód  sum   

 niewłaściwie  zapiaaną  na  przychiSd  do  prze- 

dzialKi  sum  

w  dniu  pod    Nr  przychodowrego 

dziennika  kasowego  sumę  

Odcinek  do  L,  

IZBA  SKARBOWA 

 dn. 

192  r. 

Naczelnik  Wydziału 
Rfłchmisfrs 

DO  DOWODÓW  PRźyCHODOWyCH 

Polecenie  Kasie  Skarbowej 

w  

Kasa  zapisze  na  przychód  sum     

    wypisaną  na  rozchód  z  sum  ■•  

    -sumę   nici^laściwie  zapisaną  aa 

przychód  do  przedziałki  sum     .  ^  ̂^^^ 

   pod  Nr.  przychodowego  dzien- 

nika kas-owcgo. 

Naczchnik  Wydzia-lu 
Rechmisfz 

IZBA  SKARBOWA 

 dn. 
19  r. 

L  r. 

Wzór        55  do  par.  109 
jPrzep,  rach. 

DO  DOWODÓW  ROZCHODOWyCH 
Polecenie  Kasie  Skarbowej 

w- 

Kasa  wyprowadzi  na  rozchód  z  sum 

celem  jednoczesnego  zapisania  na  przychód  sum  -  

niewłaściwie  zapisaną  na  rozchód  do  przedziałki  sum 
  w  dniu 

pod  Nr  rozchodowego  dziennika  kasowego  sum^    - 

Odcinek  do  L. 

IZBA  SKARBOWA 

 dn.. 

19 

Nactelnik  Wydziału 
Rachmistrz 

DO  DOWODÓW  PRZYCHODO  wy  CH 

Polecenie  Kasie  Skarbowej 

Kasa  zapisze  na  przychód  sum  

  wypisaną  na  rozchód  z  sura  

 sumę  

niewłaściwie  zapisaną  na  rozchód  do   przedziałki  sum 

  w  dniu   

pod  Nr.  rozchodowego  dziennika  kasowego. 
Naczelnik  Wydziału 

Rachmistrz 
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IZBA  SKARBOWA Wzór  Jyfs  36 

do  §  111  Przp.p.  roch.-kos. 

1) 2) 

Do  Ministerstwa  Skarbu 

„  Okręgowej  Izby  Kontroli  w 
W     y     C     !     Ą  G 

z  ogólnej  księgi  kredytów  i  rozcłiodów  budżetowych  za  mieaiijc 

budżet  192       r.  Ministerstwa 

W  y  D o  w  A  n  O 
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IZBA  SKARBOWA 

Wzór  >a  57  

do  §  iii  Pizep.  racli.-kos. 1 )  Do  Ministerstwa  Skarbu 

2)  „    Okręgowej  Izby  Kontroli  w 
w     y     C     !     Ą  G 

z  ogólnej  księgi  przychodów  budżetowych  za  mieęi^.c 192 

( 

Ministerstwo 
m 

P
o
z
y
c
j
a
 
 

1
 

Wpsynęto 

5  o  (O*  (0 (C     a,i  N  o 

2^        10  NI 

o  N  <3 O     u  u 

do  Kas  Skarbowych 

3     1                       O  3 
o  33         !  a. 

£     1      -g  ° 
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budżetu 
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Skarbu I 1 1.000 
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Wz(5r  M  38  do  §  111  Pr/.episów  R.icininkowo-Knsou ych. 

Izba  Skarbowa 

j)  Do  Ministerstwa  Skarbu 
2)    ,    Okręgowej  Izby  Kontroli 

W  y  C  I  Ą  G 

przychodu 
z  ogoliioj  księgi  rozdio'di7' obrotowych  za  miesiąc  192  •  . .  r. 
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Wzór  >J5!  40  do  paragrafu  114  Przepisów  Kas.-Rach. 

(S  t  r  o  n  a  1) 

WYKAZ 
obrotu  znaków  wartościowych    

w  Kasach  Skarbowych  okręgu 

za  półrocze  192   r. 
Do  Okręgowej  Izby  Kontroli  Państwa 

Do  Ministerstwa  Skarbu 

(Strona  2) 

Rodzaj  znaków  wartościowych 

Wyszczególnienie  obrotów 

znaków  wartościowych 

War{o^3Ć 

ogólna 

Uwagi 

Ilość  sztuk 

l 

Pozostało  z  ubiegłego  roku ; 

PRZYCHÓD 

Otrzymano  z  Ministerstwa  Skarbu 

a)  w  I  półroczu 

b)  w  II  półroczu 

    —  

Razem  w  roku  bieżącym 

Ogółem  w  przychodzie  łączniez  pozostałością 

ROZCHÓD 
Sprzedano 

*)  Z  tej  sumy  wypła- 

cono prowizji  Mk.  

*  a)  w  I  półroczu Wpłynęło  do  Kas 
Mk  -  -  **)  Z  tej  sumy  wypła- 

b) w  II  półroczu cono  prowizjiMk  

Wpłynęło  do  Kas 
Mk.  Razem  w  roku  bieiącym 

Wysłano  do  Ministerstwa  Skarbu 

a)  w  I  półroczu 

b)  w  II  półroczu  i  

Razem  wysłano 

Ogółem  w  rozchodzie                        -  i 

Pozostało 
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 Wzdr  Nr.  41^  §  J37^  

Centralne  zamknięcie  obrotów  kasowych  w  gotówce  za  rok  192    r.      Przepisów  rBchunkowo- kasowych. 

OKRĘGI 

Sumy  budżetowe 

Przycho- 

dy 

Rozcho- 

dy 

W  porównaniu 
z  rozchodami  przy- chody są 

większe 
o 

mniejsze 
o 

Sumy  obrotowe 

Przycho- 

dy 

Rozcho- 

dy 

W  porównaniu 
z  rozchod-imi  przy- 

chody są 

więk.sze o 
mniejsze 

o 

Sumy 

depozytowe 

Przycho- 

dy 

Rozcho- 

dy 

Fundusze 

specjalne 

Sumy 

komunalne 

Przycho- dy Rozcho- 

dy 

Przycho- 

dy 

Rozcho- 

dy 

(Dalszy  ciąg  stronicy). 

R  a  z  e  rn 

Przycho- 

dy 

Rozcho- 

dy 

Pozostałość 

gotowizny 

Z  począt- kiem ro- 
ku spra- 

wozdaw- 
czego 

Z  koń- 
cem roku 

■  .  spra- 
wozdaw- 
czego 

U  W 
G  I 
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Wzór  Nr.  42 

do  §  137  Przep.  Rach.-Kas. 

CENTRALNE  ZAMKNIĘCIE  OBROTÓW  KASOWYCH  W  PAPIERACH  WARTOŚCIOWYCH  ZA  ROK  192  

OKRĘGI 

Obroty  papierami  wartościowymi 
na  rachunkach 

sum  obrotowych    sum  depozytowych 

Przy- chody 
Roz- 

chody Przy- 
chody 

Roz- 

chody 

RAZEM 
Pozostałość  papie- 

rów wartościowych 

Przy- 
chody 

Roz- 

chody 
.   3  .  o taf-i<  N  os 
N  o  o  u o  >  N 

°  -  S  " O)  D.  <a 
(O  ffl  OB 

-a  (U 

3  N  N 

•£  o  o 

o  S 

UWAGI 

Załącznik  do  centralnego  zamknięcia  obrotów  kasowych. Wzór  Nr.  43 

WYKAZ 

przychodów  i  rozchodów  sum  budżetowych  za  rok  192. 

do  §  137  Przep.  Rach.-Kas, 

2-N 
Ministerstwo  względnie  Urząd 

Centralny 
Przychody Rozchody 

W  porównaniu  z  rozchodami 
przychody  są 

większe  o mniejsze  o 

UWAG! 

Załącznik  do  centralnego  zamknięcia  obrotów  kasowych. 

W       Y  K 

Wzór  Nr.  44 

przychodów  i  rozchodów  sum  obrotowych  za  rok  192.. 

Nazwa 

rachunku 
Przy- chody 

Roz- 
chody 

Z  przychodów  przypa- 
da na  wyrównanie  roz- 

chodów dokonanych 

^  ubiegłych 
latach 

w  bieżącym 

roku 

Z  rozchodów  przypada 

na  wyrównanie  przycho- 
dów pobranych 

w  latfich 
ubiegłych 

w  roku bieżącym 

do  §131  Przep.  Pach.-Kas. 

Pozostały  niewyrówna- 
ne  z  końcem  roku  bie- 

żącego 

przychody 

rozchody 

to 

'Ja 

O 
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Wzór  Nr.  45  do  §  137  Rrzep.  Rach.-Kas. 

SPRAWOZDANIE 

o  wykonaniu  budżetu  przychodów  za  okres  192   r. 

I* 
Ministerstwo, 

dział,  §  i  po- 
zycja budżetu 

oraz  tytuł 

pozycji 

Suma  należytości 

zaległycłi 
z  okresów 
ubiegłych 

bieżących Razem 

Wpłacono 
na  poczet 
należytości 

Suma 

zaległości 

Suma 

prelimino- 
wana 

W  porównaniu  sumy 
wpłaconej  z  sumą 
preliminowaną 

wpłynęło 
mniej 

o 

więcej 

o 

Wzór  Nr.  46  do  §  137  Przep.  Rac.-Kas. 

SPRAWOZDANIE 

o  wykonaniu  budżetu  rozchodów  za  okres  192   r. 

Ministerstwo, 

dział,  §  i  pozycja 
budżetu  oraz  tytuł 

Suma  kredytu 

Stan 
kredytu 

Suma  rozchodu 
dokonanego 

Pozosta- łość 
kredytu 

wygasłe- 

go 

UWAGI 
wyzna- czonego 

w  budże- 
cie 

przenie- 
sionego 
z  innych 

pozycji 
wzno- wionego 

przenie- 

sionego 

do  innych 

pozycji 

w  okre- 
sie bu- 

dżeto- 
wym 

w  okre- 

sie ulgo 

wym 

Razem 
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Wzór  Nr.  47.  do  §  76  Przep.  rach.-kas. 

KSIĘGA 
A  C 

Stronica 

Imię  i  nazwisko: Stanowisko  służbowe: W  służbie  państwowej  od. 
Zaliczono  poprzednich  lat 

Wyszczególnienie 

rodzajów  płacy 

i  Nr.  Nr.  rozporządzeń 

Należyto    ś  6 

Płaca 

zasadnicza 

Mk. 

f. 
Dodatki 

Mk. 

Wyszczególnienie  potrąceń 

Kwota 
Treść 

Mk. 

Zadłużenia 

Treść Kwota dłużna 

Mk. 

Stronica 

Stan  rodzinny:  Ilość  dzieci  i  ich  wiek: 

13 
14 

15 16 17 18 

20 21 

22 7 a 9 
10 

1  12 19 Uiszczenie należytośc i  za  rok Do 

wypłs 

Z  w r 

o  t  y 

za Asygnowane P  0 t 

r  ą 

c e  n  i  a 

Pozycj 

a 

10 

os 

Razem 

»- 

dziennika 

co 

miesiąc zasadni- 
cza Do. 

datki 

potrą- 

cono 

ty 

Da
ta
 

przycho- 

dowego 

Mk. f. Mk. 
f. 

Mk. f. Mk, f. Mk. Mk. f. Mk. f. Mk. 

f. 

Mk. f. Mk. f. Mk. f. 
Mk. 

f. Mk. 

f. 

Mk. 

f. 
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Wzór  Nr.  48. 

do  §  76.    Przep.  rach.  kasowych 

KARTA  LIKWIDACYJNA. 
Wolny,  żonaty Terminy  zmian 

poborów  z  tytułu: 

Imię  i  nazwisko Ilość  dzieci  i  ich  wiek Wysługi  lat 
Wieku  dzieci 

Stanowisko  służ 

Urząd 

Data  zaliczenia  i 

bowe 

la  służbę  państwową 

Dzieci  w  wieku  18 — 24  lat  uczęszczające  do  szkół 

Wyszczególnienie 

rodzajów  płacy 

Data  zmian  służbowych 
i  Nr.  Nr.  rozporządzeń 

Uiszczenie  za  rok   

Na
de
ta
to
we
 

wy
pł
at
y 

Zwroty 

U
W
A
G
I
 

Za  okres 

czasu 

As
yg
no
wa
- 

no
 Po

tr
ąc
on
o 

Wy
pł
ac
on
o 

D
a
t
a
 

S
u
m
a
 

Pozycja  

dzien- 

nika przy- 
cliodowego 

Zasadnicza  .... 

Dodatki:  Drożyźniany otyczen  .  . 

za  studja    .  . 
za  wystugf  lat 
w  Polsce    .  . 

Luty  .    .  . 
Marzec  .  . 

za  wysługę  lat 
w  obc.  państw. Kwiecień  . 

r 

Maj    .    .  . 
Czerwiec  . 

OGÓŁEM    .  . Lipiec    .  . 
Sierpień 

Dodatkowe  asygnowania  stałe. Wrzesień  . 

Październ. . 

Listopad  . 

Grudzień  . 

Ogółem  . 

POTRĄCENIA WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA  MIESIĘCZNEGO 

<U 

o 

«  o 

MO 

O 

Nr.  Nr.  rozporządzeń,  nazwa  po- 
trącenia, ilośc  rat,  wysokość  ich, 

Nr.  Nr.  asygnacyj Su
ma
  

og
( 

na
  

po
tr
ąc
 

ni
a 

St
yc
ze
ń Lu
ty
 

i 
 

Ma
rz
ec
 

Kwie
cień

 

Cz
er
wi
ec
 

Li
pi
ec
 

Si
er
pi
eń
 

Wr
ze
si
eń
 

Pa
źd
zi
er
. 

Li
st
op
ad
 

Grudzień 

Og
ół
em
 

po
ti
ąc
on
 

Sp
ła
co
ne
 

je
dn
or
az
 

wo
 

Pozostał 

• 

OGÓŁEM   .  . 
Sumy Daty 

N-ry  kw. 

zwROTy  1 



569. 

II. 

Wzory 

do  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych. 
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Wzór  Nr.  1 

Do  §  5  Instrukcji 
(Strona  1) 

KSIĘGA  INWENTARZA  RUCHOMEGO 

Założona  dnia 

19 

(Strona  2) 

PRZyCHÓD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Nr
. 
 

po
rz
ąd
ko
wy
  

pr
zy
- 

ch
od
ow
y 

Nazwa  przedm-o- 

tu,  jego  opis  i  stan 

Data 

otrzyma- 
nia lub 

kupna 

Od  kogo  otrzy- 
mano lub  ku- 

piono i  na  za- 
sadzie jakie- 

go dokumentu 

Wartość 

lub  cena 

Data   i  Nr.  asy- 
gnacji,    za  którą 
wypłacono  pie- niądze na  kupno 
danego  przed- miotu 

Gdzie  się 

znajduje 

przedmiot 

Zmiana 

w  stosunku 
do  rubryk! 
siódmej 

Od
no
śn
y 
 

Nr
. 
 

po
rz
ąd
- 

ko
wy
 r
oz
ch
od
ow
y U
w
a
g
i
 

Mk. 

f. 

Data Nr. 

C Ciqg  dalszy  str.  2- ej) 

ROZHÓD 

1 2 3 4 5 6 7 

Nr
. 
 

po
rz
ąd
ko
wy
 

ro
zc
ho
do
wy
 

Od
no
śn
y 
 

Nr
. 
 po
- 

rz
ąd
ko
v/
y 
 

pr
zy
- 

ch
od
ow
y 

Nazwa  przedmiotu 
Wartość 

lub  cena 

Data  wy- 
kreślenia 

z  inwentarza 

Powód,    dla  którego 

przedmiot  wykreślono 
z  inwentarza  z  powoła- 

niem się  na  odpowied- 
nie zarządzenie 

Uwagi 

Wzór  501 

KASA  SKARBOWA  ;   Wzór  Nr.  2 
do  §  8  Instrukcji 

(Str.  1) 
ZAPISEK 

na  klucze  kasowe 

(Str.  2) 

Spis  Imienny 
odpowiedzialnych  urzędników  kasowych,  którym  powierzono  klucze  od  kas 

Klucze  kasowe  są  w  przechowaniu  u Od  dnia Klucze  kasowe  są  w  przechowaniu  u Od  dnia 
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(Strona  3). 

1  2 

KI 
U 
nr 

u  i «J ■"*  1 la C  i (B 

ii u 
w  1 

8 

Odpowiedzialnego  urzędnika 

!  « 
I Odebra-  j  

no  lub  I oddano  j 

Nr.  kasy   i|   Nr.  kasy   (j   Nr.  kasy 
Numer  klucza 

Dzień  o4ebra4ua  względnie  oddania 

1U 

u 

s  2  N 

Ja  P  Ł. 

s 

REJESTR  PODRĘCZNY  SKARBNIKA.  Wzór  Nr.  3 
do  §  II  Instrukcji. 

IMIĘ  i  NAZWISKO 
KWOTA 

Potwierdzenie^l^odbioru la 
kasjera 1 

Da
t 

1 
Wydana  kasjerowi 

j  Zwrdcona  przez  kasjera 

'   ■  -"t 
■  'ł 

i 

K I 

do  zapisywania  przez  dyżurnego  urzędnika  otrzymanych  korespondencji,  awizacji  i  posyłek  w 
Kasie  Skarbowej. 

Wzór  Nr.  4 

do  §  2!  lastrukcj 

Data 

odbioru 

Nr.  Nr.  , 
korespondencji 

lub  posyłki 
Nazwa  urztjdu  wysyłającego,  o  ile  jesi  oznaczona 

na  kopercie  lub  posyłce 

!  *o 

1  Mn 

i  O 

1  C 

Nofa  Skarbnika 

2 
 ̂ 

2 3 

!  4 

5 

Dnie 

NOTA przychodowa 
rozchodowa 

Kasy  Skarbowej  w 

  192       p.  Mk.    f. słowami  marek 

Wzćf  Nr.  5 

do  §§  43  i  75  instr. 

,                   ,  ,      .,  przychodu 
.'apisano  do  głównego  dziennika  T^^^^^J^'"  pod  poz.  tytuJemj 

Skarbnik: Rachmistrz 
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Wzór  Nr.  6 

do  §§"  45  T"98^Tnstr. 
R    E    J    E    5  T 

dnia 
Nazwisko  kasjera 

R  POD 
R  E 

wpływów 
c  Z  N  y        ̂   --r; 

wypłat 

OD  KOGO  POBRi^NO 
S  U  M  A 

>. 

.  c 

2 
OD  KOGO  POBRANO 

-~— ■ 

b  U  M  A 
KOMU  WYPŁACONO $ KOMU  WySc-ACONO 

1 2 i 

i'"  4  " 

5 6 

-2  S  o Iw 

1 

 \Vzór  Nr.  7 
do  §  46  Tristrukcji 

KSIĘGA 

ZATRZYMANyCH  PRZEZ   KASĘ  WĄTPLIWYCH  WALORÓW 

IMIĘ,  NAZWISKO  i  ADRES 

PŁATNIKA 

D.  C 

o  w 

— 

:5  o 

Podpis   płatnika  i  2-ch 
świadków 

6 

Podpis  kasjera  wzgL  skarbnika 
oraz  itwagi   co   do  dalszego 

;u  sprawy 

Ser. Nr. 

Wzór  Nr.^ 

do  §  47  Instrukcji 

P  O  K  W  1  T  O  W  A  N  I  E 
 na  Mk. Ka.sy   na  Mk.  { 

Dnia  19         r.  w  dzitsnnikii  przychodu 

pod  pozycją    zapisano  na  "przychód  od 

tytułem 

rrisem  jak  "wyżej  (słowami) 

Kasjer 
M.  P. 

Rachmistrz 

w 
dn 

KASA  SKARBOWA 

19  r. 

Wzór  Nr.  9 

Nr. 

do  §  52  Instrukcji 

Do  Kasy  Skarbowej  w 
Do  Urzf;du 

ZAWIADOMIENIE 

Stosown  e  do  §    Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych, 

kasa  zawiadamia,  iż  dnia  19       r.  w  dzien- 

niku przychodu  pod   pozycją  zapisano    na  przychód 

od  -  •  

tytułem 

Marek  (słowo mi) 
fen. 

Skarbnik 

Mk. 

Rachmistrz 
fen. 
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Wzór  Nr.  10  do  s  54  instrukcji. 

192  r. 

Kasa  Skarbowa  w 

Do 

zawiadamia,  że  dnia  

 następujący  kredyt: 

otwarto  do  dyspozycji 

Bwdżet  192 

Ministerstwa 
r. 

'"  " 

Kwota 
i       Budżet  192 

Ministerstwa 

r. 

1 

Kwota 
Uwagi 

Dział § riK. r I. Dział 
i 

Mk. 

f.  i 

poz. 

poz. 

1 1 

z  pnieniesicnia 

do  przeniesienia 

Ogólna  suma 

r 

j 

[ 

Ogólna  suma 

Słownie . 

Skarbnik Rachmistrz 

Izba  Skarbowa 

Nr. 
192  r. 

Poleca  sią  zamknąć  (wypLsać  komu). 
dziat         §        poz.         na  sumę  
w  do  dyspozycji 

Naczelnik  Wydziału 

Wzór  Nr.  11  do  ;5  55  Instrukcji. 

Do      Kasy  Skarbowej w  

kredyt  w  budżecie  Ministerstwa 
celem  przeniesienia  tegoż  kredytu  do  Kasy  Skarbowej 

Rachmistrz 

Kasa  Skarbow.n 

Nr. 
192  r. 

Odcinek  I. 

Do      Kasy  Skarbowe 

w 

Na  podstawie  polecenia  Lzby  Skarbowej  w  z  dnia 
Kasa  zmniejszyła  na  swym  rachunku  kredyt  w  budżecie  Ministerstwa 
o  sumę  (cyframi  i  słowami) 
dysposycji 

Skarbnik 

r.  b.  Nr. 

  dz.  §.  .  poz. 
celem   otwarcia  tegoż  kredytu  do 

Rachmistrz 

Kasa  Skarbowa 

Nr.. 
192  r. 

Odcinek  II. 

Do       Izby  Skarbowej 

Wymieniony  w  poleceniu  Izby  Skarbowej  z  dn.  ..r.  b.  Nr.  kredyt  w  wysokości  . 
w  dz,     .§  poz.  budietu  Ministerstwa   zmniejszony  w  Kasie  Skarbowej  w 
nf warto  w  tutejszej  Kasie  do  dyspozycji 

Skarbnik  Rachmistrz 

.Mk. 
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W2Ór  Nr.  12  do  §  71  Instrukcji. 

POKWITOWANIE 

Przyznany  mi  przez  (nazwa  wiadzy  asygnującej)  zasitek  pieniężny 

Mk.   (slowoml)  _  . .    _      z  mocy  a.sygnacj' 
z  dn.     za  miesi£.c    19  r,  otrzymał ...  m. 

 „_   dn.  19  r. 

Podpia  odbkre}ącego  (imię  i  nazwisko)  

Kasa  Skarbowa 

19.  r. 

W«ór  Nr.  13  do  §  89  Instrukcji. 

WYKAZ 

asygnat^ji  t  upouainfenlem  do  wypłaty,  odesłanych  do  innych  Kas  Skarbowych 
w  miesiącu,.. 

192  r. 

«    i                    z  budżetu 

Ó   '  • 
■a  1 

£  Ministerstwa o  ! o,  1 

! Q 

paragraf 

pozycja 

Nazwa  urzędu 

Bsygnująeego 

jAaZWa  KBSy^ 

upoważnionej 
do  wypłaty 

Kwota 

Mk. f. 

Izby  Skarbowej 

0  przeniesieniu 
kredytu 

■ 

i 

Kasa  
Wzdr  Nr. 14  do ^  1(K  Instrukcji, 

K       S       I  Ę G  A 

a  w i  z  a  c  1  i     p  0  c 2  £  o  w  y  c  h. 

o .  „  .         uraędu  adres«- i  w.  awizocjt 
wena  awizacja 

Suma  ; 

oznaczono  na  awizacji 

Suma 

istotnie  otrzymane 

gotdwką  pap.  proc. 

Data  i  pozycja 

dziennika 

j  przychodu 
Marki      i  fenigi 



1  46. 

Ns  (kolejny) 

Pozycje  569. 

Z  Pi  M  ÓWIENIE 

Dnia  

919 

Wzór  Nr.  15  (Do  §  113  InstruJ^cji). 

  Ne  
(Dziennika; 

Do 
Biura    Znaków  Wartościowych 

Ministerstwa  Skarbu 
w  Worssawie,  Rymarska  5 

Kasa  Skarbowa  w prosi  o  nadesłanie  następujących  znakdw  wartościowych: 

Ilość 
sztuk Nazwaznaków                          1  Cena  za  sztukę            Wartość  ogólna 

1  ! 

i 

Razem 
 .  — 

Stówami  sztuk 

na  sumę 

marek  polskich. 

Skarbnik; Rachaiłśtrzi 

Biuro  Znaków  Wartościowych 

Zlec.  L..~  
Po2.  Skarbca  L.  
Ks.  kont.  L  

Konsygn.  L.     

1 
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Ministerstwo  Skarbu 
Biuro  Znaków  Wartościowych 

Warszawa,  dnia  . 

Zawiadomienie  Nr.  

19 

Do 

Biuro  Znaków  Wartościowych  przesyła  następujące  znaki 
wartościowe  na  zamówienie  z  dnia  .  L. 

(Ks.  kont.  Biura  Znak.  Wart.  L...1.'.........) 

Ilość 

5ztuk 
Nazwa  znaków 

1 

Cena 

za  sztukę 
1 

Wartość 

L/^<JI]  la 

— 

j 

Z 

i 

_  _   

Kierownik Biura: 

Ministerstwo^Skarbu  . 
Biuro  Znaków  VVariOŚciowych 

Warszawa,  dnia 19  r 

Do 
Konsygnacja  Nr. 

Z 

Wzór  Nr.  16^ 

do  §  115  Instrukcji 
19 

Pokwitowanie  Nr. 

Na  otrzymane  znaki  wartościowe  z  Biura  Znaków  Wartościo- 
wych Min.  Skarbu  na  zamówienie  z  dn.  L. 

(Ks.  kontr.  Biura  Znak.  Wart.  i,.  ) 

o 
M a 

N! 

O 

o 

Ilość Nazwa  znaków Cena  ! 

za  sztukęj 

!  " 

Wartość 

ogólna 

li 

a 

(pieczęć) 

(podpis) 

Ministerstwo  Skarbu 
Biuro  Znr.kdw  Wartościowych 
L.   Warszawa,  dnia  19  r. 

Zawiadomienie  Nr. 
Do 

Biuro  Znaków  'vVartościov/ych  przesyła  następujące  znaki wartościowe   na    zamówienie  z    dnia  L. 
Biuro  Znaków  Wartościowych  przesyła  następujące  znaki 
wartościowe    na   zamówienie  z  dnia   L. 

Ilość Nazwa  znaków 
Cena 

za  sztuk(; 

Wartość 

ogólna 

ży
  

ja
ko
  

do
wó
d 
 

pr
zy
ch
od
u 

Ilość Nazwa  znaków Cena za  sztukę 
jWartość 

:  ogólna 
• 

• 

■ 

_3 

-  - 

Kierownik Biura: Kierownik Biura: 
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^1 

WyKAZ    PRZYCHODU    1  ROZCHODU 

znaków  wartościowych  w  Kasie  Skarbowej   za  miesłąc 

Do  Izby  Skarbowej   :  
Dnia  .  m-ca 

  Wzór  Nr.  IV  
do  §  117  Instrukcji. 

19  roku. 

192       r.  L. 

Rodzaj  znaku  wartościowego 

Pozostałość  ua  Otrzymano 
dzień  1  m-ca  z   

=j       Sztuk !  Na  sumę  ;  S?.tuk  j  Na  sumę 

I  j  Zwrócono i^azeni  Sprzedano     i  u.szkodzonych 
znaków 

Sztuk  I  Na  sumę 

 I 
6   'l  7 

Sztuk  i  Na  sumę 

8    !  9 

Sztuk  Kil  sumę 

10 

11 

limem 

w  rozchodzie 

Pozoślałość  na 

dziei^  1  m-ca 

Sztuk  i  Na  sumę  j  Sztuk  |  Na  sumę 
■  !         ,  1 

U    i  15 12    1  13 

!  I 

Ilość 

znaków 

1 

DEKLARACJA 

Upra.s^am  o  wydanie  poniżej  wyszczególnionych  znaków  stemplowych. 

Wzór  Nr.  18 

RODZĄ ZNAKÓW 

do  §  119  Instrukcji. 

Cena  za 
sztukę 

3 

Wartość  ogólna 

Dnia 

Stówami  marek 

przy  niniejszej  deklaracji  składam. 

192 

R  A  Z  E  .NI 
Po  poirąceniu  prowizji 

Resztę  należności 

(Podpis  dystrybutora) 
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Kasa 

KSIĘGA 

znaków  stemplowych,  wydanych  do  sprzedaży  odręcznej. 

Imię,  nazwisi^o  i  stanowisko  służbowe  funkcjonarjiraza,  któremu  wydano 

Wzór  Nr.  19 

do  §  121  Instrukcji 

Data  wydania,  powiększenia  lub 
Kategorje  znaków  stemplowych Wartość 

Podpis 
odbierającego 

awans zmniejszenia  awansu 

i ogólna 
1 4 5    i  6 7 8 9 

10 
11 

j 

1 

Wzór  Nr.  20 

Kosa 
do  §  134  Instrukcji. 

KSIĘGA 

depozytów  rzeczowych,  złożonych  do  przechowania  w  skrzynkach  i  kopertach. 

Nazwa  urzędu  składającego  

PRZYJĘCIE WYDANIE 

>.  i 
u  1 

f    1  Data 
i  przyjęcia b  1 

^  i 

Opisanie  depozytu  oraz  1 
data  i  Nr.  odezwy,  na  Podpis 

podstawie  której  go  zło-  ;  składającego żono  \ 
1 

Data 

wydania 

Data  i  Nr.  pisma,  którem 

zażądano  zwrotu 

Podpis 
odbierającego 

1     1  2 3                  1  4 5 

~  7 
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<=■ 

1 1 :  i 

w  Polskiej 
Krajowe) 

Kasie  Po- 

życzkowej^ 

w  Poczto- wej Kasie 
Oszczę- dności 

O 

skarbowych 
i  obrotowych 

depozytach 

funduszów  i 

specjalnvch! 

komu- 

nalnych 

N 
tn c 
3 

v; 

-1 

O 3 a n 
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Cl 
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w  Polskiej 
Krajowej 

Kasie  Po- życzkowej 

obrotowych 

depozyto- wych 

3 ?□ o 
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-1 
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tJ- 
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m c 3 
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0) 
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■0 
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3^1 

E  ■ 

3  S--5 
Potrącenia  lub 

przelewy 

O 

a 

o. 

o 



2  4(j. 925 

a: 
01 N n 
3 
o 
o. 

o 
C 

S3 O a N 

o. 
T3 O O N N 

0> tk
u 3 

"f 

o ar 
c n 

D- O 

•O 

o o N 

W 

to 

Ul 

Ul Ul 

>? 

«< 

o n N N o 
3 3 

5' 

5' 

o 

s 

CL 
3 

O o 

0» 

o 

o 

Ol 
00 

o Ol o 

to 

OD 
co 

O 00 _p  
o 

i — » 

o 
C/J 

to 

Ch 

o  

Ul ^ 

Ol 

4^ 

O 

Q0 Ol O) 

C'>  , 

o c 

00 o o O 

o>  
lO 

o M Cl 

to 

•O 

lO 

o 

<o 

5: 
O o 

■o 

XI 

N 
m 
a 

O 
H 

Sum  I 

skarbowych 
i  obrotowych  I 

Sum 
depozytowych 

Funduszów 
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Pozostałość 
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cc 

c o 

Xl 

w o o 

Ol 
O) o © 

2 

00 

o 
00 
to 

o 
co 
o 

Ol  -I 

Sum obrotowych 

Sum 

depozytowych 

Sum 
obrotowych 

Sum 
depozytowych 

Sum 
obrotowych 

Sum 
depozytowych 

3- 

O. 
a. 

33 o 

3- 

a. 
X) 

o 

Raze 

Sum 
skarbowych 

i  obrotowych 
Sum 

depozytowych 

XI 

o 
Funduszów N 

specjalnych 
O 

Sum  komunalnych 

Cv 

a. 

Razem 

i  3 

Sum 
depozytowych 

Funduszów 
specjalnych 

aa  3" 

o  c 

o  ?i 

Sum  komunalnych!  ^ 
I 

N5 

05 

CC 

35 
C 
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Wzór  Nr.  24  (Do  §  153  Instrukcji). 
Ka^n  Skarbowa  w 

p  O  M  O  c  N 1  c  Z  y 
DZIENNIK  PRZyCHODU 

podA<ki( opłat  skarbowych 

za  miesiąc     -  192 .. 

iet  .^iinislcF.stwa  Skarbu  Dz.  S  poz. 

:  «  OS 

a 

Nazwa  wsi 
i  gminy 

Data  wpływu 
i  nazwisko 

płatnika 

Na  rachunek  sun^s  skarbowych 
Zaległość   I     Podatek  za  rok  bieżący 

o 
Siima 

10     11  1:i 

Razem 

13 
OJ  w 

=  £ 

14 

15 

o OJ 
c 

.S.  'O 

O 

0. 

Z  i 

C  O) 

C  -a 

o. 

>-  Ę 

•o  3 

ir. 

16 

Razem  dnia  

Suma  od  początku  miesiąca 1 

Wzór  Nr.  25  (Do  §  162  Insfrukcji). 

Kasa 

Gotowizn 

K  S  I      G  A    S  K  A  R  B  C  A 

na  rok   19  2  

Data 
Złoto Srebro 

1 

3ak<>knoty' 

Bilon drehny Razem 

1 2 3 

4  j 

5 6 

Papiery 

10 

Ogółem  słowami i  podpisy 

11 
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Wzór  Nr.  27 
do     163  Instrukcji 

Kasa  Skarbowa Ministerstwo 

WyKAZ  SZCZEGÓŁOWY 

pr^zychodów 

rTzchodów^  '""^ 
za  miesiąc   192  r  

Dział  paragraf  pozycja  budżetu  192  r 
Nazwa   funduszu:  -  -  _.  _  _  

Nr. 
dziennika 
kasowego 

Kwoty 

poszczególne 

Uwagi 
Nr. 

dziennika 
kasowego 

Kwoty 

poszczególne 

'  Nr, 

Uwagi     i  dziennika I  kasowego 

Kwoty 

poszczególne 

Uwagi 

i 

_  Wzór  ]^r^2J5_ 

do  §  164  Instrukcji 

Kasa  Skarbowa  w Ministersiwo 

WYKAZ  SZCZEGÓŁOWY 

przychodów 

rozchodów  ̂ ""^  budżetowych za   miesiąc     192  r  

Dział  paragraf.  budżetu  192  r  

P  o  z.  1 P  o  z.  2 P  o  z.  3 

Nr.  i 
dziennika 
kasowego! 

Kwota 

Nr. 

jdziennika 
kasowego 

Kwota 

P  o  z.  4 P  o  z.  5 
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Knsa  Skarbowa  w Wzór  Ns  29  (do  S  163  Instrukcji). 
WYKAZ  SUMARYCZNY 

a)  budżefowyah 

przychodów  b)  obrotowych — r-T^      sum  c)  depozytowych rozchodów  fun.^usz(5w  specjalnych 

c)  komunalnych 

a)  Ministerstwo 
b)  Nazwa  rachunku 
c)  ,  d)  i  e)  Nazwa  urzędu 

dysponującego 

o 

o. budżetu 

u  m  a 

.2 

'n 

Q 
o 

a. 

budżetu 

Suma 

Kasa  Skarbowa  w 
(Strona  1) Wzór  Ni  30  (do  §  167  Instr. 

KSIĘGA  KREDYTÓW 

na   okres   budżetowy  1 9   r. 

(Strona  2) 

Ministerstwo   

Dział-  --    paragraf   pozycja   Urząd  dysponujący 

Data  i  Nr. 
rozporządzenia, 
na  podstawie 

którego 
kredyt  otwarto, 
wznowiono  lub 
zmniejszono 

Suma 
kredytu 

o 

«) V c o 

o 

-4-. 
o 

o 

OB 

c o 

otrzymane 
asygnacje 

a c 

■oc 

C  O (0  c. 

c  o 

UJ 

■o 

Zrealizowane  asygnacje 

o 
a 

o. 

3 

11 

Kwoty 

wypłacone 

c 

12 

u a 
Uwagi 

05  4) 

(O 

J4  C 

13 

14 
oc 
o 

15 16 

Kasa 
Wzór  31  Nr.  (do  §  169  Instrukcji). 

KSIĘGA     OTRZYMANYCH  ASYGNACYl 
w    roku    1 9 

1 

j  

Nr.  

kolejny 

Data 

otrzymania 
asygnacji 

Od  kogo  otrzymano 
asygnację 

Data  i  Nr. 

asygnacji 
Suma 

Pokwitowanie 
rachmistrza 
z  odbioru 

asygnacji 

Data  opłacenia 

asygnacji  lub 
zwrotu  nieopła- conej asygnacji 

1 
 2 

3 4 5 6 7 

i 
1 
1 
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Nr.  kolejny 

Ilość  odcinków 

Wartość  odcinków 

Ilość  kuponów 

Dafa  wy- 
dnnia 

Ilość  od- 
cinków 

> 

H 

Z 

Nr.  kolejny 

ta    Dafa  wpływu 

•a 

o 

Da(Q  wy- 
dania 

Ilość  ku- 

pondav 

> 

•o 

m 

7i 

■O 

s: o 

n 

m 

z 

H 

O 

•< 

n 

a: 

-a  2 

•a  t  N 

3  _  o-  3 CK  —  N  w 

g  O    01  3 

Nr.  pozycji 

dziennika 

przychodu 

Gotowizną 

NI 

(6  Papierami 
2.  procento- 

Data  wydania i  Nr.  pozycji 

rozchodowe. 

a o 

3 

C/) 
c 
3 

s> 

N 

O. 
a. 

-5 

Ti 

o 
5 

S" 

fł aa o 

a. 

3 O 

vs 

3 

3 w 

3_ 

O. 

3 

O. 

3 

5" 

Nr.  kolejny 

Data  wydania 

Rok  i  pozycja, 

pod  którą  de- pozyt zapisany 

o. 

Cl 

3 O 
& to 

■a 

o 

■a 

o N 

o 

2. 

S' 

o 
3 
c 

w 

.U 

9) 

Nr.  pozycji 

dziennika  roz- 
chodu 

Gotowizną 

Papierami 

procento- 
wenii 

Gotowizną 

C/> 

.m 

D 

> 

C/l 

c 

o 

m 

13 

O 

N 

•< 

H 

O 

>< 

o 
3: 

o 

Papierami 

procento- 

wemi 

•o 

o N O (A 
Ł 
© 

c 
ft 
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_        Wzór  _M!  35  
do  §!74,  177  i  178  Instrukcjr. 

Kasa   

KSIĘGA    PRZyCHODU    I  ROZCHODU 

znaków  stemplowych. 

UWAGA:  1)  Taka  sama  księga  z    w yla,i  zoniem    rubryk  22  i  23  prowadzi    się    dla    banderoli   i    a'ln  .świadectw  akcyzowych 
a  z  wyłączeniem  rubryk  22,  23  i  24  —  dla  świadectw  handlowych  i  przemysłowych. 

2)  Ilość  rubryk  3-  20  zależy  od  ilości  kategorji  znaków  wartościowych. 

Miesiąc 

1 

1 

.2  1 ta  1 

Kategor e  znaków  stemplowych Wartość 

ogólna 

Potrąco- 

no pro- 

wizji 

Zapłaco- no go- 

tówką Pozycja 

dzienni- 
ka przy- chodu 

24 

14 

!  1 
18 

Q 

15 

1 

16  17 

21 

Marki  i  fen ii  

23 2 5 4 5 6  i  7 8  1  9 

10 
11 

12 13 
19  !  20 22 

Pozostałość 
dobre 
zepsute 

Przychód 

Razem 
— 

i 

1 

Rozchód 

Razenti 

Pozostałość 
dobre 
zepsute 

1 
2 
3 

'  4 

5 
6 
7 
8 
9 10 

11 
t  o 1^ 

13 
14 
15 
16 
17 

18 19 
20 

21 22 

23 24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 

1 

1 1 i 
1 1 
1 1 
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Wzór  Nr.  36 

Do  §  179  Instrukcji 
•{osa  

KSIĘGA 

przychodu  i  rozchodu  blankietów  pokwitowań 

na  rok  

P      R      Z      y      C  H Ó  D ROZCHÓD 

Data Od  kogo  otrzymano 

Blankietów 
Data Wydano   lub   wysłano,  komu 

i  na  mocy  jakiego  rozporzą- dzenia 

Ilość serja 
od  Nr. 

do  Nr. 
ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Wzór  Nr.  37 

Kosa 

KSIĘGA  EMERyiUR, 

rozpoczęta  w  roku  

do  §  180  Instrukcj 

Imię  i  nazwisko 

Zajęcie  Adres   

Upoważnienie  Izby  Skarbowej  z  dnia  
Rodzaj  emerytury  rocznie miesięcznie 

W  y  p  Ł  A  T  y. 

19 r. 19 r. 19 

r. 

19 r. 

MIESIĄC 

Da
ta
 

wy
pł
at
y 

Ns 

listy 
SUMA 

Da
ta
 

wy
pł
at
y 

listy 

SUMA 

Da
ta
 

>> M 

to 

a. 

>% 

i 

listy 

SUMA 

D
a
t
a
 
 

1
 

wypłaty 

listy 

SUMA 

Styczeń Luty 

Marzec 
Kwiecień Maj 

Czerwiec 

Lipiec 
Sierpień 
Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 

1 

Wypłacono  razem 
Do  wypłaty  w  roku 

następnym 

Wzór  Nr.  58  

Do  §  182  Instrukcji 

Kasa  Skarbowa  w  Miesiąc  

LISTA    WyPŁAT  EMERyiUR 

Wypłacono 
Data  wypłaty 

IMIĘ  I  NAZWISKO 
za czas 

kwota 

Suma 

dzienna 

Marki  i  fenigi 

Wciągnięto  sumę 

dzienną  do  dzien- nika rozchodu 

pod  poz  Nr. 

I 
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935 

570. 

Sprostowanie  omyłek  zaszłych  w  Nr.  45  „Dz.  Urzęd.  Min.  Skarbu". 

1)  W  przepisach  rachunkowo-kasowych  umie- 
zczonych  pod  poz.  564  zaszły  następujące  błędy 
Irukarskie: 

a)  na  str.  838  w  §  24,  wiersz  6,  po  wyrazach 

„adres  wystawiciela  rachunku"  trzeba  dodać 

^oraz  jego  podpis"; 

b)  no  str.  839  w  §  33,  ustęp  3,  wiersz  2  nie 

trzeba  wyrazu  „stale"; 

c)  na  str.  841,  w  §  50  trzeba  wstawić  między 

ustępami  2-im  a  3-im  opuszczony  jako  na- 

główek „§  51"; 

d)  na  str.  853,  w  §  137,  ustęp  2,  wiersz  5,  za- 

miast „wraz  z  p.  załącznikami",  winno  być 

„wraz  z  2  załącznikami". 

2)  W  Instrukcji  dla  Kas  Skarbowych  umieszczo- 
nej pod  poz.  565  zaszły  następujące  błędy  drukarskie: 

a)  na  str.  855,  w  §  52,  ustęp  2,  wiersz  2,  za- 

miast „paragraf  60",  winno  być  « paragraf  58"; 

b)  na  str.  859,  w  §  53,  ustęp  4,  wiersz  3,  za- 

miast „(§  91)",  winno  być  „(%  891)"; 

c)  na  str.  862,  w  §  88,  ustęp  2,  wiersz  1  i  2 

zamiast  „którzy  mają  siedzibę  urzędową", 

winno  być  „urzędującym"; 

d)  na  str.  863,  w  §  89,  ustęp  2,  wiersz  4  za- 

miast „innym  kasom",  winno  być  „do  innych 

kas". 
3)  We  wzorze  protokułu  na  str.  879,  w  5  wier- 

szu od  dołu  (końca)  zamiast  „a)  przechowywanie", 

winno  być  „a  przechowywanie". 
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Ogłoszenia. 

Hi  46. 

Stan  Rachunków  Polskiej  Krajowej  Kasy  Pożyczkowej 
na  dzień  30  września  1921  roku. 

A  K  T  y  W  A: 
1.  Zapas  kruszcu:  a)  Złoto 

b)  Srebro 
c)  Bilon  zagraniczny 

2.  Waluty  zagraniczne  . 
3.  Rachunki  Zagr.  ,Nostro" Banki  Niemieckie 
4.  Portfel  wekslowy 
5.  Pożyczki:  term.,  tow.,  Ofw.  Kr.  i  ulgowe 
6.  Dług  Skarbu  Państwa 
7.  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
8.  Papiery  własne 
9.  Inne  Aktywa  .... 

p  A  s  y  W  A. 
1.  Fundusz  rezerwowy  ..... 
2.  Obieg  banknotów  ..... 
3.  Rachunki  żyrowe  i  natychmiast  płatne  zobowiązania: 

a)  Centralna  Kasa  Państwowa  i  inne  Kasy  Pań- 
stwowe i  Wojskowe  .... 

b)  Pocztowa  Kasa  Oszczędności 
c)  Inne  rachunki  ..... 

4.  Inne  Pasywa  ...... 

M  a 

.  19.386.711.46 

.  41.189.857.06 

.  1.269.051.10 

1.217.485.648.10 

405.952.373.84  *) 

e  k  pol. 

61.845.619 
37.166.211. 

1.623.438.021, 
6.237.275.443 
9.878.555.298 

178.000.000.000 
1.702  600.278, 

4:599,311 
18.120.160  373 

Zmiany  od  ostatniego  wykazu 
.62*)  + 

59 - 

94 
20 

06 
;.91 

.37 

 l51_ 

Razem  Mk.  215.655.640.558.20 

68.912.361. 
152.792.056.547 

,57 

22.259.457.394.45 
1.504.489  712.37 

16.330,495.221.16 40.094.442.327.1 
22.710.229.321. 

98 

 65 

Razem  Mk.  215.665  640.558.20 

t 
+ 
+ 
+ 
+ 

4- 

+ 

-ł- 

139.328.75 

2.881.608.66 

940.119.208.06 
815.771.345.50 

1.047.011.544.94 

11.00  '.000.000.— 764.765  098.43 
412.301  65 

2.155.280.938.30 

bez  zmiany 

6.697.010  577.— 

4.867.241.034.22 
5.156.366.545.75 

Na  poczet  pożyczek  przejętych  11  listopada  1918  r.  wpłynęło 
Naczelny  Dyrektor:  ( — )  Bigo. 

Stopa  procentowa  7%  od  dyskonta  weksli  a  od  lombardu  pożyczek  premjowych  6%. 
,  „  8%   „  lombardu  papierów  wartościowych. 
n  «  »         »        pożyczek  Państwowych. 

*)   w/g  parytetu. 
UWAGA:    Dług  Skarbu  Państwa  ......... 

Wierzytelności  Skarbu  Państwa  na  rach.  Kas  Państwowych  i  wojskowych  wynoszą 
Faktyczne  zadłużenie  Skarbu  Państwa  w  P.  K.  K.  P. 

Mk.  124.769.966.68. 

Dyrektor  Centralnej  Księgowości:  ( — )  Rybiński. 

Mk.  178.000  000.000.— 22.259.457.594.45 

Mk.  155,740.542.605.55 

Stan  rothunkóu  Banku  dla  Handlu  i  Przemysłu  u 

na  1  sierpnia  1921  r. 

Instytucja  Centralna  w  Warszawie  (Traugutta  8)  wraz  z  Biurem  Wymiany.  Oddziały  Miejskie  w  War- 
szawie: 1-szy  Marszałkowska  83,  2-gi  Praga,  Targowa  57,  3-ci  Ś-to-Jerska  10.  4-ty  Wolska  52. 

Oddziały  zamiejscowe  w  Polsce:  Biała  Podlaska  (Ag.),  Białystok  (dom  własny),  Brześć  n  B.  (dom 
własny),  Drohobycz,  Garwolin,  Grajewo  (dom  własny),  Lwów,  Łomża  (dom  własny),  Łuck,  Łuków  (dom 
własny,  Ag.),  Mińsk  Lit.  (cz.  w  Łomży),  Międzyrzec  (Ag.),  Pińsk  (dom  własny),  Siedlce  (dom  własny), 
Stanisławów  (dom  własny).  Oddziały  zagraniczne:  Paryż  (36,  rue  de  Chateaudun),  Antwerpja  (dom  własny: 

13  rue  Ouellin),  Rotterdam  (49,  Coolsingelstr.). 

STAN  czyNNy. 

Gotowizna  kasie    ...       .      .  . 
Pozostałość  w  Pol.  Kr.  Kasie  Poź. 
„  w  Pocztów.  Kasie  Oszcz. 

„  w  Banque  de  France  Frs.  400.345*09 a  M.  50 
Pieniądze  zagraniczne  . 
Przekazy  i  waluty  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne  . 
Papiery  procentowe  Kapit.  zapas. 
Udziały  Banku  w  prz:;dslębiorstwach 
Weksle  zdyskontowane 
Rach.  otwartego  kredytu 
Pożyczki  terminowe 
Korespondenci  „Loro"  . 

„Nostro" 
Nieruchomości

  
.... 

Ruchomości  
Koszty  handlowe  .... 
Inkaso  weksli  .... 
Rachunki  Centrali  z  Oddziałami 
Różne  rachunki  .... 

Marki  i  fenigi 

101.789.957 

25 

118  425.663 

75 

9,497.137 

89 20.017.254 

50 
11.265.957 94 
30.101.818 

68 29.114.586 
43 17.723.812 50 

130.597.522 50 
439.661.033 25 
206  483.388 

69 38.985.225 
42 538.328.377 
89 

67.621.869 

51 11.406.918 
94 12.654.157 

48 62.035.462 90 
138.775.547 

61 193.920.831 01 
195.410,693 63 

2.373.817.217 77 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy 

,        zapasowy  . Inne  rezerwy  . 
Fundusz  amortyzacyjny 
Wkłady  .... 
Redyskonto 

Korespondenci  »Loro" 

„Nostro' 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Wieczysty  fundusz  pracowników , 
Rachunki  Oddziałów  z  Centralą 
Różne  rachunki     .       ,       .  . 

Marki  i  fenigi 

86,400, 

20.182, 
256, 

1.709 923.442 
95.931, 

373.064, 
250.711 100.706 
138.636, 

1.032, 
32.226, 

349.516 

000 
299 ,649 
911 

528 088 
844 

652 968 

341 
375 213 
344 

41 

84 

58 

80 
10 
38 
58 
23 

76 

12 
97 

2.373.817.217  77 



Nq  46.  Ogłoszenia.  937 

4  Bilans  Stowarzyszenia  Spożywczego  „Swój  do  swego"  w  Łosicach  na  dz.  1  stycznia  1921  r. 
Sian    czynny:                  Mk.  i  fen.                                          Stan  bierny:  Mk.  i  fen. 

i   Gotowizna  w  kasie                                              500979.75  Udziały   326096.34 
Ruchomości                                                           1862.70  Fundusz  zapasowy   29798.49 
Remanent  towarów                                              424460.92                „       społeczny   4864.68 

i   Pożyczka  Państwowa                                              5000.—  Pożyczki   608126.64 
I   Inne  należności                                                   305880.—  Kaucje   3968.77 
■   Sumy  przechodnie                                                 14700. —  Sumy  przechodnie   1085. — 

  Czysta  nadwyżka   278943.45 
Ogółem  .     1252885.37                                                               Ogółem  .  1252883.37 

Rachunek  strat  i  zysków  za  1920  r. 

j   Koszty  handlowe   136629.56          Nadwyżka  brutto  na  towarach    ....  318971.98 
i   Amortyzacja  ruchomości   206.97  Inne  dochody    96150. — 

Czysta  nadwyżka   278943.45  „        »    658.— 
Ogółem         415779.98  Ogółem  415779.98 

D-t 

Nieruchomości 

'  Maszyny  i  instalacje Kasa 
Towary  . 
Dłużnicy. 

Tow.  Akc.  Fabryki  Tasiem  „JULES  UARHHfiGEN"  \l/arsza\ua.  Okopowa  24. 
Bilans  Zamknięcia  w  dn.  31  grudnia  1920  r. 

C-t 129600.— 381081.05 
4351.35 

2207499.50 
419593.01 

Kapitał  akcyjny   540000.— 
,      amortyzacyjny  ......  38855.44 
Wierzyciele   2542745.76 
Zysk   20523.71 

3142124.91 3142124.91 

Koszty  ogólne 
Procenty 
Ubezpieczenia 
Amortyzacja  . 
Zysk  netto 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 
170428.37  Zysk  brutto  na  fabrykacji 

92656.30   26320.50 

26233.— 20523.71 

336161.88 

336161.88 336161.88 

Spółba  Mw 

AKTYWA 
[Stw  Mmm^  20 OSOWSKI  i  S-ka. 

BILANS    ZĄ    ROK    192  0. PASYWA 

Kasa  
Waluty  obce  .... 
Papiery  wartościowe 
Weksle  w  portfelu 
Weksle  w  depozycie 
Towary  
Urządzenie  biura  i  warsztatów 
Modele  
Dłużnicy  
Wydatki  dokonane  w  1920  r.  na  1921  r. 
Nabyte  patenty  na  eksploatację  maszyn 
Sumy  przechodnie  .... 

Winien. 

Marki  i  fen. 

74713 25 
22317 34 
49658 40 

229875 
1033814 

90 8205185 95 
150000 

1 
18741664 31 

21995 
75000 

367308 87 
28971534 02 

Kapitał  akcyjny  . 

Specjalna  rezerwa 
Weksle  zdyskontowane 
Weksle  gwarancyjne  . 
Wierzyciele  . 
Kaucje  monterów 
Sumy  przechodnie 
Zysk  za  rok  1920. 

Rachunek  Zysków  i  Strat. 

Marki  i  fen. 

8000000!— 
250000  — 146467  04 

1033814  90 
18312035  61 

17045 

260001— 

1203046  02 

28971534 

02 

M  a. 

1809685 32 3420694 

62 

407963 

28 

1203046 

02 

342U694 
62 

342069462 

Koszty  ogólne 
Procenty. 
Zysk  za  rok  1920 

STAN 
Gotowizna  w  kasie 
Ruchomości  . 
Remanent  towarów 
Udział  w  Związku 

Sprawozdanie  Stow.  Spożywców  „ŁĄCZNOŚĆ"  w  Strzybodze. Bilans  na  dn.  1  stycznia  1921  roku. 
CZYNNY.  STANBIERNY. 

30282.—  Udziały  .       .       .  . 
577.98          Fundusze:  a)  zapasowy 

24.320  —  b)  społeczny 
4.915.—  Czysta  nadwyżka  .... 

Ogółem 

217.58 
1.653.13 

60.094.98 
Ogółem 

21.614.05 

1.870.71 

36.610.22 
60.094.98 
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Przedsiębiorstwo  Budowlane  Zrzeszenie  HIstrzów  Mulnrsklnli  i  CiesielsHich  Cechów  Warszawskich  (sp.  i  ogr.  odp.). 
Bilans  w  dniu       marca  1921  r. 

STAN  BIBHNy. STAN  czyNNy, 

Kasa  
Banki  
P«pievy  procentowe  własne 

obce  . 
Ruchófńości  i  maszyny 
Nieruchomość  przy  ul.  Skierniewickioj 
Drzewo  i  materjały  budowlane  . 
Odbiorcy  
Dostawcy  
Różni  
Udżiał  we  wzaj.  asek.  majstr.  cechu  mul 
Kaucje   .  .  . 
Sumy  przechodnie  .... 
Koszty  organizacji  s-ki  akcyjne] 

Mk. 169899.74 

383882.- 
103000.— 
77800.- 2834540.  • 

1073886.  - 1630059.^0 
15412754.23 
3593791.67 

13972.85 
130034.80 
105000. 
161162.75 

17644.— 
Mk.  25709427.54 

Kapitał  zakładowy 

„      zapasowy . „      amortyzacyjny . 
Banki  

Ministerstwo  Przem.  i  Handlu- -poźy Budowy . 
Dostawcy 
Odbiorcy 

Różni 
Akcepty . 

Depozyty   
Podatek  dochodowy  od  pracowników Kasa  chorych 

Sumy  przechodnie 
Zysk  do  podziału  2a  1920,'2]  r. 

Mk. 

S  T  R  A  T  y. 
Rachunek  Strat  i  Zysków  za  1920/21  r. 

Z  y  s  K  I. 

Kosały  handlowe  .  .  Mk.  2987107.15 
,      organizacji       .  „  4022.20 

10^  amort.  ruchom,  i  maszyn     ,  285454. 
Procenty        .....    464564.67  Mk.  3739148.02 
Zysk  do  podziału  . 

Na  kapitał  zapasowy 
Na  rezerwę  ne  wątpliwe  należności 
Na  tantjemę  zarządu 
Na  wynagrodzenie  komisji  rewizyjnej 
Na  dywidendę 
Na  ofiary  .... 
Na  podatki  i  nieprzewidziane 

1283876.61 

Budowy   
Drzewo  i  materjały  budowlane  . 
Zysk  przy  sprzed,  nieruchomości  Czernią kowska  186  
Pozostałość  zysku  za  1919  20  r.  . 

Mk.  5023024.63 

Podział  czystego  zysku. 

5000000.- 
311625.98 
285475.65 

28G8551  ..'5.S 
1800000,- 
1332662.85 

11408432.07 

65100,70 531083.23 

540000.— 
182800.— 

7010.45 
54358.65 

38450— 

1283876.61 
Mk.  25709427.54 

Mk.  4405027.04 
519666.69 

98286. 44.90 

Mk.  5023024.63 

Mk. 
188374.02 

100000.— 
140000.— 

6000.- 
440000.— 

97000.— 

312502.59 

Mk.  1283876.61 

Biians  Towarzystwa  Pożyczkowo-Oszczędnościowego  w  Stokach  za  rok 
1919. 

STAN  czyNNy.  i STAN  BIERNy. 

Kasa  w  dniu  31  grudnia  1919  r.      .       .       .    Rb.   287.25  1 
Lokaty  w  Rosyjskiej  kasie  państwowej           .     ,      50. — 
Pożyczki  ,    5393.58  1 
Ruchomości  .                                                    ,  79.26 
Straty  z  r.  1918    1073.85 
Zysk  r.  1919                                         142.33      „     931.52  ; 

Udziały  w  dniu  31.  XII.  1919  r.        .      .  . 
Kapitał  zapasowy  
Wkłady  
Długi  
Sitmy  przechodnie  ..... 

Rb.  1745.— 10.40 

,  2465.27 
„  2142.60 
„  378.34 Rb.  6741.61 Rb.  6741.61 

Rachunek  zysków  i strat  za  rok  1919. 

Pensja  pracownika  Rb.  277.80 

Na  kancelarje  i  wyjazdy  ,  18.74* Koszty  sądowe  „  29.44 
Komorne  i  utrzymanie  lokalu                         .„  51.77 

Zwrot  kosztów  sądowych  
Rb.  815.65 

.  17.60 
Opał  i  światło  „  15.07 
Amortyzacja  ruchomości  ,  24.73 
%%  od  wkładek  ,  200.15 
%%  od  długów       .   ;  ,  38.36 
Podatki  ocT  kapitałów  i  zysków   .       .       .       .     „  34.86 
Czysty  zysk  r.  1919   14233 

Rb.  833.25 Rb.  833.25 

iiagfckie  Sfowarzyizenie  Spożywciiw  w  iiagiszy.  Wyciąg 
ze  sprawozdania  za  roit  19Z0. 

Rachunek  Strat  i  Zysków;  Nadwyżka  brutto 
na  towarach  mk.  117575.52,  inne  dochody  mk.  37933.95. 
Koszty  handlowe  mk.   96913.45,   amortyzacja  ruchomości 

Tłoczono  w  Drukarni  Paiistwowej, 

mk.  99.33,  inne  straty  mk.  7783.79,  czysta  nadwyżka  mk. 
50712.90.  Bilans.  Aktywa:  gotówka  mk.  98253.43,  rucho- 

mości mk.  894,  towary  mk,  35486.95,  remanent  wytwórni 
mk,  9698,  inne  r-ki  mk,  15642.26,  Pasywa:  udziały  mk. 
45918,89,  rezerwy  mk.  29642.11,  wierzyciele  mk.  33700.74, 
czysta  nadwyżka  mk.  50712.90.  Suma  bilansu  mk.  159974.64. 

Miodowa       22,  H  158d9.  3  X11  1921. 



2.^47-48. 
Warszawa,  dnia  31  grudnia  1921  r. Rok  III. 

DZIENN 

MINISTERSTWA  SKARBU. 

Cena  niniejszego  numeru  80  mh.  (z  przesyłką  pocztowa  90  mk.).  Prenumerata  kwartalne  400  mh  Ceno  ogloa^-eń 
za  tekstem  wynosi  od  wiersza  jednoszpaltowego  petitem:  200  mk.  Materjał  redakcyjny  oresz  ogioszenia.  któr*"  na  mocy 
przepisów  obowiązujących  podlegają  opublikowaniu  w  „Dzienniku  Urz^ędowym  Miniater>iłwa  Skarbu",  naieży  kierować 

 do  Redakcji.  Leszno  5.  jej^red.J^  16-37.  tel  edmin.  N»  276-29.  ^^^^^^^ 
TREŚĆ:  Drganizaeja  WładS:  571.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  21/XI  1921  r.  o  uzupełnieniu  postanowień  rozporzą- 

dzenia o  organiiacji  władz  i  urządów  skarbowych. 
Danina  pansfiuawa:  572.  Komunikat  Ministerstwa  Skarbu  w  sprawie  wpływu  kwot  na  poczet  daniny  państwowej. 
Podatki  liezpaśresinie:  573.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  30  listopada  1921  roku  w  przedmiocie  zasto- 

sowania postanowień  o  państwowym  podatku  dochodowym  do  osób  prawnych.  S7ł.  okólnik  w  sprawie  wy- 
miaru tymczasowego  podatku  dochodowego.  575.  Ogłoszenia  Urzędów  Skarbowych  w  sprawie  podatku 

przemyslowepo. 
FcdafelC  spadkOUfy:  57S.  Okólnik  w  przedmiocie  kompetencji  do  przeprowadzenia  postępowania  przygotowawczego 

w  wypadkłch,  w  których  do  majątku  spadkowego  należą  wierzytelności. 
Opłaty  SfempiOl^e:  577.  Ustawa  z  d.  28/X — 1921  r.,  o  opłatach  stemplowych  od  rachunków  i  poświadczeń  odbioru 

sum  pieniężnych  lub  innych  przedmiotów  wartościowych.  573.  Rozoorządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  28  X 
1921  r.  celem  wykonania  rozp.  o  poborze  opłat  stemplowych,  dekretu  o  opłacie  od  podań  i  świadectw 
urzędowych,  art.  6 — 10  ustawy  o  podwyższeniu  i  zrównaniu  stawek  przy  niektórych  opłatach  stemplowych, 
oraz  ustaw  o  opłatach  stemplowych  od  ubezpieczeń,  od  weksli  i  od  sprzedaży  przedmiotów  zbytku  na 
obszarze  województw,  nowogrodzkiego,  poleskiego  i  wołyńskiego  ojaz  powiatów:  grodzieńskiego,  wołkowys- 
kiego  i  białowieskiego  województwa  białostockiego.  579.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  przedmiocie  zezwoleń 
Izby  Skarbowej  we  Lwowie,  udzielanych,  niektórym  instytucjom  na  uiszczanie  gotówką  należytości  stemplo- 

wych od  czeków,  rachunków  i  t.  p.  580.  Obwieszczenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  15  grudnia  1921  r.  w  przed- 
miocie wypuszczenia  nowych  i  wycofania  z  obiegu  starych  znaczków  stemplowych. 

Podatki  konsUincyJnB:  581.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  14/X1  1921  r.  w  przedmiocie  ujednostajnienia  opo- 
datkowania wina  musującego  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  58Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu 

i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  d.  24/Xl  1921  r.,  w  celu  wykonia  rozp.  Rady  Ministrów  z  d.  14/XI  1921  r. 
w  przedmiocie  ujednostajnieaia  opodatkowania  wina  musującego  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
583.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  podatku  od  win  musujących.  584.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu 
z  d.  28/X  1921  r.  o  wykonaniu  rozp.  Rady  Ministrów  z  d.  14/XI  1921  r.  w  przedmiocie  opodatkowania  spi- 

rytusu i  wyrobów  wódczanych.  525.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  22 /XI  1921  r.  zmieniajęce  niektóre 
postanowienia  rozp.  wykon,  do  rozp  Rady  Ministrów  z  d.  30  V 1921  w  przedmiocie  ujednostajnienia  opodatkowania 
drożdży  prasowanych  na  obszarze  b.  zaborów  ros  i  austrj.  5B6.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  listo- 

pada 1921  r.  o  podwyższeniu  akcyzy  od  zapałek  587.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  15  grudnia  1921  r. 
w  przedmiocie  wykonania  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  24  listopada  1921  r.  o  podwyższeniu  akcyzy 
zapałek.  538.  Okólnik  w  sprawie  prowadzenia  książek  i  obliczania  zaników  wobec  zawieszenia  mono« 
polu  spirytusowego.  599.  Okólnik  w  przedmiocie  wymierzania  kar  za  przekroczenia  przepisów  o  opo- 

datkowaniu spirytusu  i  wyrobów  wódczanych. 
nonopal  tytoniowy:  SSO.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  10/XI  1921  r.  w  przedmiocie  wstrzymania  terminu 

wejścia  w  życie  rozp.  Rady  Ministrów  z  d  14/X  1921  r.  o  podwyższeniu  podatku  od  tvtoniu  i  od  w/robów 
tytoniowych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej.  531.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  2C'XI  1921  r. 
w  sprawie  zmiany  postanowień  §  6  po-ausfrjackiego  Przepisu  o  trafikantach. 

Przepisy  eeinC:  59Z.  Rozporządzenie  Mi  istra  Skarbu  oraz  Ministra  PrzemysJu  i  Handlu  z  dnia  30  listopada  1921  r 
o  podwyższeniu  dopłaty  Cagio)  do  cła.  593.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu 
z  dnia  5  grudnia  1921  roku  w  przedmiocie  ulgi  celnej  dla  masła  i  sera.  5Sł.  Komunikat  Min.  Skarbu 
w  sprawie  zwolnienia  od  cła  niektórych  artykułów  spożywczych  na  czns  od  7/'XlI  1921  r.  do  l/I  1922  r. 595.  Okólnik  w  sprawie  dowodów  rzeczowych  przy  stosowaniu  agio.  596.  Okólnik  w  sprawie  sprzedaży 
z  licytacji  trucizn  i  środków  leczniczych.  597.  Okólnik  w  sprawie  wywozu  za  granicę  kruszczów  szla- 

chetnych. 598.  Okólnik  w  sprawie  wyjaśnienia  niektórych  przepisów  celnych.  599  Okólnik  w  sprawie 
pozwoleń  na  przywóz  i  wywóz,  wyda'vanych  przez  władze  Litwy  Środkowej.  600  Okólnik  w  sprawie  na- 

dania Polskiemu  Bankowi  Handlowo-Przemysłowemu  praw  banku  dewizowego  GOI  Okólnik  w  sprawie 
nadania  Bankowi  Handlowemu  Wilhelma  Landau  praw  banku  dewizowego.  602.  Komunikat  Min.  Skarbu 
o  uruchowieniu  w  Tokach  Urzędu  Celnego. 

Przepisy  racliankau/S  i  kasowe:  603.  Dochody  Ministerstwa  Skarbu  w  b.  zab.  rosyjskim  i  w  b.  zab.  austrjackim 
(sierpień  1921  r ). 

Sprawy   WalotOWe:  609.   Rozporządzenie   Ministra    Skarbu   i  Ministra    b.   Dzielnicy  Pruskiej  z   d.  5/XI  1921  r. 
0  uzupełnieniu  roz.  z  d.  31/X1I  1920  r.  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagranicznemi. 
605.  Komunikat  Min.  Skarbu  w  sprawie  wypracowania  projektu  ustawy  czekowej.  606.  Komunikat  P.  K.  K.  P. 
w  sprawie  podrobionych  banknotów  dolarowych.  607.  Komunikat  P.  K.  K.  P.  w  sprawie  wymiany  bile- 

tów II-ej  emisji.  608.  Komunikat  P.  K.  K,  P.  w  sprawie  wymiany  banknotów  I-ej  emisji  znajdujących  się  za 
granicą. 

Przapisy  o  instylUCiach  banhOWyCh:  609.  Okólnik  w  sprawie  wprowadzenia  Kontroli  Min.  Skarbu  nad  instytu- 
cjami kredytowemi  działającemi  na  obszarze  Rzeczypospolitej.  610.  Okólnik  do  Instytucji  Kredytowych 

w  sprawie  wprowadzenia  Kontroli  Min.  Skarbu. 
Kontrola  Skarliawa:  611.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  26  listopada  o  podwyższeniu  nagród  za  przyczynia- 

nie się  do  zwalczania  tajnego  gorzelnictwa.  61Z.  Rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  d.  30/XI  1921  r. 
w  przedmiocie  ustalenia  wysokości  djet,  wynagrodzenia  rozjazdowego,  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  dla 
urzędników  Kontroli  Skarbowej   i  funkcjonarjuszdw  tejże   Kontroli  na  obszarach  b.  Król.  Kongresowego 
1  Małopolski. 

Przepisy  emBr/talne:  61S.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  d.  10/XI  1921  r.  w  przedmiocie  wykonania^^ustawy 
emerytalnej  funkcjonarjuszów  państwowych  z  d.  28  lipca  1921  r. 

Ruch  Sititirawyt  614.  Wyltaz  ruchu  służbowego  w  Ministerstwie  Skarbu  za  m.^paidjrfernik  192J  r. 
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OD  ADMINISTRACJI. 

Celem  uniknięcia  przerwy  w  dostarczaniu  „Dz. 

Urzęd.",  Administracja  przypomina  iż  czas  odno- 

wić prenumeratę  na  kwartał  1  —  1922  r.,  która 

wynosi  400  mk.  Osobne  przypomnienia  rozsy- 
łane nie  będą.  -=—-========= 

OD  REDAKCJI. 
I. 

Kasa  Pożyczkowo  *  Oszczędnościowa  pracowników skarbowych. 

W  niedzielę  dnia  27  listopada  r.  b.  w  sali  Mi= 
nisterstwa  Skarbu  przy  ul.  Rymarskiej  L.  5.  odbyło 

się  organizacyjne  zgromadzenie  członków  Kasy  Po*
 

życzkowo  *  Oszczędnościowej  pracowników  skarbo= wych.  . 

Kasa  ta  zapoczątkowana  przy  Związku  pracow* 

ników  skarbowych  budzi  coraz  żywsze  zaintereso^ 

wanie  ogółu  pracowników  skarbowych  i  wchodzi 

w  nowy  okres  rozwoju  przez  ukonstytuowanie  się 
na  zasadach  spółdzielni. 

Prezes  Kasy  p.  Leon  Hejdukowski  złożył  sprawo= 
zdanie,  z  którego  wynika,  że  obroty  Kasy  przy  udzia* 

le  około  400  członków  wynoszą  od  początku  roku  do 

dnia  1/XI.  21  —  10.000.000  mk.,  przyczem  pożyczek 
udzielono  na  sumę  800.000  mk. 

Są  to  już  rezultaty  b.  poważne,  a  przy  zamierzo- 

nej reorganizacji  działalność  Kasy  stanie  się  bez= 
wątpienia  jeszcze  bardziej  pożyteczną. 

Według  uchwalonego  przez  zgromadzenie  projek= 
tu  statutu.  Kasa  po  oddzieleniu  się  od  Związku  pra* 

cewników  skarbowych  będzie  istniała  nadal  pod 

nazwą:  „Kasa  Pożyczkowo  *  Oszczędnościowa  pra* 
cowników  skarbowych  —  spółdzielnia  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Warszawie". 
Przeprowadzone  wybory  do  władz  Kasy  Pożycz= 

kowo  =  Oszczędn.  dały  wynik  następujący: 

Do  Rady  Nadzorczej  wybrano: 

1)  Witolda    Grabowskiego,    2)  Leona  Nadol= 

skiego,  3)  Witolda  Broniewskiego,  4)  Henryka  Mu* 

Białkowskiego,  5)  Aleksandra  Morozewicza,  6)  Frań* 
Ciszka  Johansena; 

na  zastępców: 

1)  Bolesława  Kranasa,  2)  Władysława  Jezierskie^ 
go,  3)  Józefa  Lewandowskiego; 

do  Zarządu: 

1)  Leona  Hejdukowskiego,  2)  Walerjana  Blusie* 
wicza,  3)  Adama  Batogowskiego; 

na  zastępców: 

1)  Bolesława  Kamińskiego,  2)  Czesława  Kurpiew* 
skiego,  3)  Feliksa  Kostrzewskiego. 

Na  temże  zgromadzeniu  zatwierdzono  przedsta= 

wiony  przez  p.  Leona  Hejdukowskiego  statut  spół' 
dzielni  pod  nazwą:  „Kasa  Pogrzebowa  pracowników 

skarbowych  —  spółdzielnia  z  odpowiedzialnością 

udziałami  w  Warszawie",  przyczem  postanowiono,  że 

dla  uproszczenia  administracji  wybrane  dla  Kasy  Po- 
życzkowo *  Oszczędnościowej  władze  będą  jedno- 

cześnie  władzami  dla  Kasy  Pogrzebowej. 

Zapisy  odbywają  się  w  lokalu  Kasy  Pożyczkowo* 
Oszczędnościowej  Rymarska  3,  pokój  89  parter,  w 

poniedziałki,  środy  i  piątki  od  godz.  6  do  8  wieczorem. 

Tamże  udziela  się  informacji  w  sprawach  obu  in' 
stancji. 

Urzędom  prowincjonalnym  będą  nadesłane  osób* 
ne  odpisy  statutów  i  szczegółowe  informacje. 

II. 
Czasopismo  „Sprawy  Podatkowe". 

Pojawił  się  w  druku  zeszyt  4  miesięcznika  po 
święconego    popularyzacji    skarbowości  publicznej 
w  Polsce  .pod  redakcją  adwokata,  Dr.  Rudolfa  La)i= 
roda  następującej  treści: 

1.  O  zeznaniu  dochodu  z  przedsiębiorstwa  han= 
dlowego  i  przemysłowego  do  podatku  dochodowego. 
(Konieczność  prowadzenia  ksiąg  handlowych). 

2.  O  pobieraniu  i  egzekucji  podatków  i  opłat 
skarbowych. 

a)  Postępowanie  egzekucyjne  w  b.  Kongre^ 
sówce. 

b)  Postępowanie  egzekucyjne  w  b.  zaborze 

pruskim. c)  Postępowanie  egzekucyjne  w  b.  zaborze 
austrjackim. 

3.  Wykładnia  ustaw  i  rozporządzeń  skarbowych. 

Dostawy  przedsiębiorstw,  a  podatek  przemy= słowy. 

Świadectwa  przemysłowe  III  kategorji  pra 

cowni. 
4.  Opłaty  stemplowe  (należy tości)  w  Polsce. 
5.  O  przekroczeniach  podatku  przemysłowegr 

i  karach. 

6.  Z  orzecznictwa  Sądu  Najwyższego. 

Organizacja  władz. 

571. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  21  listopada  1921  roku 

o  uzupełnieniu  postanowień  rozporządzenia  o  organ  i 
zacji  władz  i  urzędów  skarbowych. 

N  azasadzie  art.  13  ustawy  z  dnia  31  lipca  1919  r 

o  tymczasowej  organizacji  wiadz  i  urzędów  skarbi) 
wych  (Dz.  P.  P.  P.  Nr.  65,  poz.  391),  oraz  rozpo 
rządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  21  marca  1921  r 
w  przedmiocie  rozciągnięcia  mocy  obowiązującej  tc 
ustawy  na  ziemie,  przyłączone  do  Rzeczypospolite 
na  podstawie  umowy  o  preliminaryjnym  pokoju  i  rc 

zejmie,  podpisanej  w  Rydze  dnia  12  październil-: 
1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  3.5,  poz.  205),  zarządza  sic 
co  następuje: 

§  1.  §  58,  punkt  3,  rozporządzenia  wykonawczt 
go  z  dnia  30  stycznia  1920  r.  do  ustawy  o  organizacj 
władz  i  urzędów  skarbowych  na  obszarze  woje 
wództw:  białostockiego,  kieleckiego,  lubelskiego,  łódź 

kiego  i  warszawskiego  (Dz.  U.  R.  P.  z  1920  r.  Nr.  1.' poz.  81),  uzupełnia  się  następującym  ustępem: 

„W  nagłych,  uiecierpiąrych  zwłoki,  wypadkacl 
o  ile  to  jest  możliwe  bez  szkody  dla  służby  i  nie  w > 
maga  substytucji,  połączonych  z  kosztami,  mogą  m 
czelnicy  urzędów  skarbowych  podatków  i  opłat  skai 
bowych  udzielać  urlopów  do  pobytu  w  kraju  urzęc 
nikom  do  VIII  stopnia  służbowego  włącznie  najdL 
żej  do  dni  14,  a  pozostałemu  podwładnemu  persc 
nelowi  do  dni  8  w  ciągu  roku  kalendarzowego,  obc 

wiązani  są  jednak  donosić  o  tern  za  każd>Tn  tazct 

izbie  skarbowej". 
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§  66,  punkt  2  tegoż  rozporządzenia  uzupełnia  się 
następującym  ustępem: 

„W  nagłych,  niecierpiących  zwłoki,  wypadkach, 
l  o  ile  to  jest  możliwe  bez  szkody  dla  służby  i  nie  wy 

!  maga  substytucji,  połączonych  z  kosztami,  mogą  na* 
,'czelnicy  urzędów  skarbowych   akcyz  i  monopolów 
państwowych  udzielać  urlopów  do  pobytu  w  kraju 
podwładnym  urzędnikom  najdłużej  do  dni  czternastu, 

I  zaś  funkcjonarjuszom  kontroli  skarbowej,  djetarju* 
[  szom  i  służbie  niższej  do  dni  ośmiu  w  ciągu  roku 
kalendarzowego,  obowiązani  są  jednak  donosić  o  tern 

za  każdym  razem  izbie  skarbowej". ' 
§  72  powołanego  wyżej  rozporządzenia  uzupełnia 

})aię  następującym  ustępem: 
„W  nagłych,  niecierpiących  zwłoki,  wypadkach, 

(  O  ile  to  jest  możliwe  bez  szkody  dla  służby  i  nie  wys 
i  maga  substytucji,  połączonych  z  kosztami,  mogą  in^ 
,  spektorzy  akcyzowi  udzielać  podwładnym  urzędni* 
[kom  kontroli  skarbowej   i  funkcjonarjuszom  tejże 
kontroli  urlopów  do  pobytu  w  kraju  najdłużej  do 
ośmiu  dni  w  ciągu  roku  kalendarzowego,  obowiązani 
isą  jednak  donosić  o  tem  za  każdym  razem  urzędowi 

skarbowemu  akcyz  i  monopolów  państwowych". 
§  2.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Danina  państwowa. 

572. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

j  Biuro  Prasowe  Ministerstwa  Skarbu  komunikuje: 
?*tmieszczane  niemal  codziennie  na  łamach  pism  ode- 
iwy  osób,  uchwały  zwidów  i  zrzeszeń,  nawołuj§ce  do 
vplacania  kwot  na  poczet  daniny  państwowej  nie  pozo- 
Aają  bynajmniej  czczem  słowem,  lecz  natychmiast  s^ 
(Oprowadzane  w  czyn.  Do  Icas  slcarbowych  wpływają 
•'owiem  już  znaczne  simiy,  wpłacane  na  poczet  daniny, 
'wiadczące  o  wysokim  patijotyzmie  i  należytem  zrozu- 
lieniu  obowiązków  obywatełsłdch.  P.  Minister  Skai-bu 
Ir.  Michalski,  nie  mogąc  dla  nawału  zajęć  wyrażać  po- 
zięlcowania  w  Icażdym  poszczegóhiym  wypadku,  czyni 
0  tą  drogą,  wyrażając  jednocześnie  nadzieję,  że  to  pa- 

r-jołyczne  postępowanie  znajdzie  licznych  naśladowców, 
,a  Iforzyści  Skarbu  Państwa,  a  niemniej  ku  Icorzyści  oby- 

1'ateli.  Uzdrowienie  finansów  Państwa  i  pieniądza  leży 
jowiem  we  wspólnym  interesie  i  jest  rękojmią  pomyśl- 

ności tak  Państwa,  jak  i  każdego  z  obywateli. 

1  (Monitor  Polski  Nr.  267  —  1921  r.). 

Podatki  bezpośrednie. 

573. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

7.  dnia  30  listopada  1921  roku 

w  przedmiocie  zastosowania  postanowień  o  państwo- 
wym podatku  dochodowym  do  osób  prawnych. 

Na  podstawie  art.  157  i  168  ustawy  z  dnia  16  lip* 
ca  1920  r.  o  państwowym  podatku  dochodowym  i  po- 

datku majątkowym  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550)  za' 
1  żądza  się  co  następuje: 

§  1.  Osoby  prawne  podlegają,  poczynając  od 
roku  podatkowego  1922,  państwowemu  podatkowi 

dochodowemu  wedle  przepisów  ustawy  z  dnia  16  lip= 
ca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  82,  poz.  550). 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  nie  obowiązuje  na 
obszarze  województw:  pomorskiego  i  poznańskiego. 

§  3.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
dnia  1  stycznia  1922  r.  Jednocześnie  w  myśl  p.  3  arty^ 
kułu  160  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P. 

Nr.  82,  poz.  550)  tracą  moc  obowiązującą  postano= 
wienia  rozp.  ces.  z  dnia  28  sierpnia  1916  r.  (austr.  Dz. 
U.  P.  Nr.  280)  dotyczące  dodatku  wojennego  od  zys= 
kowności  przedsiębiorstw  w  tem  rozporządzeniu 
wyszczególnionych. 

Minister  Skarbu : 

( — )  Michalski. 
(Dz.  Ust.  Nr.  103  z  d.  21/XI1,  r.  1921,  poz.  745). 

574. 

OKÓLNIK  L.  3483/21. 

Do  wszystkich  Izb  Skarbowych  na  obszarze  b.  zas 
boru  rosyjskiego. 

Z  licznych  zażaleń,  wnoszonych  już  to  indywi? 
dualnie,  już  to  zbiorowo  do  Ministerstwa  Skarbu  bez^ 
pośrednio  lub  za  pośrednictwem  Klubów  Sejmowych 

poselskich,  Ministerstwo  Skarbu  doszło  do  przekona- 
nia,  że  dochody  z  posiadłości  gruntowej,  przyjęto 

za  podstawę  do  wymiaru  tymczasowego  podatku  do-' 
chodowego,  są  często  zbyt  wygórowane  i  nierówno' 
mierne,  oraz  nie  odpowiadające  stosunkom  rzeczy 
wistym. 

Zdając  sobie  sprawę  z  trudności,  jakie  nastręcza 
pierwszy  wymiar  nowowprowadzonego  podatku  i  z 
łatwo  zrozumiałej  niechęci  płatników  do  nowych, 
a  dotkliwszych,  niż  dotychczasowe,  ciężarów  podat* 
kowych,  oraz  mając  na  uwadze  konieczny  pośpiech 
organów  wymiarowych,  które  w  poczuciu  obowiąz* 
ków  służbowych  i  obywatelskich,  pragną  jaknajrych= 
lej  przysporzyć  Państwu  środków  pieniężnych.  Mi* 
nisterstwo  Skarbu  nie  może  jednak  pomijać  milczę* 
niem  tej  okoliczności,  że  ogólne  niezadowolenie  płat* 
ników  —  spowodowane  zbyt  wysokiem  oszacowa* 
niem  dochodów  z  posiadłości  gruntowej,  wskutek  in- 

formacji, zasiąganycli  prawdopodobnie  z  mniej  od* 
powiednich  źródeł  wpłynąć  może  ujemnie  na  spo' 
dziewane  wyniki  ■/,  poboru  tego  podatku. 

Ministerst\vf>  Skarbu  żywi  nadzieję,  że  przyszłe 
współdziałanie  komisji  szacunkowych  z  organami 
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skarbowemi  usunie  powody  dotychczasowych  zaźa' 
leń  i  przyczyni  się  do  ustalenia  dochodów,  odpowia* 
dających  stosunkom  rzeczywistym. 

Zanim  jednak  wspomniane  komisje  szacunkowe 
rozpoczną  swoje  czynności  urzędowe,  uznaje  Mini=' 
sterstwo  Skarbu  za  wskazane  wydać  zarządzenia, 
zmierzające  do  usunięcia  powodów  tego  rozgoryczę* 
nia  płatników,  a  mianowicie: 

1)  O  ile  w  pewnych  okręgach  wymiarowych  /a 
podstawę  ustalenia  dochodu  z  gruntów  przyjęto  wy» 
sokość  czynszu  dziei*żawnego,  opłacane  z  jednego 
morę^a  w  latach  1919  i  1920  lub  kwotę  do  tego  czyn* 
szu  zbliżoną,  wówczas  należy  uskutecznione  wymia* 
ry  tymczaso^vego  podatku  dochodowego  uważać  za 
odpowiadające  stosunkom  rzeczywistym. 

2)  W  tych  okręgach  wymiarowych,  przedewszysts 
kiem  zaś  w  obrębie  Izby  Skarbowej  warszawskiej,  lu* 
bełskiej  i  białostockiej,  w  których  dotychczas  nie  do* 
konano  wymiaru  tymczasov/ego  podatku  dochodo* 
wego  dla  właścicieli  rolnych,  winny  organa  wymia* 
rowe  przy  współudziale  kilku  delegatów  Rad  gmin» 
nych  zbadać  wysokość  czynszu  dzierżawnego,  opla* 
canego  z  jednego  morga  v/  latach  1919  i  1920  w  da* 
nej  miejscowości  lub  sąsiednich  miejscowościach  te* 
go  samego  lub  sąsiednich  powiatów,  przestrzegając 
ściśle  postanowień  §  126  rozporządzenia  v/ykonawir 
czego  z  dnia  14  maja  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  48, 
poz.  298),  yv  ten  sposób  ustalony  dochód  z  jednego 
morga  należy  przyjąć  za  podstawę  tymczasowego 
wymiaru. 

3)  "Wreszcie  w  tych  okręgach,  w  których  wy« miary  zostały  już  uskutecznione,  a  w  których  ustas 
lony  dochód  z  jednego  morga  gruntów  różni  się  ra« 
źąco  od  wysokości  czynszu  dzierżawnego,  zbadanego 
w  sposób  pod  2)  wskazany,  należy  z  urzędu,  t.  j.  nie 
wyczekując  próśb  i  zażaleń  egzekucję  ograniczyć  na* 
razie  do  Yi  części  wymierzonego  podatku  tymczaso* 

wego.  '      '  I 
O  tern  zechcą  Izby  Skarbowe  zawiadomić  nie* 

zwłocznie  podwładne  Urzędy  Skarbowe  podatków 
i  opłat  skarbowych. 

Warszawa,  dnia  24  listopada  1921  r. 
Za.  Ministra  Skarbu: 

( — )  Markowski. 
Podsekretarz  Stanu. 

575. 

Ogłoszenia  Urzędów  Skarbowych  w  sprawie 
podatku  przemysłowego. 

Obwieszczenie. 

Na  zasadzie  arf.  25  Ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dzi 
Ust.,  R.  P.  P.  Nr.  66,  poz.  437,  podaje  sie  do  wiadomość 
osób  interesowanych,  że  dnia  20  listopada  1921  r.  rozesłano 
nakazy  płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku  na  rok 
1920  od  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  spra- 

wozdań publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  sa- 
modzielnych wolnych  zajęć  zawodowych. 

Szczegółowe  wyjaśnienia  podano  kontrybuentom  w  na- 
kazach płatniczych,  jak  również  w  obwieszczeniach  rozpla- 

katowanych w  powiecie. 
Sierpc,  dnia  20  listopada  1921  r. 

Przewodniczący  Komisji: 
( — )  M.  Kasperski 

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego. 

Obwieszczenie. 

Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w  Rypi- 
nie, na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  d.  6  lipca  1920  r  ,  Dz.  Ust. 

R.  P.  P.  Nr.  66,  poz.  437,  podaje  do  publicznej  wiadomości, 
że  dnia  23  listopada  1921  r.  rozesłano  nakazy  płatnicze  po- 

datku procentowego  od  zysku  na  r.  1920  od  przedsiębiorstw 
nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań  publicznych,  oso- 

bistych zająć  przemysłowych  i  samodzielnych  wolnych  za- 
jęć zawodowych. Przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie  zarobków 

jak  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnicy 
na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż  powołanej  ustawy 
tudzież  paragr.  34  rozp.  Ministra  Skarbu  z  dn.  10/X1I  1920  r. 
(Dz.  U.  Nr.  1/1921  poz.  1)  wnosić  reklamacje  do  Komisji 
miejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  przy  Urzędzie 
Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  w  terminie  naj- 

później do  dnia  23  grudnia  1921  r. 
W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierzo- 

ne kwoty  podatku  procentowego  od  zysku,  gdyż  wniesienie 
reklamacji  nie  uchyla  w  myśl  art.  32  powołanej  ustawy  obo- 

wiązku uiszczenia  podatku  w  wyznaczonym  wyżej  terminie. 
Podatek  niezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymu- 

sowo ściągnięty  z  doliczeniem  odsetek  za  zwłoką  w  wyso- 
kości 1%  miesięcznie,  ewentualnie  i  nadzwyczajne  kary  za zwlokę. 

Rypin,  dnia  23  listopada  1921  r. 

Obwieszczenie. 

Przewodniczący  Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku 
przemysłowego  przy  Urzędzie  Skarbowym  podatków  i  opłat 
skarbowych  w  Skierniewicach,  na  zasadzie  art.  25  ustawy 
z  dnia  6  lipca  1920  r.,  Dz.  Ust.  R.  P.  P.  Nr.  66,  poz.  437, 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  dnia  25  listopada  1921  r. 
rozesłano  nakazy  płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku 
za  rok  1920  od  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  skła- 

dania sprawozdań  publicznych,  osobistych  zajęć  przemysło- 
wych i  samodzielnych  wo'nych  zajęć  zawodowych. Przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie  zarobków, 

jak  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnicy 
na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż  powołanej  ustawy 
tudzież  paragr.  34  rozp.  Ministra  Skarbu  z  dn.  10/X11  1920r. 
(Dz.  U.  Nr.  1/1921  poz.  1)  wnosić  reklamacje  do  Komisji 
miejscowej  do  spraw  dodatku  przemysłowego  przy  Urzę- 

dzie Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  w  terminie 
najpóźniej  do  dnia  25  grudnia  1921  r. 

W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierzo- 
ne kwoty  podatku  procentowego  od  zysku,  gdyż  wniesienie 

reklamacji  nie  uchyla  w  myśl  art.  32  powołanej  ustawy  obo- 
wiązku uiszczenia  opłaty  w  wyznaczonym  wyżej  terminie. 

Podatek  niezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymu- 
sowo ściągnięty  z  doliczeniem  odsetek  za  zwłoką. 

Skierniewice,  dn.  25  listopada  1921  r. 

Ogłoszenie. 
Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w  Wło- 

cławku w  myśl  art.  25  ustawy  o  podatku  przemysłowym 
z  dn.  6  lipca  1920  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na- 

kazy płatnicze  podatku  procentowego  za  1920  r.  od  zysku 
przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań 
publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodziel- 

nych wolnych  zajęć  zawodowych  zostały  rozesłane  za  po- 
średnictwem Komendy  Policji  Państwowej,  odpowiednich 

Magistratów  i  Urzędów  gminnych  powiatu  Włocławskiego 
i  Nieszawskiego  w  dniu  30  listopada  roku  1921. 

Termin  zapłacenia  powyższego  podatku  do  Kasy  Skar- 
bowej oraz  wnoszenia  reklamacji  przeciwko  wymiarowi  po- 
datku ubiega  z  dniem  31  grudnia  1921  r. 

Zaznacza  się  przy  tern,  że  w  myśl  arf.  27  powołanej 
wyżej  ustawy,  nieotrzymanie  lub  opóźnienie  w  doręczeniu 
nakazu  płatniczego  nie  może  być  podstawą  do  przedłużenia 
terminu  do  wniesienia  reklamacji. 

Włocławek,  dn.  26  listopada  1921  r. 

Przewodniczący  Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku 
przemysłowego  przy  Urzędzie  skarbowym  podatków  i  opłet 
skarbowych  w  Mławie.    L.  4901/21  r. 

Obwieszczenie. 

Na  zasadzie  arf.  25.  usiawy  z  dn.  6  lipca  1920  r.,  hz. 
Usf,  R.  P.  P.   Nr.  66,   poz.  437,    podaje  się  do  publicznej 
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wiadomości,  że  dnia  28  listopada  1921  r.  rozesłano  nakazy 
płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku  na  rok  1920  od 
przedsiębiorstw  nieobowiązanycl^  do  składania  sprawozdali 
publicznycti,  osobistycl>  zajęć  przenłysłowych  i  samodziel- 

nych wolnych  zajęć  zawodowych. 
Przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie  zarobków 

jak  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnicy 
na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż  powołanej  ustawy 
tudzież  paragr.  34  rozp.  Ministra  Skarbu  z  dn.  10/Xn  1921  r. 
(Dz.  U.  Nr.  1/1921,  poz.  1)  wnosić  reklamacje  do  Komisji 
miejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  przy  Urzędzie 
Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  w  terminie  naj- 

później do  dnia  28  grudnia  1921  r. 
W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierzo- 

ne kwoty  podatku  procentowego  od  zysku,  gdyż  wniesienie 
reklamacji  nie  uchyla  w  myśl  art.  32  powołanej  ustawy  obo- 

wiązku uiszczenia  podatku  w  oznaczonym  wyżej  terminie. 
Podatek  niezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymu- 

sowo ściągnięty  z  doliczeniem  odsetek  za  zwłokę  w  wyso- 
kości 1^  miesięcznie. 

Mława,  dn.  28  listopada  1921  r. 
Przewodniczący  Komisji: 

( — )  P.  Siciński Naczelnk  Urzędu. 

Obwieszczenie. 

Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz 
Ust.  R.  P.  P.  Nr.  66,  poz.  437,  podaje  się  do  publicznej 
wiadomości,  iż  dn.  1  listopada  1921  r.  rozesłano  nakazy 
płatnicze  podatku  procentoweto  od  zysku  na  rok  1920  od 
przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań 
publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodziel- 

nych wolnych  zajęć  zawodowych. 
'•  Przeciw  ustalonym  sumom  zysków,  względnie  zarobków 
j  ek  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnicy 
na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż  powołanej  ustawy, 
[Jraz  §  34  rozp,  Ministra  Skarbu  z  dn.  10/XI1  1320  r.  (Dz. 
|J,  R.  P.  Nr.  1  1921  r.  poz.  1)  wnosić  klamacje  do  Komisji 
i'Hiejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  przy  Urzędzie 
[Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  na  powiat  War- 
bzawski  w  terminie  najpóźniej  do  dnia  31  grudnia  1921  r. 
p  W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierzone 
Iswoty  podatku  terminowego  od  zysku,  gdyż  wniesienie  re- 
Jamacji  nie  uchyla  obowiązku  uiszczenia  podatku  w  wy- 
Linaczonym  wyżej  terminie. 

Podatek  niezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymu- 
sowo ściągnięty  z  doliczeniem  odsetek  za  zwłokę  w  wyso- 

,:ości  IX  miesięcznie. 
^      Warszawa,  dn.  1  grudnia  1921  r. 

Przewodniczący  Komisji  ( — )  C.  Kurpiewski. 

Ogłoszenie 
miejscowej  Komisji  do  spraw  podatku  przemysłowego 

w  Sochaczewie. 
Podaje  się  do  wiadomości,  że  nakazy  płatnic  ze  na  po- 

atek  procentowy  od  zysku  za  rok  1920  rozesłano  płatnikom 
^yżej  wymienionego  podatku  dnia  14  grudnia  1921  r. 

Termin  płatnoici  podatku  i  reklamacji  miesięczny  od 
baty  rozesłania  nakazów  płatniczych. 
]  Przewodniczący  Komisji 

( — )  Bronisław  Wójcicki 
Naczelnik  Urzędu  Skarbowego. 

'<  —  

l  Obwieszczenie. 

'     Urząd  Skarbov.  y  podatków  i  Opłat  Skarbowych   w  Ra- 
Iżyminie  w  myśl  ust.  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P. 
•  r.  66,  poz.  437),    zawiadamia   właścicieli  przedsiębiorstw 
;  andlowych  i  przemysłowych,  oraz  osoby,  wykonujące  oso- 
:  iste  woine  zajęcia  zawodowe,  iż  nakazy  płatnicze  na  pro- 
intowy  podatek  od  zysku    z  przedsiębiorstw  handlowych 
przemysłowych  za  rok  1920  zostały  rozesłane  dnia  28  li- 
opada  1921  r. 

Termin  zapłacenia  tego  podatku  do  Kasy  Skarbowej 
Radzyminie,   oraz  składania  reklamacji  do  Urzędu  Skar- 
)wego  Podatków  w  Radzyminie  upływa  z  dniem  28  gru- lia  1921  r. 

Zaznacza  się,  iż  w  myśl  art.  27  powołanej  wyżej  usta- 
y,  nieotrzymanie  lub  opóźnienie  w  doręczeniu  nakazu  płat- 
czego  nie  może  być  podstawą  do  przedłużenia  terminu 
9  wniesienia  reklamacji. 

Radzymin,  dn.  28  listopada  1921  r. 

Ogłoszenie. 
Na  zasadzie  arf.  25  ust.  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz.  Ust. 

R.  P.  Nr.  66  poz.  437,  Przewodniczący  Komisji  miejscowej 
do  spraw  podatku  przemysłowego  przy  Urzędzie  Skarbowym 
podatków  i  opłat  skarbowych  we  Włodawie  podaje  do  pu- 

blicznej wiadomości,  że  dn.  30  listopada  1921  roku  rozesła- 
ne zostały  nakazy  płatnicze  na  podatek  procentowy  od  zy- 

sków na  rok  1920  za  pośrednictwem  Komendy  Policji  we 
Włodawie  oraz  Magistratów  i  Urzędów  gminnych  powiatu 
Włodawskiego  celem  doręczenia  poszczególnym  kontrybu- 
entom.   Termin  płatności  oznaczony  do  31  grudnia  1921  r. 

Przewodniczący  Komisji 
( — )  A.  Czermak. 

Ogłoszenie. 
Komisji  Miejscowej  do  spraw  podatku  przemysło- 

wego  przy  Urzędzie  Skarbowym  podatków  i  opłat 
skarbowych  w  Rawie-Mazowieckiej. 

Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r.  Dz- 
Ust.  R.  P.  Nr.  66  poz.  437,  Przew;odniczący  Komisji  okręgu 
Rawskiego  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  dn.  5  gru- 

dnia 1921  r.  rozesłano  za  pośrednictwem  urzędów  gminnych 
i  Magistratów  miast  Białej-Rawskiej  i  Nowego-Miasta  nad 
Pilicą   nakazy  płatnicze  podatku  procentowego  od  zysków 
za  rok  1920  od  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  skła- 

dania sprawozdań  publicznych,  osobistych  zajęć  przemysło- 
wych i  samodzielnych  wolnych  zajęć  zawodowych. 

Pjzewodniczący  Komisji 
( — )  Wilczyński 

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Rawie-Maz 

Obwieszczenie 

Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  roku  Dz. 
Ust.  R.  P.  P.  Nr.  66  poz.  437,  podaje  się  do  publiaznej  wia- 

domości, że  dnia  1  grudnia  1921  r.  rozesłano  nakazy  płat- 
nicze podatku  procentowego  od  zysku  na  rok  1920  od 

przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawozdań 
publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodziel- 

nych wolnych  zajęć  zawodowych. 
Przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie  zarobków 

jak  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnicy 
na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż  powołanej  ustawy, 
tudzież  paragr.  34  rozp.  Ministra  Skarbu  z  dn.  10/X11  1920  r. 
(Dz.  Ust.  Nr.  1/1921  poz.  1)  wnosić  reklamacje  do  Komisji 
miejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  przy  Urzędzie 
Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  w  terminie  naj- 

później do  dnia  31  grudnia  1921  roku. 
W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierze- 

ne  kwoty  podatku  procentowego  od  zysku,  gdyż  wniesienio 
reklamacji  nie  uchyla  w  myśl  art.  32  powołanej  ustawy  obo- 

wiązku uiszczenia  podatku  w  wyznaczonym  wyżej  terminie. 
Podatek  f  iezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymu- 

sowo ściągnięty  z  doliczeniem  odsetek  za  zwłokę  w  wyso- 
kości 1  procent  miesięcznie. 

Biłgoraj,  dn.  1  grudnia  1921  r. 
Przewodniczący  Komisji: 

( — )  S.  Jeziorkowski Naczelnik  Urzędu  Skarbowego. 

Ogłoszenie. 
Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w  Lipnie 

na  zasadzie  art.  25  Ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust, 
R.  P.  Nr.  66  z  r.  1920  poz.  437)  podaje  do  wiadomości,  że 
nakazy  płatnicze  na  podatek  procentowy  od  zysku  za  rok 
podatkowy  1920  zostały  rozesłane  w  dn.  30  listopada  1921  r. 

Lipno,  30  listopada  1921  r. 

Przewodniczący  Komisji  miejscowej  do  spraw  podatku 

przemysłowego  przy  Urzędzie  skarbowym  podatków  i  opla  " skarbowych  w  Sieradzu.    L.  4859. 
Obwieszczenie. 

Ua  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dn.  6  lipca  1920  r.,  Dz. 
Ust.  R.  P.  P.  Nr.  66,  poz.  437,  podaje  się  do  publicznej 
wiadomości,  że  dnia  21  listopada  1921  roku  rozesłano  na- 

kazy płatnicze  podatku  procentowego  od  zysku  na  r.  1920 
od  przedsiębiorstw  nieobowiązanych  do  składania  sprawo- 

zdań publicznych,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samo- 
dzielnych wolnych  zajęć  zawodowych. 

Przeciw  ustalonym  sumom  zysków  względnie  zarobków 
jak  również  wymierzonym  kwotom  podatku,  mogą  płatnicy 
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na  podstawie  postanowienia  art.  26  wyż  powołanej  ustawy 
tudzież  paragr.  34  rozp.  Ministra  Skarbu  z  dn.  10/XH  1920  r. 

(Dz.  U.  Nr.  1/1921  poz'.  1)  wnosić  reklamacje  do  Komisji miejscowej  do  spraw  podatku  przemysłowego  przy  Urzędzie 
Skarbowym  podatków  i  opłat  skarbowych  w  terminie  naj- 

później do  dnia  21  grudnia  1921  r. 
W  tym  samym  terminie  mają  być  zapłacone  wymierzo- 

ne kwoty  podatku  procentowego  od  zysku,  gdyż  wniesienie 
reklamacji  nie  uchyla  w  myśl  art.  32  powołanej  ustawy  obo- 

wiązku uiszczenia  podatku  w  wyznaczonym  wyżej  terminie. 
Podatek  niezapłacony  w  tym  terminie  będzie  przymu- 

sowo ściągnięty  z  doliczeniem  za  zwlokę  nadzwyczajnych 
kar  stosownie  do  ustawy  z  dn.  7.6.21  r. 

Sieradz,  dnia  21.X1  1921  r. 
Przewodniczący  komisji: 

( — )  Kononowicz. 

Obwieszczenie. 
Na  zasadzie  art.  25  ustawy  z  dnia  6.  7.  1920  r.  Dz.  U. 

R.  P.  66  poz.  437  podaje  się  do  publicznej  wiadomości, 
że  nakazy  płatnicze  na  wymierzony  przez  miejscową  Ko- 

misję do  spraw  podatku  przemysłowego  procentowy  poda- 
tek od  zysku  za  1920  rok  dla  przedsiębiorstw  nieobowią- 

zanych  do  składania  publicznych  sprawozdań,  osobistych 
zajęć  przemysłowych  i  wolnych  zajęć  zawodowych  zostały 
w  dniu  dzisiejszym  rozesłane  do  doręczenia  płatnikom 
a  to:  w  mieście  Częstochowie  przez  organa  policji  pań- 

stwowej, w  miastach  Kłobucku  i  Krzepicach  przez  Magi- 
straty tychże  miast,  w  gminach  przez  Urzędy  gminne. 

Wymierzone  kwoty  podatku  należy  wpłacić  do  Kasy 
Skarbowej  w  Częstochowie  do  dnia  5  stycznia  1922  r. 

Reklamacje  przeciw  wymiarowi  tegoż  podatku  można 
wnosić  do  miejscowej  Komisji  przy  Urzędzie  Skarbowym 
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  5  stycznia  1922  r. 

Wniesienie  jednak  reklamacji  nie  wstrzymuje  obowią- 
zku zapłaty  podatku  w  powyższym  terminie.  Zaznacza  się 

przytem,  że  nieotrzymanie  lub  opóźnienie  w  doręczeniu 
nakazu  płatniczego  nie  uprawnia  do  wniesienia  reklamacji 
po  wyznaczonym  terminie. 

Częstochowa,  dnia  5/12  1921  r. 
Przewodniczący  Komisji  Rajski. 

Ogłoszenie. 
Na  podstawie  art.  25  Ustawy  z  dnia  6  lipca  1920  r. 

w  przedmiocie  ujednostajnienia  na  obszarze  b.  zaboru  ro- 
syjskiego ustaw  i  rozporządzeń  o  podatku  przemysłowym 

(Dz.  Ust.  Rz.  P.  z  1920  r.  Nr.  66  poz.  437)  V  Urząd  Skar- 
bowy  (Praski)  podat.  i  opł.  skarb.  m.  st.  Warszawy  podaje 
do  publicznej  wiadomości,  że  nakazy  płatnicze  na  procen- 

towy podatek  od  zysku  na  rok  podatkowy  1920  od  przed- 
siębiorstw nie  obowiązanych  do  składania  publicznych 

sprawozdań,  osobistych  zajęć  przemysłowych  i  samodziel- 
nych wolnych  zajęć  zawodowych  zostały  rozesłane  w  dniu 

15  grudnia  1921  r.  i  że  na  podstawie  §  34  przepisów  wy- 
konawczych do  art.  30  wzmiankowanej  Ustawy  z  dnia 

6  lipca  1920  r.  płatnikom  przysługuje  miesięczny  termin 
(do  15  stycznia  1922  r.)  dla  wnoszenia  reklamacji  do  miej- 

scowej Komisji  Szacunkowej  (Nalewki  Nr.  22)  i  do  wpłaiy 
wymierzonych  kwot  podatku  w  Kasie  Skarbowej  (Rymar- 

ska Nr.  12). 
Zaznacza  się  przytem,  że  stosownie  do  brzmienia  art. 

27  Ust.  z  dnia  6  lipca  nieotrzymanie,  lub  opóźnienie  w  do- 
ręczeniu nakazu  płatniczego  nie  może  być  podstawą  do 

przedłużenia  terminu  do  wniesienia  reklamacji. 
Warszawa,  V  Urząd  Skarbowy,  Nalewki  Nr.  2. 

Przewodniczący  Komisji 
do  spraw  podatku  przemysłowego 

Naczelnik  Urzędu  Z.  Szaliński. 

Ogłoszenie. 

Urząd  Skarbowy  podatków  i  opłat  skarbowych  w  Płoń- 
sku w  myśl  art.  25  Ust.  z  dnia  6  lipca  1920  r.  (Dz.  Ust. 

Rzp.  P.  Nr.  66  poz.  437)  zawiadamia  właścicieli  przedsię- 
biorstw handlowych  i  przemysłowych,  oraz  osoby,  wykony- 

wujące  osobiste  wolne  zajęcia  zawodowe,  iż  nakazy  płat- 
nicze na  %%  podatek  od  zysku  za  1920  rok  zostały  roze- 
słane w  dniu  13  grudnia  1921  r. 

Termin  zapłacenia  I-go  podatku  do  Kasy  Skarbowej 
w  Płońsku  upływa  z  dniem  13  stycznia  1922  r. 

Zaznacza  się,  żo  w  myśl  art.  27  powołanej  wyżej 
Ustawy,  nieotrzymanie  lub  opóźnienie  w  doręczeniu  nakazu 
płatniczego  nie  może  być  podstawą  do  przedłużenia  ter- 

minu do  wniesienia  reklamacji,  określonego  w  nakazach 
płatniczych. 

Płońsk,  dnia  13  grudnia  1921  r. 
Przewodniczączy  Komisji  miejscowej  do  spraw 

podatku  przemysłowego  Z.  Stanczewski. 

Podatek  spadkowy. 

576. 

OKÓLNIK  L.  1749/21  S.  IV. 

w  przedmiocie  kompetencji  do  przeprowadzenia  po= 

stępowania  przygotowawczego  (§  46  R.  W.)  w  w>'= 
padkach,  w  których  do  majątku  spadkowego  należą 

wierzytelności. 

Do  Izb  Skarbowych  w  Białymstoku,  Kielcach,  Lubn= 
nie,  Łodzi  i  w  Warszawie,  oraz  do  podległych  im 

Urzędów  Skarbowych  P.  i  O.  S. 

O  ile  w  spadku  pozostały  wierzytelności  hipo 
teczne  (w  szczególności  też  pretensje  z  tytułu  umów 
ubezpieczenia),  to  należy  przyjąć,  stosując  analogiczj 
nie  art.  37  Przep.  o  op.  sp.,  że  te  wierzytelności  znaj* 
dują  się  w  miejscu  zamieszkania  spadkodawcy.  Wo= 
bec  tego  w  wypadku  takim  ma  przeprowadzić  po; 
stępowanie  przygotowawcze  (§  45  R.  W.)  ten  Urząd 

Skarbowy,  w  którego  okręgu  spadkodawca  zamies2= 
kiwał,  a  to  także  wówczas,  jeśli  prócz  wierzytelności 
pozostały  inne  przedmioty  majątkowe,  znajdujące  się 
w  okręgu  innego  Urzędu  Skarbowego  (zdanie  drugie 
§  4fi  R.  W.). 

Warszawa,  dnia  8  grudnia  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

w  z.  (— )  MarkrnDski. 
  io 

Opłaty  stemplowe. 

ita 

577. 
la 

USTAWA 

z  dnia  28  października  1921  r.  "P^ 

itr; 

o  opłatach  stemplowych  od  rachunków  i  poświadczę 
odbioru  sum  pieniężnych  lub  innych  przedmiotów  wai  1 1 teściowych.  tj 

część  I. 

Rachunki. 

cdi 

Art.  1.   Rachunki  podlegają  opłade  w  ilości  po  (i 
rak.  od  każdego  nawet  niecałego  tysiąca   marek  iti,,, 
leżności,  wymienionej  w  rachimku. 

Art.  2.  Za  rachunek  (ari  1)  uważa  się  w  ustaw 
niniejszej  pismo,  które  wystawca  doręcza  odbiorcy  c 

lem  stwierdzenia  należności  za  dostarczone  rzeczy  r  ̂1 
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dionie,  wykojume  prace  lub  tisJugfi,  albo  teź:  za  innego 
rodzaju  świadczeoia. 

Forma  wystawienia  pisma  i  sposób  umieszczenia 
na  niem  narndslca  lub  firmy  wystawcy  jest  przytem  bez 
znaczenia^ 

Art.  3.  Rachunki,  wysławione  za  granicę,  podlega- 
ją oi^acie  (art.  1)  wówczas,  jeśli  dotycz?  przectaiiotów, 

znajdujęcycłi  się  w  kraju,  lub  jeśli  pi-zeznaczone  są  dla 
osób,  mieszkajęcych  w  kraju. 

Art  4.  Duplikaty  i,  odpisy  racliunków  podlegaj? 
tej  samej  opłacie  co  oryginały.  Jeżeli  oryginał  został 
należycie  ostemplowany,  a  uiszczenie  opłaty  zostało 
stwierdzone  przez  urząd  skarbowy,  to  duplikaty  i  odpi- 

sy takiego  rachunku  podlegaj?  opłacie  w  kwocie  100 
marek  od  egzemplarza,  jednak  nie  wyższej  niż  przypa- 

da od  orygin^u. 

Art.  5.  Nie  podlegaj?  opłacie  rachunki  wysta- 
twione: 

1)  na  należność  nie  przewyższając?  500  mk.; 
2)  przez  urzędy  i  instytucje  państwowe; 

i  3)  dla  słuibodawców  przez  osoby,  które  pozostaj? 

■dub  pozostawały  w  stosunlcu  służbowym  w  sprawach, 
dotycz?cych  tegoż  stosunku; 

4)  przez  aptekarzy,  zamieszczone  na  oryginalnych 
Receptach  lub  odpisach  tychże,  dołączonych  do  wydawa- 
^nych  lekarstw,  o  ile  dotycz?  środków  leczniczych,  wy- 

mienionych w  recepcie; 

5)  na  należność,  wynikaj?c?  ze  stosunków  we- 
wnętrznych i  między  oddziałami  jednego  i  tego  samego 

ifprzedsiębiorstwa. 

Art.  6.  Do  uiszczenia  opłaty  od  rachunku,  wysła- 
fwionego  w  kraju,  obowi?zany  jest  wystawca,  opłatę 
feaś  od  odpisów  rachunku  ponosi  odbiorca. 

Odbiorca  rachimku  nieostemplowanego  lub  niedo- 
statecznie ostemplowanego  winien  jest  przed  upływem 

;miesi?ca,  licz?c  od  dnia  następnego  po  otrzymaniu, 
zgłosić  go  pisemnie  lub  ustnie  u  najbliższego  urzędu 
skarłM)wego  pierwszej  instanqi.  W  razie  niezgłoszenia 
w  powyższym  terminie  odpowiada  za  uiszczenie  opłaty 
1  solidarnie  z  wystawcą. 

Art.  7.  Opłata  (art.  1)  oblicza  się  od  sumy  na- 
leżności, wymienionej  w  rachunku,  przyczem  z  sumy 

tej  nie  wolno  wył?czać  kwot,  otrzymanych  przed  wy- 
stawieniem rachunku  na  częściowe  pokrycie  należności. 

'  Przy  rachimkach,  któremi  stwierdzono  należność 
za  dostarczeń?  rzecz  ruchomą,  nie  wolno  ponadto  wy- 

łączać kwot,  uiszczonych  tytułem  da,  lub  innych  danin 
publicznych,  oraz  kosztów  przesyłki,  ubezpieczenia  lub 
opakowania,  o  ile  nie  zostały  wyłożone  przez  komisjo- 
aera  lub  ekspedytora. 

Art.  8.  Opłatę  od  rachunku  wystawionego  w  kra- 
'fu  uiszcza  się  przed  doręczeniemi  go  osobie  olwwiąza- 
lej  do  zapłaty  należności  lub  osobie  działającej  w  jej 
'mieniu. 

Art.  9.  Do  uiszczenia  opłaty  od  rachunku,  wysła- 
.V  i  cnego  za  granicą,  obowiązani  s?  solidarnie  wystawca 
odbiorca  rachunku  oraz  osoba,  przedstawiaj?ca  rachu- 

iek  zagraniczny  jako  dowód  sądowi,  urzędowi  lub  in- 
stytucji państwowej. 

Art.  10.  Opłatę  od  rachunku  zagranicznego  nale- 
>y  uiścić  najpóźniej  dnia  trzydziestego,  licząc  od  dnia 
lasłępnego  po  otrzymaniu  rachunku. 

część  II. 

Poświadczenia  odbioru  sum  pieniężnych    lub  innych 
przedmiotów  wartościowych. 

Art.  11.  Poświadczenia  odbioru  sum  pieniężnych 
lub  papierów  wartościowych,  wystawione  na  dowód, 
że  dłużnik  dopełnił  zołjowiązania,  podlegaj?  opłacie  w 
ilości  po  5  mlc.  od  każdego  nawet  niecałego  tysi?ca  aia- 
rek  otrzymanej  sumy  lub  wartości  odebranych  papie- 
rów. 

Przepis  ten  nie  dotyczy  poświadczeń,  oki-eślonych 
w  art.  12. 

Art.  12.  Poświadczenia  odbioru  zakładów  lom- 

bardowych, instytucji  kredytowych  lub  domów  banko- 
wych, wystawiane  na  diowód  złożenia  w  tych  instytu- 

cjach: 1)  sum  pieniężnych  na  rachunek  przejściowy  celem 

przekazania,  albo  jako  wkład  terminowy  lub  bezternu- 
nowy,  albo  jako  wkład  oszczędnościowy, 

2)  papierów  wartościowych  na  zabezpieczenie  ra- 
chunku bieżącego,  na  zastaw  terminowy  lub  na  prze- chowanie, 

3)  innych  przedmiotów  wartościowych  na  zastaw 
lub  przechowanie, 

podlegają  opłacie  przy  sumie  lub  wartości  5000  mk. 
Imk.,  powyżej  5000  mk.  do  50000  mk.  —  10  mk.,  powy- 

żej 50000  mk.  do  100000  mk.  —  20  mk.,  a  od  każdych 
dalszych,  choćby  tylko  rozpoczętych  100.000  mk.  o  20  mk. 

więcej.  — Podstawę  obliczenia  opłaty  stanowi:  przy  papierach 
waitościowych  (punkt  2)  ich  wartość  nominalna,  zaś 
przy  przedmiotach  wartościowych  (punkt  3)  wartość, 

zadeldarowana  przez  deponenta,  wyrażona  w  poświad- czeniu. 

Art.  13.  Poświadczenia  zwrotu  wartości,  wymie- 
nionych w  art.  12,  podlegaj?  opłacie,  pizewidzianej  w 

tymże  artykule. 
Jeśh  jednak  poświadczenie  zwrotu  umieszczone  jest 

na  dowodzie,  stwierdzaj?cym  przyjęcie  zgodnie  z  aiiy- 
Itułem  12,  to  jest  ono  wolne  od  opłaty. 

Art.  14.  Nie  podlegaj?  opłacie  w  myśl  niniejszej 

ustawy  poświadczenia  odbioru: 

1)  wydawane  przez  urzędy  lub  instytucje  pań- stwowe; 

2)  wystawione  na  sumy  lub  wartości,  nie  przewyż- 
szające 500  mk.; 

3)  mnieszczone  w  tekście  tej  umowy,  której  wyko- nanie stwierdzają; 

4)  dotyczące  złożenia  lub  zwrotu  kaucji  służbo 
wych,  albo  kaucji,  zabezpieczających  należycie  opłacone 
umowy; 

5)  dotyczące  zwrotu  uiszczonej  sumy,  która  się  oie należała; 

6)  wystawione  dla  służbodawcy  przez  osoby,  które 
pozostają  lub  pozostawaty  w  stosunku  służbowym,  oraz 
przez  cionków  ich  rodzin  na  kwoty,  wypłacone  im  z  ty- 

tułu stosimku  służbowego; 

7)  wydawane  przez  związki  samorządowe  na  wpła= 
conf.  daninę  publiczną  lub  grzywnę; 

8)  wystawione  na  wynagrodzenia,  otrzymane  od 
państwa  lub  związku  samorządowego  zaświadczenia, 
wykonane  w  wypdnieniu  obowiązku,  uzasadnionego w  ustawid; 

9)  wystawione  pnue  aakłady  lub  Rrzgszeoia,  pra- 
wnie w  państwie  istniejące,  a  mające  za  ceł  wyłącznie 
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działalność  dobroczynną  lub  oświatowy,  jeśli  dotyczą 
bezpośrednio  tej  właśnie  działalności; 

10)  wystawione  w  sprawach,  dotyczących  obrotu 
pocztowego  i  telegraficznego  oraz  przewozu  państwo- 
wemi  kolejami  żelaznemi  lub  statkami; 

11)  wystawione  przez  zakłady  szkolne,  o  ile  doty- 
czą opłat  szkolnych  (wpisowe); 
12)  umieszczone  na  rachunkach  i  obligach  (skryp- 
tach dłużnych),  jeśli  dotyczą  należności,  wymienionej 

w  rachunku  lub  obligu; 
13)  wystawione  w  obrocie  wewnętrznym  lub  mie- 
dzy oddziałami  jednego  i  tego  samego  przedsiębiorstwa; 
14)  wydawane  przez  przedsiębiorstwa,  oparte  na 

ustawie  o  spódłzielniach  z  dnia  29  października  1920  r. 
oraz  przez  powiatowe  lub  gminne  kasy  oszczędności  ra 
przyjęcie  lub  zwrot  wkładu  oszczędnościowego,  o  ile 
suma  wkładu  lub  jego  zwrotu  nie  przekracza  jednora- 

zowo 5.000  mk. 

Art.  15.  Poświadczenia  odbioru  podlegają  opłacie 
bez  względu  na  formę,  w  jakiej  je  sporządzono  i  nie- 

zależnie od  tego,  czy  nazwisko  lub  firma  wystawcy  są 
położone  na  poświadczeniu  własnoręcznie,  czy  w  spo- 

sób mechaniczny. 

Listy  kupieckie  (bankowe  i  t.  p.),  zawierające  po- 
świadzenic  odbioru,  podlegają  opłacie,  o  ile  nie  wysta- 

wiono właściwego  pokwitowania. 

Wpisy  do  książeczek  wkładowych,  stwierdzających 
przyjęcie  wkładu  (art.  12),  uważa  się  także  za  poświad- 

czenia odbioru. 

Art.  16.  Do  uiszczenia  opłaty  od  poświadczeń  od- 
bioru, wystawionych  w  kraju,  obowiązany  jest  wy- 

stawca. 

Odbiorca  wystawionego  w  kraju  poświadczenia 
(art.  11,  12),  nieostemplowanego  lub  niedostatecznie 
ostemplowanego,  winien  jest  przed  upływem  miesiąca, 
licząc  od  dnia  następnego  po  otrzymaniu,  zgłosić  je  pi- 

semnie lub  ustnie  u  najbliższego  urzędu  skarbowego 
pierwszej  instancji.  W  razie  niezgłoszenia  w  powyż- 

szym terminie  odpowiada  za  uiszczenie  opłaty  solidar- 
nie z  wystawcą. 

Art.  17.  Do  uiszczenia  opłaty  od  poświadczenia 

""^bioru  wystawionego  za  granicą  obowiązani  są  soh- 
darnie  wystawca  i  odbiorca. 

Art.  18.  Opłaty  od  poświadczeń  odbioru,  wysta- 
wionych w  kraju,  należy  uiszczać  przed  doręczeniem  ich 

odbiorcy. 

Art.  19.    Opłaty  od  poświadczeń  odbioru,  wysta- 
u^ionych  za  granicą,  uiszcza  się  w  ciągu  miesiąca,  licząc 
od  dnia  następnego  po  otrzymaniu. 

CZĘŚĆ  III. 

Przepisy  wspólne,  dotyczące  rachunków  i  poświadczeń 
odbioru. 

Art.  20.  Opłaty  od  rachunków  i  poświadczeń  od- 
bioru uiszcza  się  znaczkami  steraplowemi  lub  gotówką. 

Szczegółowe  przepisy  w  tym  przedmiocie  wyda 
w  drodze  rozporządzenia  Minister  Skarbu. 

Art.  21.  Sumy  pieniężne,  wyrażone  w  rachunkach 
lub  poświadczeniach  odbioru  w  walucie  zagranicznej, 
przelicza  się  na  walutę  polską  w  sposób,  który  oznacza 
Minister  Skarbu. 

Art.  22.  Wartość  papierów  wartościowych  lub  in- 
nych przedmiotów  wartościowych  oznacza  się  celem 

obliczenia  opłaty  według  wartości  sprzedażnej  z  czasu 
sporządzenia  dokumentu. 

Bliższe  przepisy  w  tym  względzie  wyidla  Minister 
Skarbu. 

Przepis  ten  nie  dotyczy  tranzakcji,  przewidzianych 
w  art.  12. 

Art.  23.  Osoby,  obowiązane  do  uiszczenia  opłaty, 
jak  również  odpowiedzialne  za  nią,  winne  są  udzielać 
władzy  skarbowej  wszelkich  wyjaśnień  w  sprawie  usta- 

lenia wartości  przedmiotu  i  obliczenia  opłaty. 

Osoby,  wymienione  w  ustępie  pier\vszym,  obowią- 
zane są  także  zezwolić  władzy  skarbowej  na  przejrzenie 

dokmnentów  i  ksiąg,  o  ile  to  jest  potrzebne  do  stwier- 
dzenia, czy  przepisy  niniejszej  ustawy  są  należycie  prze- 

strzegane. 
Art.  24.  W  razie  nieuiszczenia  opłaty,  lub  tylko 

częściowego  jej  uiszczenia,  albo  uiszczenia  jej  po  upły- 
wie przepisanego  terminu,  każda  z  osób,  obowiązanych 

do  uiszczenia,  ulega  karze  pieniężnej,  równającej  się: 

1)  przy  rachunkach  i  przy  poświadczeniach  odbio- 
ru, określonych  w  art.  11,  20-krotnemu,  zaś 
2)  przy  poświadczeniach,  określonych  w  art.  12, 

40-krotnemu  iloczynowi  kwoty,  nieuiszczonej  lub  uisz- 
czonej w  sposób  inny,  jak  przewiduje  ustawa. 

Tej  samej  karze  ulegają  osoby  odpowiedzialne  za 
opłatę,  jeśli,  otrzymawszy  dokument  nieostemplowauy, 
lub  niedostatecznie  ostemplowany,  nie  zgłoszą  go  pi- 

semnie lub  ustnie  w  przepisanym  terminie  u  najbliższe- 
go urzędu  skarbowego  pierwszej  instancji. 
Zastosowanie  niniejszego  artykułu  w  przypadkach, 

w  których  opłaty  nie  uiszczono  wcale  lub  uiszczono  ją 
tylko  w  części,  nie  uchyla  obowiązku  uiszczenia  opłaty, 
względnie  części,  której  brakuje. 

Art.  25.  Winni  innego  rodzaju  naruszeń  niniejszej 
ustawy  lub  przepisów  wykonawczych,  wydanych  na  jej 
podstawie,  ulegają  grzywnie  do  wysokości  100.000  mk. 

Art.  26.  Prawo  państwa  do  żądania  opłaty  ulega 
przedawnieniu  z  upływem  lat  pięciu,  licząc  od  końca 
roku  kalendarzowego,  w  którym  powstał  obowiązek 
uiszczenia  opłaty. 

Prawo  żądania  kary  pieniężnej  lub  grzywny,  koń- 

czy się  po  upływie  lat  pięciu,  licząc  od  końca  roku  ka- 
lendarzowego, w  którym  zaszło  naruszenie  przepisu. 

Bieg  przedawnienia  przerywa  się  przez  wszelkie 
czynności  urzędowe,  zmierzające  do  ustalenia  wysokości 
opłaty  lub  do  jej  uiszczenia,  względnie  do  nałożenia 
kary  pieniężnej  lub  grzywny,  gdy  wiadomość  o  tych 
czynnościach  doszła  w  drodze  urzędowej  do  strony  in- teresowanej. 

Art.  27.  Nieuiszczoną  opłatę,  karę  pieniężną  lub 

grzywnę  wymierza  władza  skarbowa  i  zawiadamia  o 
wymiarze  przez  nakaz  płatniczy  lub  orzeczenie  karne. 

Kwoty  wymierzone  należy  zapłacić  w  ciągu  miesią- 
ca od  dnia  następnego  po  doręczeniu  nakazu  płatnicze- 
go lub  orzeczenia. 
Kwoty,  nieuiszczone  w  terminie,  ściągnięte  będą 

w  drodze  przymusowej  według  przepisów  o  egzekucji 

podatków  bezpośrednich. 
Art.  28.  Zwrotu  niewłaściwie  uiszczonej  opłaty 

można  żądać  w  ciągu  roku  od  dnia  uiszczenia  opłaty. 
Art.  29.  Przeciw  nakazowi  płatniczemu,  orzeczeniu 

w  przedmiocie  kary  lub  grzywny,  oraz  orzsC'Ceniu  od- 
mownemu na  prośbę  o  zwrot  opłaty  można  się  odwołać 

do  władzy  skarbowej  drugiej  instancji  w  ciągu  miesią- 
ca od  dnia  następnego  po  doręczeniu  nakazu  lub  orze- 

czenia. Odwołanie  to  należy  wnieść  do  władzy  skarbo- 
wej, która  wydala  nakaz  płatniczy  lub  orzeczenie. 
Odwołanie  się  do  władzy  drugiej  instancji  nie 

wstrzymuje  wykonania  orzeczenia  co  do  ściągnięcia 
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'  opłat.    Wykonanie  orzeczenia  ksniegO'  \vstrzj'iiit'jc  się 
aż  do  prawamocnejLijo  rozstrzygnięcia  odwołania. 

W  wj-padkacli,  zasługujących  na  uwzglcdni^^nie, 
orzekająca  instancja  może  karę  pieniężną  zmniejszyć, 

najwyżej  jednnk  o  'ii  części. 
i'  Prawo  do  dalszego  zmniejszenia  kary,  względnie 

całkowitego  jej  umorzenia,  na  prośbę  stromy  intereso- 
vaiiej  przysługuje  Ministerstwu  Skarbu. 

Art.  30.  Ustawa  niniejsza  obowiązuje  w  b.  zabc- 
racłi  rosyjskim  i  austrjackim. 

Art.  31.  Wykonanie  niniejszej  ustawy  należy  do 
Ministra  Skarbu. 

Art.  32.  Ustawa  niniejsza  wchodzi  w  życie  w  - 
siąc  cd  dnia  ogłoszenia  i  ma  zastosowanie  do  rachun- 

ków i  poświadczeń  odbiom,  doręczonych,  względrie 
odebranych,  po  wejściu  w  życie  ustawy. 

Jednocześnie  z  wejściem  ustawy  niniejszej  w  życie 
przestają  obowiązywać  wszelkie  dotychczasowe  przepi- 

sy w  pi-zcdmiocie  opłat  (należytości)  stemplowych  cd 
1  rachunków  i  poświadczeń  odbioru,  Mwarte  w  rosyjskiej 
:  ustawie  o  opłatach  (Zb.  Pr.  ces.  rcs.  t.  V  wyd.  1903  t.), 
I  w  rozporządzeniu  z  dnia  19  lipca  1916  r.  (Dz  Rozp. 

<ila  b.  G.  G.  warszawskiego  Nr.  40  poz.  126),  w  austr. 
ustawie  z  dnia  9  lutego  1850  r.  (Austr.  Dz.  P.  Nr.  50) 

^  i  później  wydanych  austrjackich  ustawach  i  rozporzą- 
j,  dzeniach,  oraz  w  ustawie  z  dnia  16  hpca  1920  r.  (Dz. 

Ust.  Rz.  P.  z  1920  r.  Nr.  73  poz.  498)  o  podwyższeniu 
i  zrównaniu  stawek  przy  niektórych  opłatach  stemplo- 

wych na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  i  austrjackiego. 
,        Z  tą  chwilą  tracą  również  moc  obowiązującą  uwol- 
I  nienia  i  ulgi  w  przedmiocie  opłat  stemplowych  od  ra- 
-  chunków  i  poświadczeń  odbioru,  zawarte  bądź  w  cyto- 

wanych ustawach,  bądź  w  specjalnych  ustawach  lub 
I  rozporządzeniach  zarówno  rosyjskich,  jak  i  austrjackicli, 
,  natomiast  uwolnienia  i  ulgi,  przewidziane  w  ustawach 

Rzeczypojłpolitej  Polskiej  pozostają  w  mocy. 
Marszałek; 

(— )  Tra.mpczyński. 

I  Prezydent  Ministrów: 

(— -)  A.  Ponikowski. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski. 

.  (Dz.  Udław  Rz.  P.  Nr.  92  z  d.  24  XI  r.  1021,  poz.  676). 

578. 

I  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  28  października  1921  roku 

■   celem  wykonania  rozporządzenia  o  poborze  opłat  stem- 
plowych, dekretu  o  opłacie  od  podań  i  świadectw  urzę- 

dowych, art.  6 — 10  ustawy  o  podwyższeniu  i  zrówna- 
niu stawek  przy  niektórycłi  opłatach  stemplowych,  oraz 

ustaw  o  opłatach  stemplowych  od  ubezpieczeń,  od  wek- 
^   słi  i  od  sprzedaży  przedmiotów  zbytku,  na  obszarze 
'   województw:  nowogródzkiego,  poleskiego  i  wołyńskie- 

go, oraz   powiatów:   grodzieńskiego,  wołkowyskiego 
i  białowieskiego  województwa  białostockiego. 

Na  podstawie  art.  40  dekretu  z  dn.  7  lutego  1919  i. 
o  opłaełw  od  podań  oraz  od  świadectw  urzędowycli 

(Dz.  P.  V.  P.  Nr.  14  poz.  145)  oit  IS  ustawy  z  du. 

16  lipca  1920  r.  o  opłatach  stemplowych  od  ubezpie- 
czał (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  75  poz.  509),  art.  10  ustawy  z  dn. 

16  lipca  1920  r.  o  opłatach  stemplowych  cd  weksli  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  83  poz.  553),  art.  24  ustawy  z  dn.  16  lipca 
1920  r.  o  opłatach  stemplowych  od  sprzedaży  przedniio- 

tów  zbytku  (Dz.  U.  R.  P.  Nr!'  79  poz.  528)  oraz  §  2  loz- porządzenia  Rady  Ministrów  z  da.  30  sierpnia  1921  r. 

(Dz.  'u.  R.  P.  Nr.  82  poz.  567)  zarządza  się,  co  nastę- 

puje: 
§  1.  Na  obszarze  województw:  nowogródzkiego, 

poleskie-go  i  wołyńskiego,  oraz  powiatów:  grodzień- 
sinego,  wołkowyskiego  i  białowieskiego  \»,'ojewództwa 
tiiałostockiego  stosowane  będą  następujące  rozpoizą- 
dzenia: 

1)  rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Skarbu 
z  dnia  16  lutego  1919  r.  (Dz.  P.  z  r.  1919  Nr.  19 
poz.  227)  do  dekretu  z  dnia  7  lutego  19i9  r.  o  opłacie 
od  podań  oraz  od  świadectw  urzędowych  (Dz.  P.  Nr.  14 
poz.  145); 

2)  rozporządzenie  Ministra  Sicarbu  z  dnia  12-go 
kwietnia  1919  r.,  wydane  w  porozumieniu  z  Ministiem 
Poczi  i  Telegrafów  w  przedmiocie  opłat  cd  podań,  wno- 

szonych w  drodze  telegraficznej  (Dz.  P.  z  r.  1919  Nr.  34 
poz.  274); 

3)  §§  4  i  -5  rozporządzenia  wykonawczego  Mini- 
stra Skarbu  z  dnia  25  sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  Rz.  P. 

z  r.  1920  Nr,  84  poz.  562)  od  ustawy  z  dnia  16  lipca 

1920  r.  o  podwyższeniu  i  zrównanm  stawek  przy  nie- 
których opłatach  stemplowych  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920 

Nr.  73,  poz.  498); 

4)  rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Skarbu  zća. 
27  września  1920  r.  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920,  Nr.  93, 
poz.  617)  do  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r.  o  opłatach 
stemplowych  od  ubezpieczeń  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920, 
Nr.  75,  poz.  509); 

5)  rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Skarbu 
z  dnia  17  września  1920  r.  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920, 
Nr.  89,  poz.  591)  do  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
o  opłatach  stemplowych  od  weksli  (Dz.  U.  Nr.  83, poz.  553); 

6)  rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Skarbu 
z  dnia  13  września  1920  r.  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920, 
Nr.  89,  poz.  590)  do  ustawy  z  dnia  16  lipca  1920  r. 
o  opłacie  stemplowej  od  sprzeadży  przedmiotów  zbytku 
(Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1920,  Nr.  79,  poz.  523); 

7)  rozporządzenie  Ministra  Skarbu  z  dnia  2  stycz- 
nia 1921  r.  w  przedmiocie  zmian  i  uzupełnień  niektó- 
rych postanowień  rozporządzenia  wykonawczego  do 

ustawy  o  opłacie  stemplowej  od  sprzedaży  przedm.otów 
zbytku  (Dz.  U.  Rz.  P.  z  r.  1921,  Nr.  10,  poz.  57). 

§  2.  Aż  do  utworzenia  na  obszarach  powyższych 
iirzędów  skarbowych  podatków  i  opłat  skarbowych, 
czyności,  poruczone  im  powolanenii  rozporządzeniami, 
wykonywać  będą  inspektoraty  skarbowe. 

§  3.  W  miejsce  terminu  1  listopada  1920  r.,  poda- 
nego w  ustępie  1  §  29  rozporządzenia  wynuenionego 

w  p.  4,  §  1  niniejszego  rozporządzenia,  ustanawia  się 
termin  1  grudnia  1921  r. 

§  4.  Termin  4  października  1921  r.,  wyznaczony 

w  §  32  rozporządzenia,  wymienionego  w  p.  6,  §  1  ni- 
niejszego rozporządzenia,  zmienia  się  na  4  grudnia 

1921  r.,  zaś  termin,  wskazany  w  §  18  lego  j-ozporzą 
dzenia,  na  14  listopada  1021  r, 
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§  5.  Rozporządzenia  wymienione  w  §  1  niniejsze- 
go rozporządzenia  winny  b>ć  stosowane  na  terenach 

w  tym  paragrafie  wymień. onych  od  dnia  14  listopada 
1921  r. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski. 

Kierownik  Ministerstwa  Przemyślu  i  Handlu; 

(— )  Henryk  Strashurger. 
Minister  Poczt  i  Telegrafów: 

(— )  Słeslowicz. 

(Dz.  Ustaw  Rz.  P.  z  d.  24/XI  r.  1921,  Nr.  92,  poz.  682). 

579, 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU 

w  przedmiocie  zezwoleń  Izby  Skarbowej  we  Lwowie, 
udzielanych  niektórym  instytucjom  na  uiszczenie  gos 
tówką  należytcści  stemplowych  od  czeków,  rachuns 

ków  i  t.  p. 

Ministerstwo  Skarbu  komunikuje,  że  Izba  Skar= 
bowa  we  Lwowie  na  mocy  rozporządzenia  Minister- 
stwa  Skarbu  z  12/V  1919  r.  L.  27989/19  („Monitor 

Polski"  z  1919  r.  Nr.  108)  i  §  4  ust.  1  rozporządzenia 
tegoż  Ministerstwa  z  27/lV  1921  r.  (Dz.  Ust.  Rz.  P. 
Nr.  41,  poz.  254),  udzieliLa  w  I,  II  i  III  kwartale  1921  r. 

zezwolenia  na  uiszczenie  gotówką  należytości  stem= 
płowych  następującym  instytucjom: 

1)  Bankowi  Kupiectwa  Polskiego,  Oddział  kra* 
kowski  w  Krakowie,  co  do  rachunków,  rozporządzę' 
niem  z  dnia  8  stycznia  1921  r.  L.  48374/20; 

2)  Firma  ,, Rakszawa"  akc.  Towarzystwu  dla  wy* 
robów  sukienniczych  w  Rakszawie,  co  do  rachunków, 
rozporządzeniem  z  dnitr  11  stycznia  1921  r.  L.  278; 

3)  Tov/arzystwu  akcyjnemu  rafinerji  olejów  ml* 
neralnych.  Dyrekcji  górniczej  w  Borysławiu,  co  do 
rachunków,  rozporządzeniem  z  dnia  19  stycznia  1921 
L.  3433; 

4)  Towarzystwu  dla  przedsiębiorstw  górniczych 

„Tepege"  S.  A.  w  Krakowie,  co  do  kwitów,  ro-^po' 
rządzeniem  z  dnia  26  stycznia  1921  L.  8840  ex  1920: 

5)  Firmie  Jan  Gotz,  Browar  w  Okocimiu,  co  do 
rachunków,  rozporządzeniem  z  dnia  25  stycznia  1921 
L.  4865; 

6)  Zakładom  elektrycznym  król.  stoł.  miasta 
Lwowa,  co  do  rachunków,  rozporządzeniem  z  dnia 
28  stycznia  1921  L.  95318  ex  1920,  wreszcie 

7)  Firmie:  Kopalnie  nafty,  Józef  M.  Waterkeyn 
w  Krośnie,  co  do  rachunków,  rozporządzeniem  z  dnia 
to  lutego  1921  L.  9374. 

8)  Wiedeńskiemu  Bankowi  Związkov/emu,  filji 
we  Lwowie,  co  do  racliunków,  rozporządzeniem 
z  dnia  9  kwietnia  1921  L.  14.994; 

9)  Spółce  handlowo  =  rolniczej  w  Sokalu,  co  do 
rach'inkóvv,  rozporządzeniem  z  dnia  7  kwietnia  1921, 
L.  15.747; 

10)  Inspektorowi  okręgowemu  pomocy  rolnej  we 
Lwowie,  co  do  kv/itów  i  rachunków,  rozporządzeniem 
z  dnia  7  kwietnia  1921  ,  L.  9910; 

11)  Fabryce  maszyn  i  narzędzi  wiertniczych  To- 
warzystwa „Tepcgc"  w  Krośnie,  co  do  rachunków, 

rozporządzeniem  z  dnia  9  kwietnia  1921,  L.  18.416; 

12)  Patryce  maszyn  i  narzędzi  wiertniczych  Gas 
licyjskiego  Karpackiego  naftowego  Towarzystwa  ak» 
cyjnego  dawniej  Bcrglieim  &  Mac  Garvey  w  Gliniku 
Marjampolskicm,  co  do  rachunków,  rozporządzeniem 
z  dnia  7  kwietnia  1921,  L.  21.629; 

13)  Bankowi  Związkowemu  Spółek  Zarobkowych, 

Oddział  Krakow^"ki,  co  do  podatku  od  obrotu  efel<;» 
tów  i  tranzakcji  na  giełdzie  i  poza  nią,  rozporządzę? 
niem  z  dnia  7  kwietnia  1921,  L.  20.270; 

14)  Firmie  „Solali",  Towarzystwu  zbytu  bibułek 
na  papierosy  z  o.  p.  w  Żywcu,  co  do  racliunków,  roz* 
porządzeniem  z  dnia  7  kwietnia  1921,  L.  24.042; 

15)  Firmie  „Neuman  &  Comp.",  właściciele  mły- 
nów parowych  w  Białej,  co  do  rachunków,  rozporzą* 

dzeniem  z  dnia  7  kwietnia  1921,  L.  24.043; 

16)  Jaworznickiemu  Gwarectwu  Węglowemu  w 
Jaworznie,  co  dO  rachunków,  rozporządzeniem  z  dnia 
7  kwietnia  1921,  L.  25.104; 

17)  Polskiemu  Bankowi  Przemysłowemu  we  Lwo* 
wie,  co  do  czeków,  rozporządzeniem  z  dnia  5  kwiet= 

nia  1921,  L.  27.743;  "  '    i  i  i  i'i 
18)  Wytwórczej  Spółce  dla  przem>isłu  drukar* 

skiego  „Praca",  stow.  zarej.  z  ogr.  por.  we  Lwowie, 
co  do  umóv/  służbowych,  rozporządzeniem  z  dnia 
15  kwietnia  1921,  L.  29171; 

19)  Polskiemu  Związkowi  handlowo  s  przemysłom 
wemu.  Spółce  z  ogr.  por.  w  Krakowie,  co  do  rachun? 
ków,  rozporządzeniem  z  dnia  27  kwietnia  1921, L.  32.830; 

20)  Żyv/ieckiej  fabryce  papieru  w  Żywcu,  co  do 
rachunków,  rozporządzeniem  z  dnia  19  maja  1921, 
L.  39.482,  wreszcie 

21)  Galicyjskiemu  Towarzystwu  Naftowemu 

„Galicja",  Spółce  akcyjnej,  co  do  rachunków,  rozpo' 
rządzeniem  z  dnial8  maja  1921,  L.  36.142; 

22)  firmie  Jakób  Ułam  we  Lwowie,  co  do  obi 
rotu  efektów  rozporządzeniem  z  dnia  4  lipca  1921 L.  41.  546, 

23)  firmie  „W.  Stasiński  i  &  fabryka  nafty",  sp. 
z  ogr.  por.  w  Krośnie  co  do  rachunków  rozporządzę* 
niem  z  dnia  23  czerwca  1921  r.  L.  36623, 

24)  firmie  „Bolesław  Jaworski,  Bank  rolniczy 

i  Sska,  fabryka  maszyn"  spółka  z  ogr.  poręką  w  Sos 
kalu"  co  do  racliunków,  rozporządzeniem  z  dnia 
22  lipca  1921  r.  L.  57,085. 

25)  „Wiedeńskiemu  Bankowi  Związkowemu" Ekspozyturze  w  Stanisławowie,  co  do  rachunków 
rozporządzeniem  z  dnia  23  czerwca  1921  L.  43,  463. 

26)  „firmie  Pierwsza  galicyjska  spółka  akcyjna 

dla  przemysłu  naftowego  dawniej  Szczepański  i  S4va" 
we  Lwowie  co  do  racliunków,  rozporządzeniem  z  dnia 
20  września  1921  r.  L.  70.  933. 

27)  Firmie:  „Dros"  Drohobycka  rafinerja  olejów 
skalnych,  Spółka  z  ogr.  odpow.  we  Lwowie,  co  do 
rachunków  rozporządzeniem  z  dnia  20  września  1921 
L.  70.  934. 
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2S)  Polskiemu  Bankowi  Przemysłowemu  we  Lwo« 
wie,  co  do  nadania  posad  funkcjonarjuszom  banku, 

rozporządzeniem  z  dnia  19  września  1921  L.  61.  997. 

29)  firmie:  Towarzystwo  handlowe  dla  produktów 

naftowych  i  olejów  „Naftolej"  w  Drohobyczu  filji 
we  Lwowie,  co  do  rachunków  rozporządzeniem  z  dnia 

3  sierpnia  1921  L.  62.  903. 

r 

580. 

,    OBWIESZCZENIE  MINISTERSTWA  SKARBU 

f.  z  dnia  15  grudnia  1921  r. 

V  przedmiocie  wypuszczenia  nowych  i  wycofania  z  obie- 
gu starych  znaczków  stemplowych. 

1.  W  dniiu  20  grudnia  b.  r.  bfdą  puszczone  w  obieg 

nowe  marki  stemplowe  wartości  1,  2,  3,  4,  5,  10,  20  i 

50  mk.,  a  w  dniu  1  stycznia  1922  r.  wartości  200  i  500 
marek. 

Wszystki  wymienione  znaczki  stemplowe  maj§  wy- 

j  i  miar  3,65X2  cm. 

Marki  stemplowe  wartości  1,  2,  3,  4,  5,  10,  20  i  50 

nA".  p.    przedstawiają  rysimek  v/  styla  renesansowym, 
otoczony  ramkę  prostokątny  szer.  0,5  mm.  Pomiędzy 

ir?mk§  a  rysunkiem  widnieje  węski  pasek  biały;  z  ze- 

'wnętrznej  strony  ramki  znajduje  się  cienka,  karbowana 

I  ■  linja. 

W  środku  tarczy  innieszczony  jest  ustawowy  oizei 

i  biały  (tarcza  na  markach  stemplowych  50-mk.  wartouci 
posiada  tło  amarantowe). 

Ornamentacja,  otaczająca  owal,  składa  się  ze  styli- 
zowanycłi  liści  laurowych;  w  dolnej  części  marki  wi- 

dnieją równoległe  poziome  łinje,  pod  któremi  umiesz- 

I  czony  jest  napis  „Opłata  stemplowa",  nad  owalem  zaś 
i  napis  „Marek"  i  po  stronie  lewej  i  prawej  cyfry  7a- 

[' leżnie  cd  wartości  marki  stemplowej. 
Marki  stemplowe  poszczególnych  wartości  mają  od- 

imienne barwy,  a  mianowicie  marki  wartości  1  mk.  -- 
brązową,  2  mk.  —  czerwoną,  3  mk.  —  niebieską,  4  mk.— 

zieloną,  5  mk.  —  fijoletową,  10  mk.  —  ceglasłą,  20  mk  — 
wiśniową,  50  mlc.  —  szarą. 

r      Marka  stemplowa,  wartości  200-mk.,  przedstawia 
;  i^sunek  w  stylu  empire,  otoczony  ramką  prostokątną, 
szer.  0,5  mm.  Pomiędzy  ramką  a  rysunkiem  widnieje 

wąski  pasek  biały;  z  zewnętrznej  strony  ramki  znajduje 
się  cienka,  równoległa  linja.   W  środku  tarczJy  owalnej 

[na  tle  amarantowem,  ctoczonem  stylizowanym  wieńcem 

laurowym  z  przeplecicnemi  bialem.i  wstęgami,  umiesz- 

czony jest  ustawowy  orzeł  biały.  Od  wieńca,  ku  ze- 
wnętrzne] ramce  prostokątnej  biegną  promienie  faliste, 

zwężające  się  ku  środkowi.   Nad  orłem  na  wstędze 

'  jasno-ziclcnej  widrid.eje  napis  „Marek",  a  po  bokach 

cyfry  „200";  w  dolnej  części  marki  na  tle  równoległych 
poziomych  linji  znajduje  się  napis  „dwieście  marek",  po- 

niżej zaś  na  tle  ciemno-zielonem  „Opłata  stemplowa". 
Całość  marki  utrzymana  w  kolorze  zielonym. 

Marka  stemplowa,  wartości  500-mk.,  przedstawia 
rysunek  w  stylu  zakopiańskim,  otoczony  ramką  prosto- 

kątną szer.  0,5  ram.  Pomiędzy  ramką  a  rysunkiem  wi- 
dnieje wąski  pasek  biały;  z  zewnętrznej  strony  ramki 

znajduje  się  cienka  kart»owana  linja. 

W  środku  tarczy  na  tle  amarantowem,  otoczonera 
ramką,  składającą  się  z  podv/ójnego  rzędu  szarej  łuski, 

umieszczony  jest  ustawowy  orzeł  biały.  Ramka  ozdo- 
biona jest  wokoło  mniejszemi  i  większemi  spiralami 

w  stylu  zakopiańskim.  Z  pod  tarczy  biegną  prom  enie 

proste,  tworzące  karbowaną,  zamkniętą  ramkę,  obok  ze- 
wnętrznej prostokątnej. 

Nad  tarczą  po  obu  stronach  widnieją  cyfry  „500"; 
pod  tarczą  w  owalu  poziomym,  otoczonym  spiralami, 

umieszczony  jest  napis  „Pięćset  marek";  w  dolnej  części 
marki  na  tle  niebieskiem,  ujętem  w  spirale,  napis  „Opła- 

ta stemplowa". 
Całość  marki  utrzymana  w  kolorze  —  szaro-niebie- 

skim. 

2.  W  dniu  31  grudnia  1921  r.  wycofuje  się  z  obie- 
gu wszelkie  znaczki  stemplowe  dawnych  emisji,  z  wy- 

jątkiem znaczków,  określonych  w  obwieszczeniach  /,  cłnia 
16  marca  1920  r.  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  13  poz.  169, 

„Monitor  Polski"  Nr.  67  z  dn.  22  marca  1920  r.)  i  z  dnia 
17  maja  1921  r.  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  20,  poz.  222, 

„Monitor  Polski"  Nr.  121  z  dn,  1  czerwca  1921  r.). 

Użycie  \\7c0fanych  z  obiegu  znaczków  po  dniu  wy- 

żej wskazanym  nie  będzie  uważane  za  dcpełn'6n'e  usta- V7owego  obowiązku  uiszczenia  opłat  (należytcści)  stem- 
plowych i  pociągnie  za  sobą  dla  p!atn'ków  następstwa, 

przewidziane  w  odnośnych  przepisach  o  oplatacłi  (nale- 
żytościach)  stemplowych, 

3.  Osoby,  posiadające  wycofane  z  obiegu  znaczki 
stemplowe,  opiewające  na  walutę  koronową  lub  marko- 

wą, mogą  wymieniać  je  w  kasach  skarbowych  (urzędach 
podatkowych)  na  ważne  znaczki  stemplowe,  za  zwrotem 
kosztów  produkcji  w  wysokości  10  fenigów  od  sztuki. 

Znaczki  stemplowe,  opiewające  na  walutę  korono- 
wą, będa  wymieniane  na  nowe  znaczki  w  stosunku 

100  k.  =  70  rak.  (ustawa  z  15.1  20  r.,  Dz.  Ust.  R.  P. 
Nr.  5,  poz.  26). 

Podanie  w  sprawie  wymiany  (wolne  od  opłaty 
stemplowej)  należy  złożyć  najpóźniej  do  dnia  1  marca 
1922  r.,  a  to  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiegoi  w  Urzę- 

dach sk.  p.  i  o.  s.,  a  na  obszarze  b.  zaboru  austr.  w  Dy- 
rekcjach okręgu  skarbowego. 

Podania,  złożone  po  terminie  wyżej  wymienionym, 

nie  będą  uv,'zględniane. 
Minister  Skarbu: 

w  z.  ( — )  B.  Blarkairs-liL 



950 PoKycjd  581. 

Podatki  konsumcyjne. 

581. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  14  listopada  1921  r. 

w  pfzedttłiocie  ujednosłajtiienia  opodatkowania  wina 
musującego  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej, 

Na  mocy  artykułu  2  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r. 
o  regulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia,  wzgl^ds 
nie  produkcji  na  obszarze  Rzecz>Tio3politej  Polskiej 

(Dz.  U.  R,  r.  Nr.  41,  poz.  248)  zarządza  się,  co  na' 
stępuje: 

§  1.  Na  cały  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej 

rozszerza  się  moc  obowiązującą  podanych  w  przy- 
ległym załączniku  postanowień  §§  1  do  27,  §  28  ustęp 

drugi  i  §§  29  —  30  obowiązującej  dotychczas  w  b. 
dzielnicy  pruskiej  niemieckiej  usta^vy  o  opodatko= 
waniu  wina  musującego  z  dnia  26  lipca  1918  r.  (Dz. 
Ust.  Rz.  Niem.  strona  1064)  ze  zmianami,  wyszczes 
gólnionemi  w  §§  2,  3,  4,  5  i  ó  niniejszego  rozpor/ą^ 
dzenia. 

§  2.  Ustanowione  w  §  2  powołanej  w  załączniku 

niemieckiej  ustawy  o  opodatkowaniu  wina  musując 
cego  stopy  podatkowe  podnosi  się  dla  wina  musu= 
jącego,  wyszczególnionego  w  ustępie  1  lit.  a)  z  60  fen. 

na  400  marek  polskich,  a  dla  wina  musującego,  wy- 
szczególnionego  w  ustępie  1  lit.  b)  z  3  marek  na 
800  marek  polskich. 

§  3.  Określone  w  ustępie  3  §  2,  w  ustępie  2 
§  3  i  §§  4,  5  i  12  niemieckiej  ustawy  o  opodatkowas 
niu  wma  musującego  z  dnia  26  Lipca  1918  r.  upoważ= 
nienia,  przysługujące  Radzie  Związkowej,  przenosi 
się  na  Ministra  Skarbu;  określone  w  ustępie  2  §  29 
tejże  ustawy  upoważnienia,  przysługujące  kanclerze? 
wi  państwa,  przenosi  się  na  Ministra  Skarbu,  zaś 
upoważnienia,  przysługujące  Radzie  Związkowej,  wy» 
konywać  będzie  Rada  Ministrów. 

§  4.  Ustęp  4  §  3  ustawy  otrzymuje  następujące 
brzmienie: 

„Podatek  od  wina  musującego  może  być  w  wy- 
padkach wyjątkowych  kredytowany  na  warunkach, 

ustalonych  przez  Ministra  Skarbu". 
§  5.  Wszelkie  grzywny  ustanowione  w  niemiec= 

kiej  ustawie  o  opodatkowaniu  wina  musującego,  wą'= 
mierzane  wedle  wielokrotnej  umniejszonego  lub  na 
umniejszenie  narażonego  podatku  spożywczego,  wy? 
uiierzać  należy  w  wysokości  10  do  205krotnej, 
a  grzywny  porządkowe  i  grzywny  oznaczone  w  sta^ 
łych  kwotach  podnosi  się  dwudziestokrotnie. 

Kary  pozbawienia  wolności  i  łcompetencja  władz 
wymierzających  kary  pozostają  bez  zmiany,  przy 
zastosowaniu  w  b.  dzielnicy  rosyjskiej  przepisów  ro= 
syjskiej  ustawy  akcyzowej  (ros.  zb.  praw  tom  V  wy^ 
danie  z  r.  1901  i  dalszy  ciąg  z  r  .1912),  w  b.  dzielnicy 
austrjackiej  przepisów  ustawy  o  przekroczeń  iacli 
skarbowych  z  dnia  11  lipca  1835  r.  (zb.  ust.  polit. 

tom  63  Nr.  112),  oraz  obowiązujących  w  tych  dziel^ 
nicach  ustaw  karnych. 

Postanowienia  przejściowe. 

§  6.  Wino  musujące,  które  w  dniu  wejścia  w 
życie  niniejszego  rozporządzenia  znajduje  się  poza 
fabryką  \\ina  musującego  lub  magazynem  celnym  lub 
yrolnym  składem  wina,  podlega  dodatkowemu  opo# 
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tlatkowaiiiu  w  w  Nsokości  różnicy  tnitjdzy  dotychcza* 
sową  a  oznaczoną  w  §  2  niniejszego  rozporządzeniii 
stopą  podatkową.  Od  dodatkowego  opodatkowania 
wolne  jest  wino  musujące,  znajdujące  się  w  posiada-^ 
niu  gospodarstw  domowych,  które  wina  nie  sprzedają 
ani  nie  szynku  ją,  jeśli  łączny  zapas  wina  musującego 
nie  przekracza  dwóch  całych  flaszek. 

§  7.  Kto  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszego  rozs 

porządzenia  posiada  zapas  wina  musującego,  podle- 
gający dodatkowemu  opodatkowaniu,  jest  obowiąza^ 

ny  w  przeciągu  najbliższych  trzech  dni  zgłosić  orga? 
nowi  skarbowemu,  wyznaczonemu  w  drodze  rozpos 
rządzenia  wykonawczego  ilość  i  wielkość  flaszek,  ja 
koteż  gatunek  wina  musującego,  dozwolić  zbadania 
zapasów,  następnie  uiścić  dodatkowy  podatek. 

Bliższe  postanowienia  co  do  tego  zgłoszenia,  da 

lej  co  do  zbadania  zapasów  użycia  znaczków  podat= 
kow>xh,  jakoteż  terminu  uiszczenia  dodatkowego  po; 
datku  wydane  będą  w  drodze  rozporządzenia  wyk>> nawczego. 

§  8.  Zaniechanie  lub  zaniedbanie  przepisanej,i> 
zgłoszenia  dla  dodatkowego  opodatkowania  wni.i 
niusującego  lub  zgłoszenia  ilości  tegoż  zmniejszonej 
więcej  niż  5%  ilości  stwierdzonej  urzędownie  suni> 

podpadają  pod  przepisy  karne  §  16  —  19  ustawy  nit- 
niicckiej  o  opodatkowaniu  wina  musującego  z  dnia 
26  sierpnia  1918  r. 

§  9.    Wykonanie  niniejszego  rozporządzenia  po^ 
wierzą  się  Ministrowi  Skarbu,  którego  upoważnia  się  i 
do  zmiany  w  porozumieniu  z  Ministrem  b.  Dzielnicy  i 
Pruskiej  dotychczasowych  przepisów  wykonawczych  ' 
do  ustawy  niemieckiej  z  dnia  20  lipca  1918  r.  (Dz. 
Ust.  rz.  niem.  str.  1064)  o  opotlatkowaniu  wina  musu- 

jącego. I 
§  10.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życia  i 

z  dniem  1  grudnia  1921  r.  Z  dniem  wejścia  w  życic  \ 

tego  rozporządzenia  tracą  moc  obowiązującą  dotycłi-  I 
czas  obowiązujące  postanowienia  o  (>podutkowi«iiu  l 
winu.  musującego.  1 

Prezyilcnt  Ministrów:  ' 
(— )  A.  Ponikowski.  j 

Minister  Skarbu:  |, 
(— )  Michalski  j 

Minister  h.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  Wybicki  i i 

Załącznik    do  §  1  rozp.   Rady  Ministrów 

/,  d.  14/XI — 1921  r.  w  pweilmiode  ujedntv  ' 
.stajnienia  opodatkowaniu  wina  nui>łujijce<$<>.  i: 

USTAWA  i 

o  opodatkowaniu  win  musujących  z  dnia  26  lipca  1918  " 
(Dz.  U.  Rzeszy  Niemieckiej  str.  1064). 

Przedmiot   opodatkowania  li 

1.  Wino  musujące  z  wina  gronowego,  z  wina  tz 
owocowego  lub  jagodowego  (wina  owocowe;,  jako  f 
też  wszystkie  do  wina  musującego    podobne  napojt 

podlegają,  o  ile  są  przeznaczone  do  konsiimcji  we- 
wnątrz Państwa,  opłacie  spożywczej  (podatek  od  wi= 

na  musującego),    która  ma  być  uiszczoną    w  kasie  n 
państwowej.  jo 

2.  Za  wino  musujące  w  rozumieniu  tej  ustawy  *:i 
uważa  się  wszelkie  trunki  pt«łłegając«  podotkwwi  o&  h 

wina  musującego.  Ai 
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^  S  t  a  w  k  i  p  o  d  at  k  u. 

i  ,  §  2. 

,        1.    Podatek  od  wina  musującego  wynos?: 
a)  od  wina  musującego  wyrobionego  z  wina  owo* 

cowejjo  bez  dodatku  \\ńn&  proiiowego  60  fenigów  od 
i  kil/dej  flaszki; 

b)  od  innych  win  musujących  albo  od  podobnych 
do  wina  musującego  napoi  .>  mk.  od  flaszki. 

2.  Od  każdej  pólbutelki  należy  pobierać  jiolowę, 
a  o-d  każdej  mniejszej  butelki  czwartą  część  przypa= 

'  dającego  od  całej  flaszki  podatku. 
3.  Jako  całe  flaszki  uważa  się  naczynia  zawiera= 

'.ince  wino  musujące  w  pojfcn'iioś<;i  ponad  425  do  850 
centymetrów  kubicznych,  naczynia  o  pojemności  po= 
nad  230  do  425  centym,  kubiczn.  uznaje  się  za  pól 
flaszki. 

Rada  Związkown    jest  upoważniona  dla  naczyń 

■o  pojemności  ponad  850  albo  poniżej  120  centym, 
kubiczn.  ustanowić  osobne    stawki  podatkowe  przy 
wzięciu  za  podstawę  stawek  jednostkowych  w  ustę* 

^  pic  1  wyszczególnionych. 

l '  i  s  z  c  z  c  n  i  e    p  o  d    t  k  u  —  Znaczki    p  o  d  a  t= k  o  w  e. 

§  3. 1.  Podatek  od  wina  musującego  ma  być  uiszs 
ic/ony  przez  wytwórcę  wina   musującego  za  pomocą 
naklcieniii  znaczka  poflatkowego    na  flaszce,  zanim 

ijiotowc  wino  musujące  z  przedsiębiorstwa  usunięte, 
jalbo  wewnątrz  tegoż  wypite  zostanie, 
f      Od  wina  musującego  sprowadzanego  z  zagranicy 

ima  wproM-adzający  uiścić  podatek  obok  i  równo* 
icześnie  z  opłatą  cla  wchodowego.  Bliższe  postano= 
sw:enia  co  do  wzoru  sporządzenia,  sprzedaży  i  sposo* 
bu  użycia  znaczków  podatkowych  wyda  Rada  Związ= 
jkowa.  Ta  sama  Rada  ustanowi  warunki,  pod  jakiemi 
j  będzie  można  pozwolić  na  bezpłatne  wydanie  zna* 
ków  podatkowych  w  miejsce  zużytych,  dalej  na  bez* 
płatną  w>mianę  jeszcze  nie  użytych  znaczków  podat^ 
kowych  lub  na  zwrot  pieniędzy.  Znaczki  podatkowe. 
które  użyto  w  nieprzepisany  sposób,  będzie  się  uwa' 
żać,  jako  nieistniejące. 

2.  Rada  Związkowa  w  razie  potrzeby  może  zc= 
i^swolić  na  uiszczenie  podatku  według  stawek  §  2 
p  uwolnieniem  od  użycia  znaczków  podatkowych 
Jpod  warunkiem  zaprowadzenia  o.sobncj  książkowości 
)i  innvch  zresztą  potrzebnych  środków  zabezpiecza* 
^jących. 

3.  Niiklcjcnie  znaczków  podatkowych  nie  hc' 
czie  w>magane.  jeżeli  wino  musujące  zostanie  oznaj* 
(imione  do  wn-wozu  z  przedsiębiorstwa  pod  urzędową 
^'i  wolną  od  kosztów  kontrolą. 4.  Podatek  od  wina  musującego  może  być  pos 
.ikredytowp.ny  za  z!o.?;cniem  zabezpieczenia  na  czas  co- 
I  najmniej  O  miesięcy.  Na  czas  do  3  miesięcy  może  być 
fen  i-rodatek  pokredyłowany  bez  składania  zabezpies ^iczenia. 

[przyznanie  zwrotu   cła   p  r  z  y   w    wozi  c. 

§  4. Rada  Zwiąakowa  może  wydać  zarządzenie,  aby 
tęr.si  wywiezione  za  granicę  państwa  wina  musujące 
'pochodzenia  niemieckiego  przyznano  pewne  wyna= 
gro<lzenie  z  tytułu  poniesionych  wydaków  na  opłatę 
scła  przy  wprowadzeniu  z  ifjj-anieznego  wina  surowego do  przerobu  na  wina  musujące. 
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Z^rot  podatku  za  próbki  i  n  i  e  p  r  z  y  d  a  t* 
n  e  wino. 

§5. 

Za  opodatkowane  Avino  musujące,  które  jako 
próbru  bezpłatnie  wydano  albo  za  wino  zwrócone 
wytwórcy  przez  odbiorcę,  jako  niezdatne  do  picia, 
otrzymuje  wytwórca  stosownie  do  bliższych  postano* 
wicń  Rady  Związkowej  zwrot  podatku. 

P  r  z  e  d  a  w  n  i  o  n  i  c. 

§  6. 

Prawo  żądania  zapłaty  podatku  oraz  prawo  do 
żądania  zwrotu  podatku  od  Mina  musującego  prze* 
(iawnia  się  w  dwócli  lataeh  otl  dnia  nastania  oliowiąz^ 
ku  zapłaty  podatku,  względnie  od  uiszczenia  podatku. 
Żądanie  zwrotu  ukróconego  podatku  przedawnia  się 
w  trzech  latach. 

Zgłoszenie  f  a  b  r  y  k  a  c  j  i  i  1  o  k  a  1  ó  w  s  k  ł  a* 
d  o  w  y  c  h. 

§7. 

1.  Kto  zamierza  wyrabiać  wino  musujące  ma 
przed  otwarciem  przedsiębiorstwa  przedstawić  wła< 

dzy  podatkowej  rysunek  o  przekroju  poziomym  i  opi-- 
sanie  lokali  służących  do  wyrt>bu  i  nrzechowywania 
oraz  ubikacji  połączonych  z  temiż  lub  do  tychże  bez< 
pośrednio  przytykających. 

2.  Lokale  przeznaczone  do  przechowywania  go» 

"towego  i  nieopodatkowanego  wina  musującego  muszą 
być  zatwierdzone  przez  władzę  podatkową. 

3.  ł-okale,  w  których  wykonuje  się  wyszynk  albo 

si-(r:',edaż  wina  musującego  w  pojedyńczych  butek 
kach.  muszą  być.  na  żądanie  władzy  podatkowej  od 
]ok;dów  składowych  z  ';'(>towcm  nicopodatkowancm 
winem,  tak  oddzielone,  by  przenoszenie  do  nich  wi< 
na  musującego  musiało  sic  odbywać  przez  drogę  pu= bliczną. 

D  o  n  i  e  s  i  e  n  ie   o   nabyciu  fabryki. 

§  8. 

1.  Każda  zmiana  w  posiadaniu  fabryki  wina  mu* 
śniącego  ma  być  władzy  podatkowej  w  przeciągu  ty= 
;;ndnia  przez  nowego  posiadacza  oznajmiona. 

2.  .Stowarzyszenia,  które  wyrabiają  wino  musu' 
jąee.  tudzież  właściciele  fabryk  win  musujących,  któ^ 
rz>-  nk'  kierują  sami  ruchem  pr/cds-fhiorslwa,  mają 
podać  whidzy  podatkowej  te  o>s»»hr.  która  w  ich 
in^eniu  i  z  ich  zlecenia,  jako  kierownik  ruchu,  cizia' łiu'  będzie. 

P  r  z  e  e  h  o  w  >  w  a  n  i  e   na  s  k  ł  h  d  z  i  c  i   t.  p- 

e  z  >■  n  n  o  ś  c  i     z     ti  i  e  o  p  o  d  a  t  K  o  v,  a  n  c  m 
w  i  n  e  m. 

§  9. 

1.  Gotowe  i  nieopodatkowane  wino  musujące 

ma  być  przechowywane,  pielęgnowane  i  opakowy= 
V  ane  tylko  w  zatwierdzonych  na  ten  cel  lokalach 
składowych.  Dla  przychodu  i  rozchodu  wina  ma  się 
prowadzić  zapiski  podług  zar  ządzenia  Rady  Zwi^^zs 
kowej,  które  to  zapiski  w  myśl  postanowień  władzy 

podatkowej  odpowiednio  przechowywać  i  urzędni= 
kom  dostępnymi  uczynić  n.;lcżv. 

Pozycja  581. 
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2.  Zapasy  ma  się  od  cz;asu  (Jo  czasu  urzędownie 
sprawdzić  i  z  zapiskami  porównić.  Od  ściągania  po* 
datku  za  ubytki  należy  odstąpić,  jeżeli  i  o  ile  dowie* 
dziono,  że  w  danym  wypadku  ukrócenie  podatku  nie 
miało  miejsca,  że  natomiast  stwierdzony  ubytek  po' 
wstał  z  innych  powodów,  które  nic  uzasadniają  winy 
ukrócenia  podatku. 

Nadzór  podatków 

§  iO. Fabryki  wina  musującego  podlegają  rewizji  po* 
datkov.'ej.  Urzędnicy  podatkowi  są  uprawnieni  do 
zwiedzania  lokalów  wyrobu  i  składów,  jak  długo  są 

one  otwarte,  albo  jak  "długo  się  w  nich  pracuje,  każ= dego  czasu;  w  innych  zaś  wypadkach  od  6  rano  do 
9  wieczór,  a  gdyby  fabryka  była  zamknięta  żądać 

mogą  natychmiastowego  wstępu.  Upoważnienie  do 
rewizji  rozciąga  się  na  wszystkie  lokale  fabryki,  jak 
również  na  lokale  z  nią  połączone,  lub  bezpośrednio 

do  niej  przytykające.  W  razie  zachodzącego  niebez* 

pieczeństwa  poniesienia  szkody  ograniczenie  czasu 
wstępu  do  fabryki  odpada. 

Obowiązek   udzielania  wyjaśnień. 

§  n- 
1.  Właściciel  fabryki  jest  obowiązany  i.rzędni* 

kowi  podatkowemu  udzielić  każdej  w  interesie  po* 
datku  lub  dla  celów  statystycznych  potrzebnej  in= 
formacii  o  ruchu  fabryki,  a  przy  wszystkich  w  celach 
kontroli  lub  odprawy  przedsiębranych  czynnościach 

urzędowych  dawać  pomoc  albo  zlecać  udzielenie  po* 
mocy,  o  ile  ona  okaże  się  potrzebną,  aby  urzędnik 
nałożone  mu  obowiązki  w  przepisanych  granicach 

mógł  wykonywać.  W  szc/:cgóiności  należy  także  do' 
starczyć  światła. 

2.  \Vyźsz\'m  urzędnikom  zarządu  podatkowego 
należy  na  żądanie  i  w  każdym  czasie  przedstawić 
książki  handlowe  i  papiery  przedsiębior&tv/a,  odno< 
szące  się  do  w>Tobu  i  6przcd;i/y  wina  musującego. 

Wysianie    n  i  e  g  o  t  o  w  u  n  e  g  o  wina. 

§  12. Rada  związkowa  może  zarząd /i ć,  ażeby  wysłanie 

takich  wyrobów,  które  nie  mogą  być  uważane  za  wi= 
no  gotowe,  podlegające  opodatkowaniu,  zostało  pods 
dane  kontroli. 

Środki  kontrolne. 

§  13. 1.  Znaczki  podatkowe  wina  musującego  należy 
pozostawić  na  butelkach  tak  długo,  dopóki  one  nie 
będą  otworzone. 

2.  Kto  otrzymuje  wino  musujące,  które  wbrew 
przepisom  ustawy  nie  jest  zaopatrzone  w  przepisane 
znaczki  podatkowe,  ma  o  tem  w  ciągu  3  dni  donieść 
władzy  podatkowej. 

3.  Handlarze  wina  musującego  i  właściciele 
gosnód  są  obowiązani  wyższym  urzędnikom  zarządu 
podatkowego  na  ich  żądanie  okazać  swojis  zapasy 
wina  musującego  celem  sprawdzenia,  że  zostały  za» 
opatrzone  przepisanemi  znaczkami  podatkowemi. 
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§  14. 

Wytwórcy  wina  musującego,  dalej  handlarze 
i  właściciele  gospód,  którzy  sami,  albo  których  kie- 

rownicy ruchu  byli  karani  za  defraudację  podatku  od 
wina  musującego,  mogą  być  poddani  pod  szczególną 
kontrolę  na  ich  koszta. 

Skonfiskowanie   n  i  e  o  p  o  d  a  t  k  o  w  a  n  e  g  o 

w  i  n  a  m  u  s  u  j  ą  c  e  g  o.  ' 

§  15. 

1.  Wino  musujące,  które  wbrew  przepisom  bU 
niejszej  ustawy  nie  zostało  zaopatrzone  wymaganemi 
znaczkami  podatkowemi  f§  3  i  29),  podlega  konfiska* 
cic  bez  względu  na  to,  do  kogo  należy  ł  czy  przeciw 
danej  osobie  wdraża  się  postępowanie  karne. 

2.  Jeżeli  rozpoczęto  wyrób  wina  musującego, 
zanim  zostały  zgłoszone  lokale  wyrobu  i  przechowy* 
wania,  w  takim  razie  nie  tylko  wyrobione  wino  musu* 
iące.  ale  także  wino  nmsujące,  znajdujące  się  w  przy 
rządzeniu  oraz  wszystkie  do  przyrządzenia,  przecho' 
v/ywania  i  wykończenia  wina  musującego  zdatne 
przyrządy  i  materjały  podlegają  w  podobny  sposób 
konfiskacie. 

Defraudacje. 

§  16. 

1.  Kto  dopuszcza  się  ukrócenia  podatku  od  wina 
musującego,  ten  staje  się  winnym  defraudacji. 

2.  Defraudacja  będzie  w  szczególności  uważaną 
za  dokonaną: 

a)  jeżeli  rozpocznie  sic  v;yrób  wina  musującego,  , 
zanim  lokale  do  wyrobu  i  lokale  składowe  zostały 
zgłoszone  w  przepisany  sposób  (§  7);  , 

b)  jeżeli  wytwórca  przechowuje  gotowe  nieopo*  , 
datkowane  wino  musujące  w  innych  aniżeli  zatwier=  j 
dzonych  lokalach  składowych  (§  9);  ^ 

c)  jeżeli  wytwórcy,  handlarze    lub    właściciele  , 
gospód  posiadają  w  przechowaniu  wino  musujące, 

które  wbrew  przepisom  niniejszej  ustawy  nie  jest  za*  ^ 
opatrzone  w  wymagane  znaczki  podatkowe  (§  3  i  29). 

3.  Istnienie  defraudacji  w  wypadkach  ustępu  2 

będzie  uzasadnione  przez  oznaczone  tamże  czyny  ka= 
rygodne.  Jeżeli  stwierdzono,  że  ukrócenia  podatku 
nie  popełniono  ani  nie  zamierzono  go  popeł  lić,  to  w 
tych  wypadkach  będzie  miało  miejsce  tylko  nałożenie  c 
kary  porządkowej  według  §  19.  u 
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K  a  r  a   z  a   d  e  f  r  a  u  d  a  c  j  ę. 

§  17.  « Cl 
1.  Kto  popełni  defraudację   ulegnie  karze    pie»  | 

niężnej  równającej  się  czterokiOtfscj  kwocie  ukróco* 
nego  podatku,  namniej  jednak  30  marek  za  każdy  po= 
jedyńczy  wypadek.   Prócz  tego  należy  r.iścić  podatek  , 
dodatkowo. 

2.  Jeżeli  kwota  ukróconego  podatku  nie  może 
być  ustalona,  wówczas  wymierza  się  karę  pieniężną  ̂  
od  30  do  10,000  marek.  ^, 

3.  W  razie  popełnienia    przekroczenia  ulegną 

wspólnicy  i  wspierający  karze  pieniężnej  aż  do  kwoty  j.^ 
150  marek. 

Powtórzenie     defraudacji,  recydywa. 

§  18. 

1.  W  razie  powtórzenia  defraudacji  po  poprze* 
dzającem  ukaraniu  zagrożona  w  §  17  kara  będzie 

podwojona.  !" 
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*  2.    Każda  następnie  popełniona  defraudacja  po' 
ciąga  za  sobą  więzienie  do  3  lat,  jednakże  według 

'  uznania  sędzióv7  można  przy  uwzględnieniu  wszyst* 
kich  okoliczności  i  poprzedzających  wypadków  orzec 

'  więzienie  albo  karę  pieniężną  w  podwójnej  wyso* 
j  kości  kary  przewidzianej  za  pierwsze  powtórzenie 
defraudacji. 

3.  Kara  za  powtórzenie  defraudacji  grozi  także 

Ił  wtedy,  jeżeli  z  poprzedniej  kary  tylko  część  tejże  od= 
pokutowano,  albo  gdy  kara  ta  w  całości  lub  części 
darowana  została,  natomiast  kara  ta  nie  będzie  orze- 

kaną w  wypadkach,  gdy  od  czasu  odpokutowania 

albo  darowania  poprzedniej  kary  do  chwili  pope!nie= 
*  nia  nowego  czvnu  karygodnego  upłynęły  3  lata. 

I  Kary  porządkowe. 

§  19. 
1.  Naruszenia  postanowień  niniejszej  ustawy 

.  i  wydanych  do  tejże  ustawy  publicznie  lub  też  intere» 
sowanym  osobno  ogłoszonych  przepisów  administra= 
cyjnych  będą,  o  ile  kara  cięższa  nie  grozi,  karane 

,  grzywną  porządkową  od  1  marki  do  300  marek. 
>       2.   kara  porządkowa  według  postanowień  ustępu 
!  1  będzie  prócz  tego  nakładaną  na  tego: 
f       a)  kto  obowiązanemu  do  strzeżenia  dochodów  po* 
datku  urzędnikowi  lub  członkowi  jego  rodziny  z  ty 

'  tułu  czynności  urzędowych,  dotyczących  sprawdzę* 

'nia  lub  nadzorowania  podatku  od  wina  musującego, 
'lalbo  zaniechania  tychże  ofiaruje,  przyrzeka  lub  udzie* 
;la  podarunki  lub  inne  korzyści,  o  ile  w  tym  wypadku 
nie  zachodzi  czyn  karygodny  z  §  333  ustawy  karnej; 

'       b)  kto  dopuszcza  się  czynów  lub  zaniechań,  któ' 
re  dotyczącemu  urzędnikowi  przeszkadzają  w  pra* 
'widłowem  wykonaniu  jego  czynności  urzędowych,  od= 

•'(noszących  się  do  podatku  od  wina  musującego,  o  ile 
w  niniejszym  wypadku  nie  zachodzą  czyny  kary* 

j  godne  w  §  113  albo  z  §  114  ustawy  karnej  2). 

i  O  d  p  o  w  ie  d  z  i  a  1  n  o  ś  ć  \v  y  t  w  ó  r  c  y,  h  a  n  d  1  a* 
r  rza    i    właściciela  gospody. 

§  20. 
i  1.  Wytwórcy  wina  musującego,  handlarze  i  właś' 
,  ciciele  gospód  odpowiadają  w  razie  stwierdzonego 

j  ubóstwa  obwinionego  za  kary  pieniężne,  koszta  po* 
stępowania  karnego  i  dodatkową  opłatę  podatku  na* 
łożone  na  ich  zarządców,  kierowników  ruchu,  pomoc 

,ników  i  inne  w  stałej  służbie  lub  za  dziennem  wyna-- 
grodzeniem  znajdujące  się  osoby,  ich  rodziny  i  człon= 

:  ków  własnego  gospodarstwa  domowego.  W  razie  udo* 
fwodnienia,  że  przekroczenie  zostało  popełnione  bez 

^ich  wiedzy,  odpowiadają  oni  tj'lko  za  sam  podatek. 
•  Odpowiedzialność  za  karę  pieniężną  może  być 
.orzeczona  tylko  na  podstawie  wyroku  sądowego. 

2.  Jeżeli  kary  pieniężnej  nie  da  się  wyegzekwo* 
rwać  od  obwinionego,  może  władza  podatkowa  od= 
I  stąpić  od  egzekucji,  natomiast  ma  dochodzić  swej 
i  pretensji  u  odpowiedzialnego  za  karę  albo  w  miejsce 
]  kary  pieniężnej  zarządzić  wykonanie  na  obwinionym 
kary  więzienia. 

Środki  przymusowe. 

§  21.  • V/ładza  podatkowa  może  nięzależnie  od  orzecze* 
nych  kar  porzfjdko^/rych  wyrnysfć  przestrzeganiu  zj= 

rządzeń  wydanych  na  podstawie  niniejszej  u.>ta\vy 
przez  zagrożenie  karami  pieniężnerni  w  wysokości  c'o 
500  marek  i  ściągnięcie  tych  kar. 

Sfałszowanie  znaczków  podatkowych 
lub    użycie    podrobionych  znaczków. 

§  22. 

Karą  więzienia  nie  poniżej  5  miesięcy  będzie  iika* 
rany  ten,  kto  nieprawdziwe  znaczki  podatkowe  dla 
wina  musującego  (§  3  i  29)  w  tym  zamiarze  podrabia, 
by  je  jako  prawdziwe  zużytkować,  albo  kto  prawdzi* 
we  znaczki  podatkowe  fałszuje  celem  użycia  ich  we= 
dle  wyższej  wartości  lub  też  kto  śv/iadomie  robi  uży= 
też  z  fałsz>-wych  lub  podrabianych  znaczków  podat= 
kowych  wina  musującego.  Prócz  ksry  może  być  orze= 
czona  utrata  obywatelskich  praw  honorowych. 

Ponowne  użycie  używanych  znaczków 
podatkowych. 

§  23. 
Kto  świadomie  używa  już  raz  użytych  znaczków 

podatkowych  wina  musującego,  będzie  ukarany  karą 
pieniężną  aż  do  600  marek. 

§  24. 

Prócz  zagrożonych  w  §  22  i  23  kary,  będzie  rów* 
nież  nałożona  kara  za  ukrócenie  podatku  od  wina 
musującego. 

Nieprawne  wyrabianie  stempli  i  t.  p. 
do    wyrobu    znaczków  podatkowych. 

§  25. 

Karą  pieniężną  w  wysokości  do  150  marek  lub 
więzieniem  będzie  karany  ten,  kto  bez  pisemnego 
zlecenia  danej  władzy: 

1)  stampiłje,  pieczątki,  ryciny,  płyty  albo  inne 
formy,  które  do  sporządzania  znaczków  podatkowych 
wina  musującego  służyć  mogą,  sporządza,  albo  komu 
innemu  zamiast  władzy  państwowej  wydaje; 

2)  odciski  wyszczególnionych  pod  1)  stampilji, 
rycin,  płyt  i  form  sporządza,  albo  odciski  te  wydaje 
komu  innemu  zamiast  władzy  państwowej. 

Prócz  kary  można  orzec  odebranie  stampilji,  pic 
częci,  rycin,  płyt  i  innych  form,  tudzież  odcisków 
z  tyche  bez  różnicy,  czy  należą  do  obwinionego 
lub  nie. 

Pozbywanie     używanych     już  znacz* 
ków  podatkowych. 

§  26. 

Karą  pieniężną  w  wysokości  do  150  marek  będzie 
ukarany  ten,  kto  świadomie  używane  już  raz  znaczki 
podatkowe  wina  maisująccgo  pozbywa  lub  do  sprze* 
dania  oferuje. 

Ułaskawienia,  przedawnienia. 

§  27. 

1.  W  wypadkach  wyszczególnionych  w  §  15  do 
21  mają  co  do  postępowania  karnego  oraz  co  do  zła' 
grodzenia  ?Qb  darowania  kiry  w  drodze  łaski  zasto- 
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sowanie  przepisy,  wedle  których  przeprowadza  siej 
postępowania  karne  za  przekroczenia  ustawy  celnej. 

Dochód  z  konfiskov.'anego  wina  musującego,  jak  i  z 
kar  pieniężnych  przypada  temu  państwu,  którego  właa 
dze  ̂ vyda^y  odnośne  orzeczenie  karne. 

2.  Ściganie  defraudacji  przedawnia  się  po  3  las 

tach,  w  innych  w\'padkach  przekroczenia  po  1  roku. 

1  a  ś  c  i  w  e  w  ł  a  d  z  e. 

ę  28  fustcp  drugi) 

Uprawnieni  do  ściągania  dochodów  celnych  i  po' 
datków  urzędnicy  państwowi,  tudzież  miejscowi  kon^ 
trolerzy.  mają  w  sprawach  wykonania  ustawy  o  opo* 
datkowaniu  wina  musującego  te  samo  prawa  i  obo* 
wiązki,  jakie  im  przysługują  co  do  administrowania 
•iplatami  celnemi  i  podatkami  spożywczemi  i  ściąga- 

nia tychże. 

Przywóz  z     a  ń  s  t  w,  p  r  z  y  t  y  k  a  j  ą  c  y  c  li  do 
obszarów  celnych. 

§  29. Wino  musujące,  wprowadzone  z  państw  i  obszas 
rów.  przytykających  do  obszarów  celnych,  do  spo< 
życia,  ma  być  najpóźniej  przy  wprowadzeniu  do  wnę= 
trza  kraju  zaopatrzone  w  znaczki  podatkowe  (§  3). 

Kancler;c  Rzeszy  za  zgodą  Rady  związkowej  mo' 
że  z  odnośnemi  obccmi  rządami  zawierać  umowy  co 
do  wprowadzenia  w  państwach  i  na  obszarach,  przy* 
legających  do  obszaru  celnego  opodatkowania  wina 
musującego  w  myśł  postanowienia  niniejszego  tstas 
wy,  celem  p!?;ckazywania  podatku  od  wina  musują* 
ccgo.  przechodzącego  we  wzajemnym  obrocie  do 
obszaru  celnego,  albo  co  do  wprowadzenia  wspólno= 
ści  podatkowej. 

Podatki  k  r  a  j  o  w  e. 

§  30. Podatki  krajowe  od  wina  nnisującecfo  nic  będą 
dalej  pobierane. 

(Dz.  l'st.  Nr.       z  l«)2l  r.,  poz.  700). 

582. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dnia  24  listopada  1921  r. 

w  celu  wykonania  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  14  listopada  1921  r.  w  przedmiocie  ujedno= 
stajnienia  opodatkowania  wina  musującego  na  obsza: 

rze  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Na  mocy  §  9  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  14  listopada  1921  r.  w  przedmiocie  ujcdno* 
stajnienia  opodatkowania  wina  musującego  na  obsza= 
rze  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  95, 
poz.  7 W)  zarządza  .sic,  co  na.stępuje: 

§  1. 

1.  Za  wilia  musujące,  które  podlegają  podatkos 
wi  od  win  musujących,  uważa  się  wina  gronowe,  wuia 

owocowe  (wina  z  owoców  i  jagód),  napoje  zawiera' 
lące  wino  gronowe  lub  owocowe  o  za\vartości  alko" 
liolu  ponad  jeden  (1%)  procent  objętości,  z  których 

przy  otwarciu  flaszki  uchodzi,  burząc  się,  kwas  wę' 

głowy. 2.  Podatek  od  win  musujących  wynosi: 

otł  flaszki,  o  pojemności  ponad-  425  do  850  cen* 
t\metrów  kubicznych  (cala  flaszka),  us-taloną  w  §  2 
rozporządzenia  Rady  Miristrów  kwotę  800  mk.,  jeśii 
wino  musujące  sporządzono  z  wina  gronowego,  a 
kwotę  400  mk.,  jeśli  wino  musujące  sporządzono  z  wis 
na  owocowego  bez  dodania  wina  gronowego, 

od  flaszki  o  pojemności  ponad  230  do  425  cmt. 
kubicznych  (pól  flaszki)  polowe,  od  mniejszych  flas 
szck  jedną  czwartą  stopy  podatkowej,  wyznaczonej 
za  całą  flaszkę. 

3.  Przy  fhiszkach,  których  pojemność  jest  więks 
sza,  jak  850  centymetrów  kubicznych,  liczy  się  za 
każde  dalsze,  chociażby  tylko  zaczęte  230  centymc 

ti-ów  kubicznych  pojemności,  po  jednej  czwartej  stos 
py  podatkowej,  wyznaczonej  za  całą  flaszkę. 

4.  Wszystkie  naczynia,  zawierające  wino  musu' 
jące,  uważa  się  za  flaszki,  w  myśl  ustawy  o  opodatko= 
waniu  win  musujących. 

5.  Jeżeli  wielkość  flaszek  nic  może  być  ściśle 
oznaczoną  na  podstawie  samych  oględzin,  należy 
sprawdzić  pojemność  ich  w  ten  sposób,  iż  takie  sa* 
me  próżne  flaszki  napełnia  się  wodą  aż  do  przelania, 
a  nalaną  wodę  mierzy  się;  pojemność  można  także 
obliczyć  na  podstawie  różnicy  pomiędzy  ciężarem 
jM  Óżnych,  a  ciężarem,  napełnionych  wodą  aż  do  prze* 
lania  flaszek,  przyczem  na  każdy  gram  różnicy  należy 
przyjąć  jeden  centymetr  kubiczny. 

§2. 

Znaczki  podatkowe. 

1.  Podatek  od  win  musujących  należy  uiścić 
przez  riałożenic  na  flaszkach  znaczków  podatkowych, 
(>  ile  nie  nastąpi  zwolnienie  od  obowiązku  nałożenia 
/  iiaczków  podatkowych  i  nie  będzie  dozwolone  bez* 
p-ośrednio  uiszczenie  podatku  od  win  musujących. 

2.  Za  znaczki  podatkowe  służą  barwne  druko- 
wane paski  papierowe. 

3.  Znaczki  podatkowe  sporządza  się  na  ćwierć, 

pół  i  całe  flaszki;  do  uiszczenia  podatku  od  win  mu  = 
żujących  od  flaszek  tych  wielkości  v.'olno  używać 
tylko  jednego  znaczka  podatkowego;  dla  większych 
llaszek  należy  uż>^ać  większej  ilości  znaczków  po- ił atkowych.  ę 

4.  Znaczki  podatkowe  należy  zachować  na  flasz' 
kach  tak  długo,  dopóki  flaszki  nie  zostaną  otwarte. 

5.  Kto  otrzymuje  wino  musujące  niezaopatrzo- 
nc,  wbrew  przepisom  rozporządzenia  Rady  Mini* 
strów,  w  znaczki  podatkowe,  ma  donieść  o  tern 
w  przeciągu  3  dni  władzy  .skarbowej  I  instancji. 

6.  Do  sprzedaży  znaczków  podatkowych  są  upos 

ważnione  kasy  skarbowe  w  siedzibie  izby  skarbo' 
wej  —  tudzież  urzędy  celne,  przez  które  dopuszczo? 
ny  jest  import  win  musujących. 

7.  Znaczki  te  pobierają  kasy  skarbowe  i  celne 

w  sposób  przepisany  w  wydziale  druków  wartościo' 
wych  Ministerstwa  Skarbu. 
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§3. Kredytowanie  podatku. 

1.  Podatek  spożywczy  od  wina  musującego  mo= 
że  być  w  wyjątkowych  wypadkach  kredytowany  za 
dostatecznem  zabezpieczeniem  i  oprocentowaniem, 
najdłużej  na  cztery  miesiące  od  pierwszego  dnia  mie* 
siąca  następującego  bezpośrednio  po  dniu,  w  którym 
podatek  byl  płatny  —  jeżeli  pokredytowany  podatek 
wynosi  najmniej  100.000  mk.  W  r.  1922  i  1923  poda* 
tek  ten  może  być  pokredytowany  tylko  z  upoważnies 
nia  Ministerstwa  Skarbu. 

Odsetki  ustanawia  się  w  wysokości  60  fenigów 
miesięcznie  za  każde  zaczęte  100  marek  i  oblicza  za 

czas  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  bez- 
pośrednio po  dniu,  w  którym  zapadły  podatek  pokrc 

dytowano  aż  do  włącznie  ostatniego  dnia  tego  mie^ 
siąca.  w  którym  termin  odroczenia  zapłaty  się  koń* 
czy,  lub  —  przy  wcześniejszej  zapłacie  —  w  którym 
zapłata  następuje. 

2.  O  pozwolenie  kredytu  podatku  należy  prosić 
władzę  skarbową  II  instancji,  która  decyduje  o  roz» 
miarze  kredytu  podatku.  Kredytu  podatku  dozwala 
się  najwyżej  dla  należytości  podatkowej,  powstają* 
cej  w  pr2eciągu  jednego  roku;  przy  odnowieniu  po-- 
Zwolenia  można  pozostawić  złożone  już  ziabezpie^ 
czenie  na  drugi  i  dalszy  okres  kredytu,  pod  wa? 
runkiem,  jeśli  zabezpieczenie  nie  zostało  pod  tym 
względem  ograniczone  i  jeśli  nie  zaszły  żadne  oko' 
liczności,  zmieniające  zdaniem  władzy  skarbowej 
wartość  złożonego  zabezpieczenia  w  sposób,  naraża' 
jacy  Skarb  Państwa  na  szkodę.  Zabezpieczenie  na= 
leży  złożyć  wedle  przepisów  o  zabezpieczeniu  kre» 
dytu  podatku  spożywczego  od  spirytusu. 

3.  Kto  nie  zapłaci  pokredytowanego  podatktj 
w  przeciągu  czasokresu  kredytowego,  traci  pozwoleń 
nie  korzystania  z  kredytu,  a  jego  odnowienia  można 
odmówić. 

4.  Pozwolenie  kredytu  gaśnie  natychmiast,  jeśli 
wytwórca  wina  musującego  wstrzyma  lub  zawiesi  wy* 
płaty,  lub  jeśli  do  jego  majątku  zostanie  otwarty 
konkurs,  równocześnie  gaśnie  ono  w  razie  złożenia 
zabezpieczenia  za  pomocą  zakładu  kredytowego  lub 
osobistej  poręki,  jeśli  co  do  dającego  porękę  zakładu 
kredytowego  względnie  co  do  jednego  z  ręczycieli 
zajdzie  jedna  z  okoliczności  przedtem  wvmienio= 
nych. 

5.  W  wypadkach  ustępu  3  i  4  należy  ściągnąć 
wszystkie  jeszcze  niezapłacone  pokredytowane  kwo' 
ty  wraz  z  odsetkami  i  obliczonemi  od  dnia  upływu 
okresu  kredytowego  odsetkami  zwłoki,  które  ustana- 

wia się  w  wysokości  60  fenigów  od  każdych  płatnych 
100  mk.  i  za  każdy  zaczęty  miesiąc. 

6.  Na  wymianę  całkiem  nieuszkodzonych,  jesz' 
cze  nieużywanych  znaczków  podatkowych  na  takie, 
które  opiewają  na  inne  wartości,  zezwala  na  prośbę 
posiadacza  władza  skarbowa  I  instancji. 

7.  Rozstrzyganie  próśb  o  wymianę  zepsutych, 
jeszcze  nieużywanych  znaczków  podatkowych  jest zastrzeżone  Ministerstwu  Skarbu. 

Na  zwrot  kosztów  za  znaczki  Dodatkowe  iuź 
'Jżyte  zezwala  władza  skarbowa  I  instancji  wydając bezpłatne  nowe  znaczki  podatkowe,  lecz  tylko  za 
ty  kie  flaszki  wina  musującego,  które  zwrócono  wy> 
twórcy  z  powodu  niezdatności  do  użycia.  Pozwolę* 
nie  to  udziela  się  tylko  za  ilości  najmniej  20  flaszek. 
Zniszczonych  starych  i  nałożenie  nowych  znaczków 

podatkow^ych  ma  nastąpić  pod  dozorem  organu  kon* tioli  skarbowej. 

§4. 

Wytwórnia  wina. 

1.  Wytwórcy  wina  musującego  winiu  najpóź= 
niej  do  15  grudnia  1921  r.,  jeśli  jediiak  ruch  wytwórni 

ma  być  otwarty  dopiero  po  wejściu  w  życie  niniej= 
szego  rozporządzenia,  przynajmniej  na  14  dni  przed 
otwarciem  ruchu,  wnieść  do  właściwej  władzy  skar= 
bowej  I  instancji  zgłoszenie  pisemne. 

Do  zgłoszenia  tego  należy  prócz  zaświadczenia 
właściwego  urzędu  przemysłowego,  iż  Fabryka  jako 
też  jej  urządzenie  odpowiada  przepisom  budowlano* 
sanitarnym,  dołączyć  w  trzech  egzemplarzach. 

a)  szczegółowy  opis  ubikacji,  przeznaczonych  do 
wyrobu  wina  musującego,  jego  przechowywanie 
(sicład  podatkowy),  tudzież  próbowania  gotowego  wis 
na,  oraz  plan  sytuacyjny  wytwórni, 

b)  spis  naczyń  z  podaniem  ich  pojemności, 
c)  krótki  spis  postępowania  technicznego  przy 

yyrobie  wina  musującego, 

d)  imię  i  nazwisko  kierownika  wytwórni  względ* 
nie  osoby,  która  w  zastępstwie  przedsiębiorcy  pro' 
wadzić  będzie  księgi  fabryczne  i  udzielać  wyjaśnień 
organom  skarbowym. 

2.  Władza  skarbo'va  I  instancji  zarządza  —  jeśli 
pisma  uie  mają  żadnych  braków  —  sprawdzenie  wy 
twórni  w  celu  zbadania,  czy  ubikacje  przeznaczone 

na  skład,  przysposabianie  i  pakowanie  gotowego  nie= 
opodatkowanego  wina  musującego  są  oddzielone  w 
sposób  umożliwiający  kontrolę,  od  tych  ubik.icji, 

w  których  dokonuje  się  sprzedaż  lub  v/ys'':ynk  wi= 
na  —  i  czy  te  ubikacje  mogą  być  zatwierdzone  przez 
władzę  skarbową.  JeźeH  w  jednej  wytwórni  wyko* 
rmje  się  wyrób  wina  musującego  z  winogron  i  owo* 
ców,  wówczas  należy  dla  każdego  z  tych  gatunków 
wma  przeznaczyć  osobny  skład  podatkowy.  Przy 
sprawdzeniu  wytwórni  należy  przemierzyć  za  pomo* 
ca  nalewu  wody  naczynia  fermentacyjne  i  naczynia 
przeznaczone  do  przechowywania  gotowego  wina. 

3.  Przedsiębiorca  i  personel  zatrudniony  w  wy* 
twórni  są  obowiązani  udzielić  przy  oględzinach 

wszelkich  wyjaśnień,  żądanych  w  celu  kontroli  skar- 
bowej, tudzież  pomocy  przy  sprawdzaniu  przedsię' 

biorstwa.  Przedsiębiorca  jest  rówmeż  obowiązanym 
dostarczyć  w  składzie  podatkowym  zamykanego 

schowku  do  przechowywania  zapisków,  tudzież  do= 
starczyć  bezpłatnie  dla  użytku  kontroli  skarboVł^ej 
umeblowanego  lokalu  na  kancelarję  i  lokal  ten  oświe* 
tlać  i  opalać. 

4.  Z  wyniku  zbadania  spisuje  się  w  3  egzempla* 
rzach  protokuł  sprawdzenia,  który  ma  być  zaopa* 

trzony  podpisem  wytwórczy  lub  kierownika  wytwór- 
ni i  organu  skarbowego  przeprowadzającego  spraw- 

dzenie; do  protokułu  dołącza  się  wspomniany  wy- 
żej opis  przedsiębiorstwa,  spis  naczyń,  szkic  i  opis 

technicznego  postępowania.  Władza  skarbowa  l  in- 
stancji sprawdza  przedłożony  jej  protokuł  sprawdzę* 

nia  i  zarządza  ewentualnie  uzupełnienia.  Jeżeli  przy 
sprawdzaniu  protokułu  nie  zostaną  stwierdzone  żad* 
ne  usterki  lub  jeśli  stwierdzone  usterki  usunięto,  wła* 
dza  skarbowa  I  instancja  przedkłada  wszystkie 
egzemplarze  protokułu  sprawdzenia  władzy  skarbo* 
wej  II  instancji,  która  zaopatruje  je  klauzulą  zatwier- 

dzenia i  pieczęcią  urzędową.  Gdyby  w  istniejących 
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już  wytwórniach  wina  przy  urzędowem  sprawdzeniu 
ze  stanowiska  kontroli  skarbowej  zaszła  potrzeba  po= 
czynienia  zmian  w  ubikacjach,  podlegających  zatwier» 
dzeniu,  to  należy  wyznaczyć  przedsiębiorcy  odpo« 
wiedni  termin  do  przeprowadzenia  tych  zmian  — • 
1  nie  odmawiać  tymczasowego  zatwierdzenia, 

5.  O  zatwierdzeniu  protokulu  zawiadamia  się 
przez  władzę  skarbową  I  instancji  przedsiębiorcę, 
organ  skarbowy  mający  dozorować  fabrykę  i  ten 
urząd  poborowy,  w  którym  przedsiębiorca  ma  opla^ 
cać  podatek  spoży>\xzy,  wzgl.  nabywać  znaczki  po# 
datkowe.  Jeden  egzemplarz  zatwierdzonego  proto- 

kulu sprawdzenia  przechowuje  władza  skarbowa  II=ej 
instancji,  drugi  władza  skarbowa  I  instancji,  a  trzeci 

przedsiębiorca  w  lokalu  fabrycznym  dla  użytku  orga* 
nów  kontrolujących. 

6.  Jeżeli  *o  do  zgłoszonych  danych  .zajdzie 

zmiana,  to  należy  o  tej  zmianie  donieść  pisemnie  wła- 
dzy skarbowej  I  instancji  w  przeciągu  48  godzin; 

jeżeli  jednak  zmiana  dotyczy  ubikacji,  które  wymas 
gają  zatwierdzenia  władzy  skarbowej,  wówczas  na* 
leży  postarać  się  naprzód  o  pozwolenie  władzy  skar? 
bowej  II  instancji.  Potrzebne  wskutek  zaszłych 
zmian  sprostowanie  protokułu  sprawdzenia  należy 
pi  zeprowadzić  w  odnośnych  miejscach  protokułu 
sprawdzenia;  w  razie  potrzeby  należy  sporządzić  no: 
wy  protokuł  sprawdzenia. 

7.  Wytwórnię  należy  oznaczyć  na  zewnątrz  wi= 
docznym  napisem. 

§5. Oznajmienie  ruchu. 

Najpóźniej  na  3  dni  przed  Icażdem  rozpoczę- 
ciem ruchu  wytwórni  winien  wytwórca  wina  mu- 

sującego, względnie  jego  zastępca,  przedłożyć  wy- 
znaczonemu w  tym  celu  organowi  skarbowemu  w 

2  egzemplarzach  oznajmienie  ruchu.  W  oznajmie- 
niu tern  należy  podać  dzień  i  godzinę  rozpoczęcia 

i  ukończenia  ruchu,  ilość  i  jakość  płodów  przerobić 
się  mających  na  wino  musujące,  tudzież  ilość  i  ro- 

dzaj wina  musującego  mającego  się  wyrobić.  Je- 
den egzemplarz  oznajmienia  zaopatrzonego  w  po- 

twierdzenie wniesienia  zwraca  organ  skarbowy 
wytwórcy  celem  dołączenia  do  rejestru  przychodu, 
a  drugi  dołącza  do  prowadzonego  u  siebie  zapisku 
na  wniesione  oznajmienie  ruchu. 

§6. Zapiski,    s  p  r  a  w  d  z  e  ni  a  zapasów. 

1.  Na  przychód  i  rozchód  gotowego  wina  mu- 
sującego {§  7  ustęp  1  niniejszego  rozporządzenia) 

bez  różnicy,  czy  się  je  jeszcze  daje  na  skład  lub 
wywozi  bez  złożenia  na  skład,  wytwórca  wina  mu- 

sującego winien  prowadzić  zapiski  według  załą- 
czonych wzorów  (załącznik  Nr.  1  —  rejestr  przy- 

chodu i  załącznik  Nr.  2  —  rejestr  rozchodu),  a  je- 
śli wyrabia  się  nie  tylko  wino  musujące  z  wino- 

gron, ale  także  z  ow^oców,  —  oddzielnie  dla  każde- 
go gatunku.  Druk  na  zapiski  w  paginowanych  i 

parafowanych  zeszytach,  których  nitka  znajduje 
się  pod  urzędową  pieczęcią,  należy  nabywać  w 
urzędzie  lub  u  organu  wyznaczonego  przez  władzę 
skarbową  I  instancji  za  zwrotem  kosztów  nakładu. 

2.  Zapiski  te  należy  zamknąć  z  upływem  każ- 
dego ćwierćrocza  kalendarzowego,  wydać  razem  z 

załącznikami  organowi  dozorującemu,  a  ten  organ 

uia  je  odesłać  za  pośrednictwem  władzy  skarbowej 
I  instancji  do  władzy  skarbowej  II  instancji.  Ta 
ostatnia  władza  sporządzi  na  podstawie  tych  za- 

pisków ogólny  wykaz  obrotu  wina  musującego  i 
dochodu  ze  swego  okręgu  i  przedłoży  go  do  25  dnia 
miesiąca,  następującego  po  okresie  obrachunko- 

wym departamentowi  akcyz  i  monopolów  Mini- 
sterstwa Skarbu. 

3.  Na  przychód  należy  wpisywać: 
a)  jako  pierwszą  pozycję  zapas  istniejący  przy 

wejściu  w  życie  usta>vy  w  dniu  1  grudnia,  a  w  , 
przyszłości    zapas    rachunkowy     pozostający    z  |, 
ewierćrocznego  zaniknięcia, 

h)  gotowe  wino  musujące,  ^ 

c)  wino  musujące,  które  po  wywozie  bez  uisz-  ̂  
czenia  podatku  zostaje  napowrót  wprowadzone  do  j, 

składu  podatkowego  (naprzykład  z  powodu  nie-  |.' i)rzyjęcia),  j 
d)  nadwyżkę  wina   musującego  stwierdzoną 

przy  sprawdzeniach  zapasów. 
4.  Na  rozchód  należy  wpisać: 
a)  wywiezione  wino  musujące,  ^ 
b)  próbki  do  kosztowania, 
e)  pęknięcie  i  inną  stratę, 

d)  ubytek  wina  musującego,  stwierdzony  przy  " sprawdzeniach  zapasów, 
e)  wino  musujące,  które  pod  dozorem  organu 

dozorującego  po  wylaniu  z  flaszek  bierze  się  na-  ' 
powrót  do  przeróbki. 

5.  O  nadzwyczajnych  wydarzeniach,  wskutek 

których  znajdujące  się  w  składzie  podatkowym  ^ 
wino  musujące  zostaje  zniszczone  lub  staje  się  nie- 

zdatnem  do  użytku,  należy  natj'^chmiast  po  spo- 
strzeżeniu donieść  organowi  dozorującemu;  organ 

ten  stwierdza  stan  faktyczny  i  wpisuje  wynik  w  o 
rejestrze  rozchodu.  it 

6.  Wytworzone  gotowe  wino  musujące  (ustęp  m 
3,  lit.  b),  dalej  wywozy  (ustęp  4,  lit.  a)  i  próbki  do 
kosztowania  (ustęp  4,  lit.  b)  należy  zapisać  z  koń-  m 
cem  dnia,  a  to  wywozy  opodatkowe  i  nieopodat- 
kowane  osobno.    Wszystkie  inne  wpisy  mają  na- 

stąpić natychmiast,  —  pęknięcie  i  strata,  skoro  je  k 
spostrzeżono.  Ji 

7.  Zapiski  winien  prowadzić  wytwórca  wina  n 
musującego  lub  kierownik  ruchu  osobiście  albo  j 

na  jego  odpowiedzialność  upoważniony  do  tego  za-  t 
stępca;  zapiski  te  należy  przechowywać  w  składzie  n 

podatkowym  i  przedkładać  na  żądanie  kontrolu-  n 
jącym  organom.  s. 

8.  Na  osobne  zarządzenie  Avładzy  skarbowej  \ 
II  instancji  należy  sprawdzić  zapasy  w  składzie 
podatkowym  i  porównać  z  zamkniętemi  zapiskami,  o 

Wyrywkowe  stwierdzenie  ilości  flaszek  jest  do-  t 
puszczalne.    Wynik  sprawdzenia  zapasów  należy  \ 
zapisać  w  zamkniętym  rejestrze  przychodu  i  podać 
władzy  skarbowej  I  instancji. 

9.  Za  ubytki  ma  wytwórca  wina  musującego 
zapłacić  podatek,  o  ile  nie  zostanie  udowodnionem, 
że  należy  je  przypisać  okolicznościom,  które  nie 
uzasadniają  obowiązku  zapłacenia  podatku.  Przy- 

pisanie podatku  należy  do  władzy  skarbowej  I  in- 
stancji. Uiszczenie  ma  nastąpić  w  urzędzie  naby- 

cia znaczków  podatkowych. 

§7. 

Gotowe    wino    musujące  w  w  y  t  w  ó  r  n  i. 

1.  .Za  gotowe  należy  nAvażać  wyprodukowane, 

według  postępowania  fermentacji  flaszkowej,  wi- 
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no  musujące,  które  bez  drożdży  wprowadza  się  do 
handlu,  skoro  flaszka  po  usunięciu  drożdży  zosta- 

ła zakorkowana.  Wino  musujące,  wyrobione  we- 
,  dług:  tego  samego  postępowania,  lecz  z  drożdżami 
do  handlu  wprowadzone,  tudzież  wyprodukowane 
sposobem  nasycania  lub  przez  fermentację  w  in- 

nych naczyniach,  a  nie  we  flaszkach,  należy  uwa- 
żać za  gotowe,  skoro  napój  spuszczono  do  flaszki, 

a  ostatnią  zakorkowano. 

2.  Gotowe  nieopodatkowane  wino  musujące 

j  wolno  przechowywać,  przysposabiać  i  pakować 
!  tylko  w  składzie  podatkowym;  jeżeli  w  wytwórni 
wina  musującego  wyrabia  się  wino  musujące  z 
winogron  i  owoców,  to  mnszą  istnieć  według  §  7 
ustawy  z  26  lipca  1918  r.  i  §  4  niniejszego  rozpo- 

rządzenia, oddzielne  składy  podatkowe.  Opodat- 
kowane wino  musujące  woluo  pozostawić  w  skła- 

dzie podatkowym  tylko  tak  długo,  jak  tego  warun- 
ki fabrykacji  koniecznie  wymagają. 
3.  W  składzie  podatkowym  należy  przechowy- 
wać wino  musujące  oddzielnie  według  poszczegól- 
nych wielkości  flaszek. 

4.  W  fabrykach  wina  musującego,  które  obec- 
nie są  już  w  ruchu,  należy  zapasy  gotowego  wina 

musującego  przenieść  najpóźniej  dnia  30  listopada 
1921  r.  do  składu  podatkowego;  ilość  ta  stanowi 
pierwszą  pozycję  rejestru  przychodu. 

.0  pod  at  kowany  wywóz  gotowego  w^i- 
'  namusującego. 

:       1.   Podatek  od  win  musujących  wytwórca  wi- 
bnien  uiścić  przez  umieszczenie  znaczków  podatko- 

wych na  flaszkach  przed  wywozem  gotowego  wina 
musującego  ze  składu  podatkowego. 
,      2.   Każdy  poszczególny  wywóz  gotowego  wina 
musującego  należy  zgłosić  u  organu  dozorującego 
pisemnie    według  załączonego  wzoru  (załącznik 
Nr.  3)  tak  wcześnie,  aby  organ  dozorujący  mógł 
sdążye  do  wytwórni  win  musujących  na  zapowie- 
Izianą  godzinę  wywozu;   flaszki,  zgłoszone  do  wy= 
vozu,  muszą  być  w  taki  sposób  ułożone,  aby  organ 
controlujący  mógł  się  bez  trudności  przekonać  o  ilo^ 
ici  flaszek,  ich  pojemności  i  należy  tern  umieszczeniu 
j  maczków  podatkowych.   Wynik  czynności  urzędom 
jvej  należy  wpisać   na  oznajmieniu;  potwierdzone 
łznajmienie  oddać  wytwórcy  wina  musującego,  któs 
y  ma  go  dołączyć,  jako  załącznik  do  rejestru  lOz* 
hodu.   Jeżeli  na  zapowiedzianą  godzinę  organ  do- 

.:orujący  nie  zjawi  się,  to  wytwórca  wina  musują= 
ego  może  przedsięwziąć  wywóz;    organ  kontroli 

^karbowej  zaopatruje  oznajmienie  uwagą:  „Nie  inter= 
,>^enjowano"  i  odsyła  je  wytv/órcy  wina  musującego ,f  celu  dołączenia  do  rejestru  rozchodu. 

3.  Wytwórca  wina  musującego  jest  wtedy  uwol^ 
Jony  od  każdorazowego  zgłaszania  każdego  poszczę* 
ólnego  wywozu  (ustęp  2),  gdy  o  porach  dnia  (godzi* 
•ach  odprawy),  podczas  których  te  wywozy  stale 
astępują,  doniesie  pisemnie  w  dwuch  egzemplarzach 

•władzy  skarbowej  I  instancji  i  ma  w  rękach  urzę* 
ownie  potwierdzony  egzemplarz  tego  doniesienia, 
rawo  organów  kontrolujących  zbadania,  czy  wywo.- 
one  wino  musujące  jest  należycie  zaopatrzone  znacz- 
ami  podatkowemi,  pozostaje  w  mocy,  a  wytwórca 
'ina  musującego  jest  obowiązany  otworzyć  w  celu 
5go  zbadania  także  już  zamknięte  posyłki.  Jeżeli 

nie  zachodzi  żadne  podejrzenie,  ma  się  organ  dozo- 
rujący ograniczyć  przy  tern  do  wyrywkowych  prób. 

0  zmianach  godzin  wywozu  należy  uprzednio  do= 
nieść. 

4.  Ułatwienie,  przyznane  w  ustępie  3,  może  wla* 
dza  skarbowa  II  instancji,  w  razie  nadużycia,  cofnąć; 

wytwórcy  wina  musującego,  którzy  zostali '  prawo* mocnie  skazani  za  ukrócenie  skarbowe,  dotyczące  po* 
datku  od  win  musujących,  są  wykluczeń!  od  tego 
ułatwienia. 

%9. 

Nieopodatkowany     wywóz  gotowego 
wina    musującego    za    linję  celną. 

1.  Wino  musujące  można  bez  uiszczenia  podat= 
ku  wywozić  przez  wszystkie  główne  urzędy  celne 
1  uboczne  urzędy  celne  I  klasy.  Wywóz  ma  następo= 
wać  według  przepisów  celnych  o  towarach,  których 

wywiezienie  należy  wykazać  przy  zastosowaniu  po= 
stępowania  konwojowego,  przyczem  jako  urząd  prze- 

kazujący występuje  dozorujący  organ,  który  jest  obo* 
wiązany  prowadzić  rejestr  wydanych  kart  konwojo* 

wych. 2.  Każdy  poszczególny  wywóz  ma  być  według 
wzoru  (Załącznik  Nr.  3)  zgłoszony  organowi  dozos 
rującemu  i  przez  niego  skontrolowany.  Potwierdzo* 
ne  zgłoszenie  należy  dołączyć  do  rejestru  rozchodu. 

§  10. 
Wprowadzenie  wina  musującego  przez 

linję  , celną. 

1.  Od  wprowadzonego  przez  linję  celną  dla 
odbiorców  w  obrębie  obszaru,  na  którym  obowiązuje 
ustawa  o  winach  musujących,  i  dostawianego  tam 
do  odprawy  celnej  wina  musującego,  które  nie  jest 
już  znaczkami  podatkowemi  należycie  zaopatrzone 
(ustęp  6),  ani  nie  jest  bezpośrednio  opodatkowane 
(bez  umieszczenia  znaczków  podatkowych,  ustęp  5), 

należy  uiścić  podatek  od  win  musujących  przy  ad= 
prawie  celnej  przez  nałożenie  znaczków  podatko« 
wych. 

2.  W  deklaracji  towaru  dla  odprawy  celnej  ma 
strona  oprócz  dat,  potrzebnych  dla  postępowania  cel= 
nego,  podać:  gatunek  wina  musującego  (wino  musu- 

jące z  winogron  albo  owoców),  wielkość  i  ilość  tla* 
szek. 

3.  Co  do  odprawy  posyłek  wina  musującego, 
na  podstawie  wyniku  oględzin,  mają  zastosowanie 
odnośne  przepisy  celne,  z  tern  uzupełnieniem,  że 
także  daty  miarodajne  dla  opodatkowania  mają 
być  przez  urzędy  celne  stwierdzone  i  w  dokumencie 
celnym  uwidocznione. 

4.  Znaczki  podatkowe  mają  strony  nabyć 
i  nałożyć  ]jrzed  lub  podczas  odprawy  celnej  na 
flaszkach  z  winem  musującem;  urzędy  celne, 
w  których  okaże  się  regularne  zapotrzebowanie 
znaczków  do  opodatkowania  win  musujących,  mo- 

gą być  przez  władzę  skarbową  II  instancji  prze- 
znaczone do  wydawania  znaczków  do  opodatkowa- 

nia win  musujących  za  gotówkę. 
5.  Co  do  wina  musującego,  nieprzeznaczone- 

go  do  obrotu  handlowego,  nadchodzącego  z  zagra- 
nicy pocztą  albo  w  obrocie  podróżnym  i  granicz- 
nym, zezwala  się  na  bezpośrednie  uiszczenie  po- 
datku od  wina  musującego  (bez  nałożenia  znacz- 
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KÓw  poduŁkowycii).  W  tych  wypadkacii  należy 
z  zacliowaiiiem  odpowieduiej  ostrożności,  wycisnąć 
na  etykiecie  flaszki  pieczęć  urzędową  urzędu  cel- 
nego. 

6.  MinisLei'st\vo  Skarbu  zastrzega  sobie  ze- 
zwolenie zagranicznym  wytwórcom  wina  musu- 

jącego na  nakładanie  w  przepisany  sposób  już  za 
granicą  znaczków  podatkowycii  na  flaszkach  z  wi- 

nem musującem.  Bliższe  warunki  zostaną  poda- 
ne w  każdorazowem  pozwoleniu.  Strona  ma  w  de- 

klaracji towaru  dla  odprawy  celnej  podać  oprócz 
dat  wymienionych  w  ustępie  2  także  okoliczność, 
że  flaszki  są  już  zaopatrzone  znaczkami  podatko- 
wemi  oraz  nazwi^sko  wytwórcy  wina  musującego. 

Przy  odprawie  na  podstawie  wyniku  oględzin 

ma  urząd  celny  wymienić  nazwisko  W5'twórcy  wi- 
na musującego  w  dokumencie  cłowy)u. 
Przy  odprawie  takich  posyłek — urząd  celny  wi- 

nien się  przekonać,  czy  pochodzą  one  od  wytwór- 
cy, posiadającego  pozwolenie  i  wyrywkowo  zba- 
dać, czy  flaszki  są  należycie  zaopatrzone  znaczka- 

mi podatkowemi.  Na  wypadek  znalezienia  przy 
oględzinach  choćby  tylko  jednej  flaszki,  która  nie 
jest  należycie  zaopatrzona  znaczkiem  podatko- 

wym, należy  całą  posyłkę  zbadać;  takie  flaszki 
mają  być  przez  stronę  dodatkowo,  bez  uwzględnie- 

nia znajdującego  się  może  znaczka  podatkowego, 
należycie  znaczkami  podatkowemi  zaopatrzone  lub 
pod  kontrolą  karty  konwojowej  napowrót  za  gra- 

nicę odesłane.  O  tego  rodzaju  usterkach  należy 
w  każdym  wypadku  donosić  wprost  Ministerstwu 
Skarbu.  ^ 

V.  Jako  próbki  wolne  od  podatku  traktuje 
się  próbki,  wchodzące  przez  linję  celną  pocztą, 
przewożone  przez  pocztę  jako  wzory,  o  ile  według 
obowiązujących  przepisów  cłowych  są  uwolnione 
od  dostawienia  do  urzędu  celnego. 

§11. 
Spożycie  g  o  t  o  V7  e  g  o  w  i  n  a  musującego 

w  obrębie  wytwórni. 

1.  W  ubikacjach  wytwórni,  włącznie  ze  skła- 
dem podatkowym,  wolno  spożywać  gotowe  wino 

musujące  tylko  po  przepisanem  opodatkowaniu. 
2.  Próbie  i  do  kosztowania,  które  bierze  się 

z  gotowego,  jednak  jeszcze  nieopodatkowanego  wi- 
na musującego,  nie  podlegają  podatkowi  od  win 

musujących,  o  ile  kosztowanie  następuje  w  ubi- 
kacji do  tego  przeznaczonej  (§  4a),  w  której  nie 

wolno  przechowywać  zapasu  gotowego  wina  musu- 
jącego, przez  wytAvórcę  lub  jego  funkcjonarjuszów 

i  tylko  w  tym  celu,  aby  sprawdzić  smak  wina  mu- 
sującego. Te  próbki  do  kosztoAvania  należy  zapi- 

sać na  rozchód  w  rejestrze  rozchodu. 

§12. 
Kontrola. 

1.  Organa  skarbowe,  powołane  do  wykony- 
wania postanowień  iistawy  o  winach  musujących 

są  uprawnione  wstępować  do  fabryk  win  musują- 
cych o  każdej  porze  w  czasie  ruchu,  —  pozatem 

tylko  w  godzinach  dziennych  przedsiębrać  dogląd, 
przeglądać  zapiski,  ustanowione  przez  władzę  skar- 

bową i  przeprowadzać  dochodzenia,  potrzebne  w  ce- 
lu kontroli. 

2.  Przedsiębiorcy  i  ich  zastępcy  są  obowiąza- 
ni udzielać  kontrolującym  organom  skarbowym. 

niezbęduycii  wyjaśnień  i  dostarczać  potrzebnej  po 
mocy. 

3.  Urzędnikom  skarbowym,  zaopatrzonym 
w  szczególno  polecenie  władzy  skarbowej,  należy 
oprócz  tego  dozwolić  na  żądanie,  celem  wykonania 
kontroli,  wglądu  do  ksiąg  przedsiębiorstwa,  odno- 
szącycli  się  do  wyrobu  i  sprzedażi  wina  musują- cego. 

Kontrola  s  p  r  z  e  d  a  w  c  ó  w    i   li  a  n  d  1  a  r  z  y 
wina  musującego.. 

Osoby,  które  sprzedają,  lub  szynkują  wino  mik- 
sujące, są  obowiązane  okazać  swoje  zapasy  właś 

ciwemu  organowi  skarbowemu  dla  kontroli,  wyka- 
zać na  jego  żądanie,  skąd  zapasy  te  pochodzą  i  czy 

zostały  należycie  opodatkowane.  Osoby  te  obo- 
wiązane są  prowadzić  należycie  rejestr  przycho- 

du i  rozchodu  wiua  musującego.  Rejestr  przycho- 
du ma  zawierać  następujące  rubryki:  pozycję  bie- 

żącą, dzień,  miesiąc  i  rok  sprowadzenia,  przedsię- 
biorstwo i  miejscowość,  skąd  nadeszła  przesyłka, 

ilość  flaszek  i  rodzaj  wina  musującego. 

Rejestr  rozchodu  zawierać  ma:  poz5'cję  bieżą 
l  ą  rozchodu,  dzień,  miesiąc  i  rok  rozchodu,  na 
zwisko  i  miejsce  zamieszkania  odbiorcy,  a  następ- 

nie ilość  flaszek  wina  musującego  gronowego  (ca- 
la, pół  i  K  flaszki)  i  wina  musującego  owocowego 

(cała,  pół  i.y%  flaszki)  i  uwagi. 
Do  rejestru  przychodu  należy  zaciągnąć  na 

tychmiast  po  otrzymaniu  przesyłkę  i  wypełnić  od- 
nośne rubryki,  a  do  odnośnej  pozycji  przychodu 

dołączyć  otrzymany  rachunek  przedsiębiorstwa, 
od  którego  sproAvadzono  przesyłkę,  pozycję  re 
jestru  rozchodu  przedsiębiorstwa,  które  rachunek 
wystawiło;  jeśli  przesyłka  nadeszła  z  zagranie> 
należy  dołączyć  do  rejestru  kwit  celny. 

Do  rejestru  rozchodu  należy,  zapisać  natych- 
miast po  wydaniu  każdą  przesyłkę  ściśle  wedle 

rubryk,  —  a  o  ile  chodzi  o  drobną  całodzienną 
sprzedaż  flaszkową  —  sumarycznie  ilość  sprzeda- 

nego wina. 
Z  końcem  każdego  miesiąca  należy  zestawić 

w  rejestrze  miesięczne  przychody  i  rozchody  — 
a  z  końcem  rokvi  zamknąć  rejestr,  wyprowadzić 

remanent  i  przenieść  go  jako  taki  do  nowego  re- 
jestru przychodu.  Rejestra  te  przechowuje  sif; 

w  przedsiębiorstwie.  W  chwili  wejścia  w  życie 
rozporządzenia  Rady  Miuistrów  o  ujednostajnie- 

niu opodatkowania  wina,  należy  cały,  znajdujący 

się,  a  zgłoszeniu  podlegający  zapas  wina  musują- 
cego zapisać  na  przychód  do  rejestru  przychodu— 

a  do  tej  pozycji  dołączyć  drugi  egzemplarz  zgło- 
szenia zapasów  i  pokwitowanie  na  zapłacony  do 

datkowy  podatek. 

Za  należyte  prowadzenie  rejestru  odpowiada 
sprzedający. 

§14. 

Dodatkowy  podatek. 

1.  Wino  musujące,  znajdujące  się  dn.  1  grud- 
nia 1921  r.  poza  wytwórnią  Avina  musującego  lub 

składu  celnego,  podlega  dodatkowemu  opodatko- 
waniu w  wymiarze  podanjan  w  ustępie  4.  Zapasy 

wina  musującego,  znajdujące  się  w  fabrykach  win 
musujących,  muszą  być  w  chwili  wejścia  w  życie 
rozporządzenia  Rady  Ministrów,  a  więc  w  dniu 
i  grudnia  1921  r.  przeniesione  do  składu  podatko- 
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wego,  skąd  mogą  być  wywiezione  dopiero  po  oban- 
derolowaniu  zBaczkami  podatkowemi. 

2.  Do  win  miisiijących,  podlegających  dodat- 
kowemu podatkowi,  należą  wszystkie  wina,  wina 

[  owocowe  (wina  z  owoców  i  jagód),  napoje  zawie- 
li, rające  wino  lub  wino  owocowe  o  zawartości  alko- 

['  holu,  ponad  jeden  procent  objętości,  z  których  przy 
I  otwarciu  flaszki  uchodzi  burząc  się  kwas  węglowy. 

3.  Uwolnienie  od  dodatkowego  opodatkowa- 
I  nia  jest  wino  musujące,  znajdujące  się  w  posiada- 
j  niu  gospodarstw  domowych,  które  wina  miTSują- 
liCego,  ani  nie  sprzedają,  ani  nie  szynku  ją,  jeżeli 
łączny  zapas  w  całych  flaszkach  lub  na  całe  flasz- 

ki przerachowany  (ust.  4)  wynosi  nie  więcej,  jak  2 

'''^.wie)  sztuki;  większe  zapasy  należy  poddać  w  ca- 
•        onod B tko v/aniu . 

'.    Dodatkowy  podatek  wynosi: 
od  flaszki  wina  musującego  winogronowe- 

go o  pojem.ności  ponad  425  do  850  centymetrów 
kubicznyeli  (cala  flaszka)  w  b.  zaborze  austr- 

jaekim  799  mk.  44  fen.,  w  b.  zaboi-ze  rosyjskim 
SOO  mk.,  a  w  b.  zaborze  pruskim  797  mk.,  jeśli 
jednak  udowodniono,  że  wino  musujące  jest 
sporządzone  z  wina  owocowego  —  w  b.  zabo- 

rze austriackim  399  mk.  8(5  fen.,  w  b.  zaborze 
rosyjskim  400  m.k.,  a  w  b.  zaborze  pruskim 
397  mk.  40  fen.; 

od  flaszki  wina  musującego  winogronowe- 
!  go  o  pojemności  ponad  230  do  425  centymetrów 

kubicznych  (pól  flaszki)  w  b.  zaborze  austr- 
jackini  399  mk.  72  fen.,  w  b.  zaborze  rosyjskim 
400  mk.,  w  b.  zaborze  pruskim  398  mk.  50  fen., 
a  od  pół  flaszki  wina  musującego  owocowego 

w  b.  zaboj"ze  austrjackim  199  mk.  93  fen.,  w  b. 
zaborze  rosyjskim  200  mk.,  a  w  b.  zaborze  prus- 

ki t!!  199  mk.  70  fen.; 

od   flaszki   musującego  winogronowego 
o  pojemności  do  230  centymetrÓAv  kubicznych 
(ćwierć  flaszki)    w    b.    zaborze  austrjackim 
199  mk.  86  fen.,  w  b.  zaborze  rosyjskim  200  mk„ 
a  w  b.  zaborze  pruskim  199  mk.  25  fen.,  nato- 

j       miast  od  takiej  flaszki  Avina  musującego  owo- cowego w  b.  zaborze  austriackim  99  mk.  96  fen., 

w  b.  zaborze  rosyjskim  100  mk.,  a  w  b.  zabo-' 
rze  pruskim  99  mk.  85  fen. 

i       Frzy  flaszkach,  których  pojemuość  jest  więk- 
•sza,  jak  850  centymetrów  kubicznych,  liczy  się  za 
I  każde  dalsze  chociażby  tylko  zaczęte  230  centy- 

metrów kubicznych  pojemności  po  jednej  czwar- 
...tej  stopy  podatkowej  za  całą  flaszkę. 

•  5.   Wszystkie   naczynia,     zawierające  wino 
•  ̂musujące,  są  uważane  za  flaszki  w  myśl  rozporzą- 
Idzenia  Rady  Ministrów. 

§  35. 
Zgłoszenie  zapasów. 

'  1.  Kto  posiada  w  dniu  1  grudnia  1921  r.  za- 
.jpas  wina  musującego,  podlegający  dodatkowemu 

^  i-opodatkowaniu  jest  obowiązany  zgłosić  pisemnie 
^Liwedług  załączonego  wzoru  (załącznik  Nr.  4) 

l[iiw  3  egzemplarzach,  temu  oddziałowi  kontroli  skar- 
,L'bowej,  względnie  urzędowi  skarbowemu,  w  które- 
fLgo  okręgu  znajduje  się  zapas,  podlegający  zgło- 
I  szeniu,  najpóźniej  do  3  grudnia  J921  r.,  ilość  i  wiel- 
1  kość  flaszek,  gatunek  wina  musującego  (wino  mu- 

sujące z  winogron  albo  z  owoców),  tudzież  miej- 
scowość i  ubikacje  przechowania, 

2.  Gdyby  wino  musujące  podlegające  zgłoszeniu 
znajdov/ało  się  w  transporcie,  to  obowiązek  zgłoszę* 
nia  i  uiszczenia  dodatkowego  podatku  ciąży  na  ods 
biorcy  towaru,  który  ma  wnieść  zgłoszenie  najpóź* 
niej  do  48  godzin  po  nadejściu  posyłki. 

3.  Przedsiębiorstwa  kolei  żelaznych,  żeglugi  pa= 
rowej  tudzież  poczty  są  obowiązane  każdą  przesyłkę 
wina  m.usującego  przyjętą  przed  1  grudnia  1921  r.  do 
przewozu  dla  odbiorcy,  jednak  do  tego  duia  nie  wy 
daną,  natychmiast  po  nadejściu  do  stacji  wydania 
zgłosić  w  oddzielę  kontroli  skarbowej  względ-iie 
w  urzędzie  skabrowym,  w  którego  okręgu  ta  stacja 
leży.  Doniesienie  to  winno  zawierać  nazwisko  nadaw? 
cy  i  odbiorcy  tudzeż  podanie  wagi  brutto  i  rodzaju 

przesyłki. 
4.  Jeżeli  przepisane  zgłoszenie  do  dodatkowego 

opodatkowania  zostaje  zaniechane,  albo  jeżeli  zgIo» 
szono  ilość  wina  wszelkiego  rodzaju  moszczu  wina 
musującego  więcej  niż  5%  mniejszą  od  ilości  faktycz= 
nie  stwierdzonej  lub  popełniono  inne  nieprawidło' 
wości  w  zgłoszeniu,  to  należy  przeciw  winnemu  wdro= 
żyć  śledztwo  karno  =  skarbowe  w  myśl  §  8  rozporząs 
dzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  listopada  1921  r. 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  95.  poz.  700). 

§  16. 

Urzędowe  sprawdzenie. 

1.  Organ  skarbowy,  do  którego  wniesiono  z  gło. 
szenie  zapasów,  obowiązany  jest  sprawdzić  doklad= 
ność  zgłoszenia  ewentualnie  zażądać  potrzebnych 
uzupełnień,  a  następnie  przystąpić  bezwłocznie  do 
sprawdzenia  zapasów. 

Wynik  sprawdzenia  i  sprawdzony  zapas  wina  mu? 
sującego,  kvv^otę  dodatkowego  podatku  i  kasę  pobo* 
rową,  w  której  tę  kwotę  należy  uiścić,  należy  podać 

w  3  egzemplarzach  zgłoszenia.  Jeden  egzemplarz  zgIo= 
{jzenia  należy  zwrócić  zgłaszającemu  zapas  wina,  dru= 
gi  przesłać  do  kasy  poborowej,  a  trzeci  po  uwidocz* 
nieniu  w  nim  numeru  kv/itu  kasowego  przesłać  za 

pośrednictwem  władzy  skarbowej  I  instancji  do  wlaś« 
ciwej  władzy  skarbowej  II  instancji. 

Zgłaszający  obowiązany  jest  zapłacić  przypada- 
jacy  dodatkowy  podatek  w  ciągu  3  dni  w  kasie  po' 
borowej  i  okazać  kwit  organowi  skarbowemu. 

Zarachowanie  wpłaconych  kwot  należy  przepro= 
wadzić  w  osobnym  rejestrze  podatlcowym  zaopatrzos 

nym  napisem  „dodatkowy  podatek  od  \«na". 
Osoby,  które  wino  musujące  sprzedają,  albo 

szynkują,  mają  na  flaszkach  z  v/inem  musującem, 

o  ile  flaszki  te  nie  były  dotychczas  zaopatrzone  znacz= 
kami  podatkowemi,  nalepić  w  ciągu  3  dni,  nabyte  na 
podstawie  sprawdzonego  przez  organ  skarbowy  zglo* 
szenia  zapasów  w  kasie  poborowej,  znaczki  podatko* 
we  i  zawiadomią  o  tern  organ  skarbowy. 

Gdyby  na  flaszkach  z  winem  musuj ącem  nale» 
pione  były  dawniejsze  na  niższą  kwotę  opiev;ające 
znaczki  podatkowe  —  wówczas  zgłaszający  winien 
zapłacić  wymierzony  mu  w  zgłoszeniu  zapasów  do« 
datkowy  podatek  w  gotówce  w  kasie  poborowej  do 
3  dni  i  przedłożyć  organowi  skarbowemu  kwit,  po' 
czem  organ  ten  wyciśnie  na  etykiecie  butelek  z  wi' 
nem  musującem  pieczęć  urzędową  i  adnotację,  że  po» 
datek  dodatkowy  uiszczono. 
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§  17. 
Wytwórcy  wina  musuj  ące.t>o  obowiązani  są  cały 

zapas  opasek  podatkowych,  zakupionych  po  dotych* 
czas  obowiązujących  niższych  cenach  przedłożyć 

wraz  z  konsygnacją  kasie  poborowej  do  dodatkowe= 

i^o  ostemplowania  pieczęcią  urzędową  i  zapłacić  róż= 
nicę  między  dotychczasową,  a  obecną  ceną  sprzeda' 
ży  —  a  kwit  otrzymany  dołączyć  do  rachunku  opa« 
sek  podatkowych. 

Kasy  poborowe  obowiązane  są  pobrać  dodatko= 
wy  podatek  w  rejestrze  dodatkowych  opłat  od  wina, 
odnośną  konsygnację  dołączyć  do  rejestru  i  wydać 
pokwitowanie  odbioru  podatku  wpłacającemu  wraz 
z  przestemplowauemi  opaskami  podatkowemi. 

Kasy  poborowe,  którym  powierzono  sprzedaż 
opasek  podatkowych,  powinny  własny  dotychczaso* 
wy  zapas  starych  opasek  podatkowych,  opiewających 
na  niższą  kwotę,  przestemplować  pieczęcią  urzędową 
i  wydawać  pobierającym  je  po  nowych  cenach. 

§  18. Do  końca  grudnia  1921  r.,  t.  j.  do  czasu  kiedy 
kasy  poborowe  będą  w  stanie  zaopatrzyć  się  w  nowe 
opaski  podatkowe  do  oklejania  flaszek  z  winem  mu« 

sująceui,  i:czvvala  się  w  obrocie  wewnętrznym  wy 
puszczać  do  wolnego  obrotu  wino  musujące  bez 
znaczków  podatkowych  pod  warunkiem,  iż  przypa' 
dający  podatek  wpłacony  będzie  do  kasy  poborowej 
w  gotówce,  kwit  dołączony  do  książki  obrachunkom 
wej  wytwórni  wina  musującego,  a  na  etykiecie 
flaszek  z  winem  musuj ącem  umieszczoną  będzie  przez 
organ  kontroli  skarbowej  adnotacja,  iż  wino  musuj ąs 
ce  zostało  należycie  opodatkowane  i  będzie  wyciśs 
niętą  pieczęć  kontroli  skarbowej. 

§  19. 

Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  1  grudnia  1921  r. 

§  1  do  §  13  włącznie  i  §  18  nie  mają  zastoso- 
wania na  obszarze  województw  Pomorskiego  i  Po- znańskiego. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(— )  Wybicki. 

(Dz.  Ustaw  Nr.  98  a  d.  10/XII  r.  1921,  poz.  711). 

Załącznik  Nr.  1 

Dzielnica 
(strono  pierwsza). 

REJESTR  PRZyCHODU  Nr. 

(do  §  6  rozp.  M.  Sk.  z  d,  24.  XI.  21), 

Okręg   Izby  Skarbowej 
Okręg  kontrolny 

winogron2) 

gotowego  wina  musującego  z— ̂ ^^^^^ —  złożonego  w  składzie  podatkowym  fabryki  wina  musującego 

1.  k. 
do 

za  czas  od 

ĆWIERĆROCZNE  ZAMKNIĘCIE. 

19 

Wino   musujące  we 

l/J 1/2 

flaszkach  (ilość) 

Pot^ższy  zapas  rachunkowy  przeniesiono  do  rejestru  przychodu  Nr. 
Ilość  załączników  pod  pozycją  1. 

(strona  druga). 

a  <  la 
N  N  g 

)a
ta
 

is
an
ia
 

1/1 

1/2       i  1/4 
Powód  przychodu Podpis  strony UWAGA 

>-)  O-^O 
"  o. 

a N flaszki  (ilość) 

1 2 3 4      !  5 6 7 8 9 10 

i 

j 

1)  Numerowanie  rozpoczyna  się  na  nowo  w  każdym  roku  kalendarzowym. 
2)  Nieodpowiednie  należy  skreśłić. 
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Załącznik  Nr.  2 

Dzielnica 
(strona  pierwsza). 

(do  §  6  rozp.  M.  Sk.  z  d.  24.  XI.  21). 

Okręg  Izby  Skarbowej  
Okrcg  kontrolny    

REJESTR  ROZCHODU  Nr.   

wydanego  na  rozchód  w  składzie  podatkowym  fabryki  win  musujących 

w     1.  k. 

19  do    19 

Ilość  załączników 

UWAGA.    W  kolurnnie  uwaga  należy  przy  każdej  pozycji,  która  dotyczy  wywozów  uwidocznić,  czy  idzie  o  wywóz  opo- 

winogronl) 
wina   musującego   z  j  za  czas  od 

datkowany  lub  nieopodatkowany. 
(strona  druga). !■  IWIIIHIIII 

O    •  .-3 

S  2  5 ata 

1  1 
l/a 

■ 

1/4  ; 

Powód  rozchodu Podpis  strony UWAGA 
o  -a _)  cŁ-a 

O-o. 
o N flaszki  (ilość) 

1 2 3 4 
5       '  6 

7 8 9 10 

1 i 
1 
; 
1 

Dzielnica  
Okręg  Izby  Skarbowej 
Okręg  kontrolny 

Do  poz. 

z  dnia 

nieopodatkowanego^) 

wywozu    -^p^tk^Wei^  "'"sującego  z 

ZGŁOSZENIE 
winogron 

Załącznik  Nr.  3 

(do  §  8  i  9  rozp.  M.  Sk.  z  d.  24.  XI.  21) 

rej.  rozchodu  Nr. 
19 

owoców z  fabryki  wina  musującego 

1.  k. 
Ilość  wywożonych 

1/1     i     1/2     !  1/4 

flaszek 

3    !  4 

NAZWISKO        i  Miejsce  zamieszkania 

Odbiorcy 
Kraj  przeznaczenia 

dnia  .   19   (Podpis  strony)     

ZAŁATWIENIE: 
1.  Wniesiono  dnia      19. 
2.  Zapisano  w  rejestrze  na  wydane  karty  konwojowe  pod  poz.  ,  
3.  Czy  posyłka  zgodna  ze  zgłoszeniem?  
4.  O  ile  posyłka  nie  jest  zgodna  ze  zgłoszeniem?  _  

(Podpis  organu  skarbowego) 

1)  Numerowanie  rozpoczyna  si;  na  nowo  w  każdym  roku  kalendarzowym^ 
-)    Nieodpowiednie  należy  skreślić. 
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 Załącznik  Nr.  4 (do  §  15  rozp.  M.  Sk.  z  24.  XI.  21). 

(strona  pierwsza)^ 
Dzielnica 

ZGŁOSZENIE 

  ^    jego  zapasów  wina  musującego  podlegającego dodatkowemu  opodatkowaniu: 

Miejsce  przechowania  wina  musującego =  s.  3 ILOŚĆ 

1 1 
j  Bliższe  oznaczenie  ubi- 

Miejscowość,  ulica     j  kacji  w  których  wino 

j  musujące  jest  złożone 1 

OJ  nr  ̂  

ł/2 
1/4 
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e  k 

O  E  o 

zapasu  wina  musującego 

■  1  2 3 4 6 7 8 9 
1 

i 

  dnia 

1 

19 

(Podpis  strony  z  podaniem  stanowiska  lub  zatrudnienia) 
(strona  druga). 

ZAŁATWIENIE: 
1.  Wniesiono  dnia    grudnia  19   r. 
2.  Wynik  przedsięwziętego  dnia    grudnia  19        urzędowego  sprawdzenia. 
3.  Rodzaj,  ilość  i  wartość  znaczków  podatkowych,  które  należy  nałożyć; 
4.  Wzmianka,  czy  znaczki  podatkowe  zostały  już  nałożone; 
5.  (Wypełnić  i  dołąc2yć  poświadczanie  złożenia  podatku  dodatkowego,  o  ile  flaszki  nie  pozostały  już  zaopatrzone 

należytemi  znaczkami  podatkowemi). 
Przypadający  dodatkowy  podatek    mk.  słowami   mk, 

należy  natychmiast  w  kasie  skarbowej 
zapłacić  bezpośrednio  lub  w  obrocie  Pocztowej  Kasy  Oszczędności,  poczeni  znaczki  podatkowe  wymienione  w  ustępie  3. 
zostaną  stronie  przez  kasę  skarbową  wydane  względnie  przesłane. 

  dnia   '9   r. 
Podpis  strony:  Podpis  organu  skarbowego: 

583. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Ministerstwo  Skarbu  komunikuje:  W  dniu  1  grudnia 
1921  r.  wchodzi  w  życie  rozporządzenie  Rady  Mini- 

strów, wedle  kiórego  podatek  spożywczy  od  wina  mu- 
sującego wynosi  na  całym  obszarze  Rzeczypospolitej 

Polskiej:  od  caJej  flaszki  wina  musującego  gronowego 
500  mk.,  od  wina  musującego  owocowego  —  400  mk.. 
od  pól  flaszki,  względnie  ćwierć  flaszki  połowę,  wzglę- 

dnie /<  część  powyższych  opłat.  Za  całą  flaszkę  uważa 
się  flaszkę  o  pojemności  ponad  425  do  850  cent.  kubicz- 
nych;  za  pół  flaszki  —  o  pojemności  ponad  230  do  425 
cm.  kubicznych,  za  3^  flaszki  —  flaszkę  o  pojemności  do 
230  cm.  kub.  Znajdujące  się  w  dniu  1  grudnia  1921  r. 
w  posiadaniu  sprzedawców  i  osób  prywatnych  zapasy 
^■.ina  musującego  podlegają  dodatkowemu  opodatkowa- 
n  u  i  mają  być  złożone  w  miejscowym  urzędzie  skarbO' 
wym  do  3  grudnia  1921  r.  U  osób  prywatnych  od  do- 

datkowego opodatkowania  i  od  zgłoszenia  wolne  są 
ciYrie  csle  flaszki.  Dodatkowy  podatek  wynosi  różnicę 
iniędzy  dotychczasowym  a  nowym  podatkiem.  Podatek 
i-po/iywczy  od  wina  musującego  opłaca  się  za  pomocą 
opasek  podatkowych,  nalepianych  na  flaszce. 

(Monitor  Polslci  Nr.  269,  1921  r.). 

584. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  28  październilca  1921  roku 

0  wykonaniu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
14  października  1921  r.  w  przedmiocie  opodatkowas 

nia  spirytusu  i  wyrobów  wódczanych. 

Na  mocy  §  16  rozporządzenia  Kady  Ministrów 
z  dnia  14  października  1921  r.  w  przedmiocie  opo- 

datkowania spirytusu  i  wyrobów  wódczanych  na 
obszarze  Rzeczypospolitej  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  86, 
poz.  628),  w  porozumieniu  z  Ministrem  Przemysłu 
1  Handlu  zarządza  się,  co  następuje: 

Obrót  spirytusem  wewnątrz  kraju. 

§  1.  Spirytus  surowy  wyrobiony  w  gorzel- 
niach może  być  wywieziony  z  gorzelni  tylko  do 

wolnych  składów,  rafinerji  spirj^tusu,  zakładów 
denaturacyjnyeh,  względnie  do  octowni,  przydzie- 

lonych z  poborem  spirytusu  do  gorzelni.  O  ile 
gorzelnia  posiada  własny  oddział  rektyfikacyjny, 
spirytus  rektyfikowany  może  być  wywożony  do 
fabryk  wódek,  do  wolnych  składów  do  przydzielo- 

nych im  z  poborem  spirytusu  zakładów,  przera- 
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hiających  spirytus  na.  cele  techniczne.  Z  rafinerji, 
uznanych  za  wolny  skład,  tudzież  z  rafinerji  av 
ogólności,  spirytus  rektyfikowany  może  być  wy- 

wożony do  likierni,  dale.i  na  zasadzie  zezwoleń 
Avładzy  skarbowej  II  instancji  na  cele  lecznicze, 
do  aptek,  szpitali,  octowni,  zakładów  denaturacyj- 
nych  i  zakładów,  przerabiających  spirytus  na  cele 
techniczne. 

Do  konsumcji  wewnątrz  kraju  mogą  być  Avy- 
Duszezone  z  likierni  do  koncesjonowr^nych  miejsc 

sprzedaży  wódki  f^atunkowe  (wódka,  likiery,  rozo- 
lisy,  rum  i  t.  p.)  av  naczyniach  zamkniętych  o  ma- 

ksymalnej zawartości  alkoholu,  unormoAvanej  w 

art.  3  ustawi'  z  dnia  23  kwietnia  1920  r.  o  o??rani- 
czeniach  av  sprzedaży  napojów  alkoholowych  (T)z. 
r.  R.  P.  Nr.  37,  poz.  210).  Naczynia  z  wódkami 

«:atimi.-ovv'emi  winny  być  zaopatrzone:  w  etykietę 
likierni  z  uwidocznieniem  na  tejże  firmy,  nazwy 

i  stoi)nio\vości,  tudzież  ilo.ści  wódki  p-atunkowej 
i  w  banderolę  (opaskę),  nalepioną  na  korku  i  bo- 

kach szyjki  naczynia.  Banderole  należy  nabywać 
w  kasie  skarbowej  po  cenie  kosztów  nakładn. 

§  2.  Akcyzę,  av  unormowanej  w  §  6  rozporzą- 
dzenia Rady  Ministrów  z  dnia  14  października 

1921  r.  o  opodatkowaniu  spirytusu  i  wyrobów 

wódczanyeh  Avysokości,  pobiera  się  w  pełnej  wyso- 
kości od  spirytusu,  przeznaczonesro  na  cele  kon- 

sumcyjne,  dla  aptek,  za-kładów  farmaceutycznych, 
perfumeryjnych,  kosmetycznych.  Od  spirytusu, 
przeznaczonego  dla  szpitali  piiblicznych  (rządo- 

wych, komunalnych,  miejskich  dobroczynnych), 
do  celów  leczniczych  i  do  przyrządzania  lekarstw 
w  aptekach  szpitalnych,  tndzież  do  robót  w  pra- 

cowniach przy  zakładach  naukowych  i  tych  zakła- 
dach doświadczalnych,  które  założono  w  celach 

ogólno-społecznych,  zniża  się  akcyzę  na  10%,  dla 
innych  celów  technicznycli  na  20%  każdorazowe- 

go podatku  spożywczego. 
Od  akcyzy  zwalnia  się  spirytus,  przeznaczo- 

ny do  wyrobu  octu,  do  ogrzewania,  opalania  i  do 
noruszania  silników  oraz  dla  specjalnych  celów  te- 

chnicznych na  wniosek  Ministerstwa  Przemysłu  i 
Handlu,  tudzież  zaniki  spirytusu  w  dozwolonych 
granicach. 

Spirytus,  korzystający  z  ulg  lub  zwolnienia 
od  podatku,  przeznaczony  do  celów  technicznych, 
do  wyrobu  octu,  ogrzewania,  opalania  i  poruszania 
silników,  musi  być  zdenaturoAvany  w  sposób,  Avy- 
kluczający  użycie  go  jako  napoju  alkoholowego. 

Zezwolenie  na  pobór  spirytusu  do  celów,  wy- 
mienionych w  ustępie  2  niniejszego  paragrafu, 

udziela  władza  skarbowa  II  instancji,  na  prośbę 
odnośnego  przedsiębiorstwa,  zaopatrzoną  w  po- 

świadczenie władzy  przemysłowej  II  instancji  co 
(h^  ilości  zapotrzebowania,  i  przypilnuje  należyte 
skażenie  spirytusu  środkami  skażającemi,  dostar- 
czonemi  przez  przedsiębiorstwo.  Zezwolenia  na 
nobór  spirytusu  dla  aptek,  szpitali  publicznych  i 
na  cele  naukowe  udziela  władza  skarbowa  II  in- 

stancji na  prośbę  odnośnych  zakładów,  zaopatrzo- 
^]^\  w  poświadczenie  odnośnego  Ministerstwa, 
A\zglednie  upoważnionej  przez  nie  władzy  II  in- 
staTicji  co  do  ilości  zapotrzebowania. 

Term  Ul  jtfntnoścl  poflathu  spożijirczcgo  (akcyzy). 

§  3.  Podatek  spożywczy  (akcyzę)  należy  uiś- 
cić w  kasie  skarbowej,  podanej  do  wiadomości 

przedsiębiorstwa,    przed    oznajmieniem  wywozu 

spirytusu  z  zakładu  gorzelnianego  lub  wolnego 
składu,  według  ilości  alkołiohi,  zawartego  w  spiry- 

tusie, który  ma  się  y.ywieźć.  Podatek  spożywczy 
uiszcza  się  na  zasadzie  oznajmienia,  sporządzonego 
i  Avniesionego  przez  wywożącego  spirytus  av  1 
egzemplarzu  do  kasy  skarbowej.  W  oznajmieniu 
należy  podać  ilość  mającego  się  wywieźć  spirytu- 

su w  stopniach  hektolitrowych  alkoholu,  cel  na 
jaki  spirytus  jest  przeznaczony,  i  stopę  podatko- 
w;).  Od  wpłaconych  sum  podatku  spożywczego 
nie  przyznaje  się  wpłacającemu  żadnego  opustu 
(dyskonta). 

Na  Avpłaconą  sumę  podatku  spożywczego  wy- 
stawia kasa  skarbowa  wpłacającemu  pokwitowa- 

nie odbioru  (boletę)  i  zawiadamia  organ  skarbo- 
wy, dozorujący  przedsiębiorstwo,  z  którego  spiry- 

tus ma  się  wywieźć,  o  wystawieniu  pokwitowania 
odbioru  (bolety)  podając  zarazem  datę,  liczbę,  ko- 

szta, jako  też  nazwisko  wpłacającego  i  kwotę,  na 
którą  opiewa  kwit. 

Kredytowanie  poda Ikii. 

§  4.  Podatek  od  spirytusu  może  być  av  w  yjat- 
koAvych  Avypadkach  pokredytowany  najwyżej  na 

o  miesiące.  W  ciągu  kampanji  1921/2  i  1922'3  mo- 
że być  kredyt  udzielany  tylko  av  wyjątkowycli  Avy- 

nadkach  i  to  na  spec.ialne  zezAV()leiiie  Ministerstwa 
Skarbu. 

Termin  kredytu  liczy  się  od  1  tlnia  micsi^jca, 

następującego  bezpośrednio  po  miesiącu,  w  któ- 
rym skorzystano  z  kredytu. 

Od  otrzynuuiia  pozAVolenia  na  kredyt  są  wy- 
łączeni: 

a)  ci,  którzy  zostali  uznani  winnymi  zbrodni, 
pochodzącej  z  chciAVości.  Avystępku  lub  przekrocze- 

nia tego  rodzaju,  albo  i)i-z('niytnictwa,  albo  defi-au- 
dacji  skarboAvej; 

b)  ci,  do  których  maja.tku  otwarto  konkurs. 

Pokredytowane  kvvot>'  płacić  należy  z  końcem 
3-go  miesiąca,  po  upływie  tego  miesiąca,  av  któ- 

rym faktycznie  skorzystano  z  kredytu,  a  od  po- 
kredytowanych  kAVot  opłaca  osoba,  której  udzie- 

lono kredytu,  6%  zaś  odsetki,  za  czas  od  pierwsze- 
go dnia  miesiąca  następującego  beziDośrednio  po 

miesiącu,  w  którym  skorzystano  z  kredytu,  aż 
włącznie  do  dnia,  w  którym  zapłata  następuje. 

Kto  kwot  pokredytowanych  nie  zapłaci  w  ter- 
minie, do  którego  je  pokredytoAvano,  traci  pozwo- 

lenie kredytu  na  pozostałą  część  kampanji  i  moż- 
na mu  odmÓAvić  kredytu  na  następną  kampanję. 
1.  O  iiozwolenie  pokredytowania  podatku  od 

spirytusu  należy  prosić  izbę  skar])OAvą. 
W  razie  udzielenia  kredytu  Avyznacza  izba 

urząd  poboroAvy,  poAvołany  do  A^^ystawiania  bolet 
kredytoAvych  i  daje  mu  odpowiednie  polecenie. 

2.  Kredytu  podatkowego  udziela  się  najwyżej 
dla  należytośei  skarbowej,  porastającej  w  ciągu 
jednej  kampanji,  i  tylko  pod  warunkiem  złożenia 
dostatecznego  pokrycia.  Celem  odnoAvienia  po- 

zwolenia nie  potrzeba  jednak  odnaAviać  zabezpie- 
czenia dla  kwoty  podatku,  który  ma  być  pokredy- 

towany, lecz  można  pozostaAvić  złożone  już  zabez- 
ińeezenie,  o  ile  nie  zostało  aa'  tym  Avzgłędzie  ogra- 

niczone tałvże  na  drugą  i  dalsza  kampanję  pod  wa- 
runkiem, że  nie  zaszły  żadne  okoliczności,  które, 

zdaniem  władzy  skarbowej,  zmieniły  Avartość  zło- 

żonego zabezpieczenia  av  sposób  Tuu-ażając>'  Skarb Państwa. 
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^\  ogóle  w  kwotę  kredytu,  dozwolonego  na 
podstawie  zabezpieczenia,  nie  wlicza  się  pokredyto- 
wanycli  wprawdzie,  ale  już  zapłaconych  kwot.  Je- 

żeli więc  np.,  obowinzany  do  płacenia  podatku  z 
dozwolonego  mu  kredytu  w  wysokości  500,000  mk 
skorzystał  już  do  wysokości  390,000  mk.,  ale  zanim 
skorzystał  z  kredytu  dla  nowe.i  należytości  podat- 

kowej, zapłacił  na  poczet  kredytu  gotówką  40,000 
rak.,  to  dla  nowej  należytości  rozporządza  jeszcze 
kredytem  w  kwocie  150,000  mk.  i  jeżeli,  przed  sko- 

rzystaniem z  kredytu  dla  dalszej  nowej  należyto- 
ści, zapłacił  już  gotówką  całą  pokredytowaną  kwo- 

tę, to  rozporządzać  będzie  dla  kredytu  nowej  na- 
leżytości znowu  całym  przyznanym  kredytem  w kwocie  500,000  mk. 

Kredytu  udziela  się  tylko  takim  przedsiębior- 
stwom, których  należytośe  podatkowa  w  ciągu 

kampanji  dosięga  przynajmniej  kwoty  500,000  mk. 
Izba  skarbowa  rozstrzyga  we  własnym  zakre- 
sie działania,  czy  zachodzą  warunki  kredytu  i  w 

.Takiej  rozciągłości  go  przyznaje.  Pozwolenie  kre- 
dytowania za  osobistą  poręką  zastrzega  się  Mini- sterstwu Skarbu. 

O  rozstrzygnięciu  zawiadamia  się  pisemnie interesowanych. 
o.  Zabezpieczenie  można  złożyć  w  następują- cy sposób: 
A)  W  gotówce. 
B)  Przez  zapis  i  złożenie  papierów  wartościo- 

wych. 

W  tym  celu  mogą  być  złożone,  jako  kaucja: 
a)  wszelkie  papiery  długu  Państwa; 
b)  wszystkie  pierwszorzędne  obligacje  kolei 

żelaznych,  o  ile  posiadają  gwarancję  Państwa  co 
do  oprocentowania  i  odpłaty  kapitału; 

c)  wszystkie  inne  polskie  papiery  wartościowe 
(listy  zastawne,  obligacje  indemnizacyjne,  obliga- 

cje pożyczek  krajowych  i  komunalnych),  które 
uznano  ustawą,  jako  nadające  się  do  lokowania 
pieniędzy  pupilarnych,  na  co  starający  się  o  kre- 

dyt ma  przedstaM^ć  dowód. 

Papiery,  wymienione  pod  lit.  a),  przyjmuje 
się  według  podanego  ostatniego  kursu  dziennego, 
notowanego  na  giełdzie,  o  ile  nie  jest  notowany 
dawniej,  jak  przed  14  dniami,  ale  nie  ponad  war- 

tość nominalną,  zaś  papiery  wymienione  pod  lit. 
b)  i  c)  tylko  do  dwóch  trzecich  {%)  części  wyżej oznaczonej  wartości  kursowej. 

Do  złożonych  papierów  wartościowych  należy 
dołączyć  zapis  kaucyjny  podług  dołączonego  avzo- 
ru  ISTr.  1,  w  którym  jest  wyrażone,  że  one  odpo- 

wiadają zn  pokredvtowane  należytości  skarbowe. 
C)  Zapisem  hipotecznym,  zawierającym  taką 

samą  klauzulę  według  dołączonego  wzoru  Nr.  II, 
0  ile  zachodzą  ustawowe  warunki  pupilarnego  za- 

bezpieczenia. Jeżpli  zapis  hipoteczny  daje  inna 
osoba,  aniżeli  oborWazana  do  płacenia  podatku,  po- 

winien v,-łr,śf»iV;pl  ln"po+eki  przyjąć  odpowiedzial- 
ność do  Tiienn-^^ziphiej  reki  razem  z  obowiązanym 

do  płacenifi  n?ilP7vtoś-i.  Jeżeli  idzie  o  budynki, 
w  k+ńrvch  wyrabia  sie  frnnki.  względnie  drożdże] natenczas  snr^ety  i  prz^Tzady.  służące  do  ruchu 
tego  przedsipbiorstwa,  chociażby  były  trwale  połą- 

czone  7.   burlynkiera   (wmurowane,  przynitowane 
1  rrwoźdźrni  przybite)  należy  wyłączyć  z  ofrólnej 
wartości,  przyjętej  dla  oznaczenia  wysokości  za- 
bP7T.ipo7onia  -przy  oszacowaniu.  Oszacowanie  musi 
być  sądoAvn!e  przeprowadzone.  Przy  oznaczeniu 
wartości  nieruchomości,   podlegającej  podatkowi 

gruntowemu,  można  dla  hipotecznego  zabezpiecze- 
nia należytości  skarbowej  przyjąć  stokrotny  poda- tek gruntowy,  jako  wartość  nieruchomości. 
D)  Przez  porękę  zakładów  kredytowych,  pod- 

legających rządowemu  nadzorowi,  pod  następuia- cemi  warunkami: 

^  a)  zakład  kredytowy,  który  chce  dać  porękę winien  na  dotyczącą  kampanję  uzyskać  pozwole- 
nie Ministerstwa  Skarbu  do  dawania  poręki  za 

kredytowane  należytości  skarbowe  od  spirytusu, 
a  kwota,  na  którą  opiewa  dokument  poręki  nie może  przekraczać  ogólnej  poręki,  wyrażonej  w  tern 
pozwoleniu,  względnie  jej  części  jeszcze  nie  użytej; 

b)  należy tość  skarboAva,  która  ma  być  zapła- 
cona^ w  ciągu  jednej  kampanji,  musi  dosięgać Kwoty  conajmniej  1  mil  jona  marek; 

c)  żaden  dokument  poręki,  Avydany  przez  za- 
kład kredytowy,  występujący  jako  poręczyciel,  nie może  opiewać  na  kwotę  niższą  jak  1  miljon  marek. 
W  jakiej  formie  należy  układać  dokumenta 

poręki  które  ma  się  złożyć,  wskazuje  dołączony wzór  Nr.  III. 

Pozwolenie,  udzielone  takiemu  zakładowi  kre- 
dytowemu może  Ministerstwo  Skarbu  odebrać  w 

tym  wypadku,  jeżeli  właściwy  zakład  kredytowy 
znalazł  się  w  takiem  położeniu,  że  pokredytowane- 
go  podatku  nie  można  nadal  uważać  za  całkowicie 
zabezpieczony.  Odnośni  'posiadacze  kredytu  są obowiązani,  na  wypadek  takiego  odebrania,  albo 
kwoty  pokredytowane  za  poręką"  właściwego  za- kładu kredytowego  i  jeszcze  zaległe  zapłacić  go- 

tówką w  terminie,  jaki  w  każdym  wypadku  się 
wyznaczy,  albo  dla  tych  kwot  złożyć  inne  zabez- 

pieczenie, któreby  można  przyjąć  według  tego  roz- 
porządzenia wykonawczego. 

Mimo  odebrania  pozwolenia  do  dawania  porę- 
ki pozostaje  właściwy  zakład  kredytowy  odpowie- 

dzialnym za  wspomniane  wyżej  kwoty. 
E)  Przez  osobistą  porękę  według  następują- 

cych postanowień: 

a)  porękę  muszą  dać  conajmniej  trzej  wypłat - 
ni  poręczyciele,  którzy  posiadają  obywatelstwo  w 
Państwie  Polakiem,  tamże  są  zamieszkali  i  nie  sa 
wykluczeni  od  uprawnienia  do  żądania  kredytu, 
a  to  dokumentem  solidarnej  poręki,  który  należy 
wys+awić  według  dołączonego  wzoru  Nr.  III. 

^  Wypłatność  poręczycieli  do  wysokości  sumy, 
która  sie  ma  zabezpieczyć,  należy  stwierdzić  świa- 

dectwem władzy  politycznej  I  instancji: 

^  b)  podatek,  względnie  należytości,  które  m^ają 
być  zapłacone  w  ciągu  jednej  kampanji  muszą  do- 

sięgać kwoty  conajmniej  200,000  mk.; 
c)  żaden  dokument  solidarnej  poręki,  wyda- 
ny przez  poręczycieli,  nie  może  opiewać  na  mniej- 
szą aniżeli  tę  kwotę. 

Izba  skarbowa  ma  zbadać  ■^'imiesione  prośby, 
a  mianowicie  szczególnie  w  tym  kierunku,  czy 
przeciw  przyjęciu  poręczycieli  nie  zachodzą  żadne 
wątpliwości  i  następnie  po  uzupełnieniu,  jeżeli  go 
potrzeba,  przedstawić  MinipierstAm  Skarbu. 

4.  Pozwolenie  na  kredyt  gaśnie  natychmiast, 
jeżeli  posiadacz  kredytu  wstrzyma  lub  zawiesi  wy- 

płaty, albo  jeżeli  otwarto  konkurs  do  jego  mająt- 
ku, wreszcie  w  razie  zabezpieczenia  przez  osobista 

poreke.  lub  też  jeżeli  jeden  z  wyżej  wymienionych 
wypadków  zajdzie  tylko  co  do  jednego  poręczj''- ciela, 

Dokumenta  poręJsi  muszą  być  legalizowane. 
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O  wywozie  spirytusu  z  gorzelni,  opłacającej  poda- 
tek spożywczy,  względnie  wolnego  składu  spirytu- 
su lvb  z  rafinerji  spirytusu  uznanej  za.  toolny 

skład. 

§  5.    Z  zakładu  gorzelnianego  albo  z  wolnego 
składu  spirytusu  lub  z  rafinerji,  uzuanej  za  wol 
ny  skład,  można  wywieźć  spirytus  bez  opłaty  lub 
za  opłatą  podatku  spożywczego. 

Bez  opłaty  podatku  spożywczego  można  wy- 
wieźć spirytus,  gdy: 

a)  spirytus,  na  którym  ciąży  podatek  spożyw- 
czy, przenosi  się  do  wolnego  składu,  względnie  ra- 

finerji, uznanej  za  wolny  skład,  albo 

b)  gdy  spirytus,  przeznaczony  jest  do  uwol- 
nionego od  podatku  użycia  na  obszarze  Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

Z  zakładu  gorzelnianego,  z  wolnego  składu  lub 
z  rafinerji,  uznanej  za  wolny  skład  spirytusu,  nie 
wolno  wywieźć  mniej,  niż  jeden  hektolitr  spirytu- 

su, wyjąwszy  ten  wypadek,  że  przez  oznajmiony 
vrywóz  zapas  wódki  zupełnie  został  wyczerpany. 

Jeżeli  spirytus,  na  którym  ciąży  podatek  spo- 
żywczy, wysłany  został  drogą  przekazu  urzędowe- 

go z  zakładu  gorzelnianego,  z  wolnego  składu  lub 
z  rafinerji,  uznanej  za  wolny  skład  spirytusu,  a 
w  oznaczonym  w  oznajmieniu  wywozu,  stosownie 
do  okoliczności,  obliczonym  terminie  nie  nadejdzie 
na  miejsce  przeznaczenia,  natenczas  władza  skar- 

bowa I  instancji,  na  doniesienie  kontroli  skarbo- 
wej, zbada  przyczynę  niedostarczenia  przesyłki. 

Gdyby  wynik  dochodzeń  wykazał,  że  przesyłka 
przekazana  zaginęła  w  drodze,  natenczas  przedsię- 

biorca gorzelni,  wolnego  składu,  względnie  rafine- 
rji, uznanej  za  wolny  skład  spirytusu,  lub  też  je- 
żeli kupujący  spirytus  wysłał,  —  ten  ostatni  wi- 
nien zapłacić  ciążący  na  tym  spirytusie  podatek 

spożywczy.  Ten  obowiązek  zapłaty  odnosi  się  tak- 
że do  tej  ilości  spirytusu,  której  w  przekazanej 

przesyłce  brakuje  ponad  dowolną  normę  zaniku 
drogowego,  a  co  do  której  nie  udowodniono,  że  pod- 

czas transportu  uległa  zniszczeniu. 

Zresztą,  do  transportu  spirytusu,  na  którym 
ciąży  podatek  spożywczy,  mają  być  stosowane  po- 

stanowienia, tyczące  się  transportu  przekazanych 
nieoclonych  towarów  zagranicznych. 

^  Jeżeli  ten,  któremu  został  przekazany  spirytus 
z  ciążącym  na  nim  podatkiem  spożywczym,  nie 
rnoźe  przyjąć  przesyłki,  ponieważ  nie  ma  pozwole- 

nia na  wolny  skład,  albo  umieszczenie  przesyłki 
w  jego  składzie  wolnym  jest  niedopuszczalne,  albo 
jeżeli  odmawia  przyjęcia  —  natenczas  posyłający 
obowiązany  jest  w  ciągu  14  dni,  albo  napowrót 
przywieźć  spirytus  do  gorzelni,  z  której  go  -wysła- 

no, albo  umieścić  go  w  innym  wolnym  składzie 
spirytusu,  albo  też,  pod  rygorem  egzekucji,  zapła- 

cić podatek  spożywczy  i  odstąpić  spirytus  tylko 
do  wymienionych  w  §  1  zakładów. 

Jeżeli  spirytus  ma  być  wzięty  napowrót  do 
zakładu  gorzelnianego  lub  też  umieszczony  w  in- 

nym wolnym  składzie,  albo  przekazany  za  opłatę 
podatku  do  innych  zakładów  w  myśl  §  1,  ma  po- 

syłający zawiadomić  o  tem  najbliższy  organ  skar- bowy. 

Sposób  odprawy  spirytusu  regulują  obowiązu- 
jące w  poszczególnych  dzielnicach  przepisy. 
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Książki  i  wykazy  (zapiski). 

§  6.  Sposób  prowadzenia  książek  i  wykazów 
w  gorzelniach  i  wolnych  składach  unormowany 
jest  w  obowiązujących  w  poszczególnych  dzielni- 

cach przepisach  wykonawczych. 

Skonstatowanie  icyrobioupj  ilości  alkoholu,  wzglę- 
dnie ohrnch  linek. 

§  7.  Z  końcem  każdej-io  iiiiesipcziiego  okresn 
ruchu  należy  w  gorzclninch.  t\  z  koiu-om  każdego 
kwartału  w  wolnych  składach  przeprowadzić  w 
książkach  i  obrachunek  wyrobiony  cli  i  wywiezio- 

nych w  ciągu  tego  okresu  ilości  spirytusu.  O  ile 
idzie  o  obrachunek  wolnego  składu  -  stanowią 
przychód  niewyrobione,  lecz  wyprowadzone  do 
wolnego  składu  ilości  spirytusu  z  gorzelni  lub  in- 

nych wolnych  składów. 
Różnica  między  przychodem  a  rozchodem  da- 

je zapas  według  książek.  Wyprowadzony  zapas 
w  książkach  należy  porównać  ze  znalezionym  fak- 
tycznj'^m  zapasem  spirytusu  (zapasem  rzeczywi- 

stym), obliczonym  w  myśl  §  8  niniejszego  rozpo- 
rządzenia i  ustalić  ewentualny  ubytek  lub  nad- 

wyżkę. 

Obrachunek,  który  podpisać  ma  kierownik  ru- 
chu odnośnego  przedsiębiorstwa  i  organ  skarbowy, 

przedstawia  się  władzy  skarbowej  I  instancji  do 
władzy  skarbowej  II  instancji. 

Na  podstawie  tych  obrachunków  sporządza 
władza  skarbowa  II  instancji  dokładny  wykaz 
obrotu  spirytusu  swego  okręgu  i  przedstawia  go 
do  końca  miesiąca  następującego,  po  upływie  mie- 

siąca obrachunkowego  Departamentowi  Akcyz  i 
Monopolów  w  Warszawie.  Wykaz  ten  zawierać ma: 

a)  ilość  surowego  spirytiisu,  pozostałego 
z  poprzedniego  miesiąca; 

b)  ilość  otrzymanego  surowego  spirytusu; 
c)  przychód  ogólny; 

d)  rozchód  surowego  spirytusu  z  wyszcze- 
gólnieniem, ile  spirytusu  wydano  do  rektyfikacji, 

do  oetowni,  ile  zdenaturDwano  i  na  jakie  cele i  t.  d.; 

e)  pozostałość  surowego  spirytusu  na  niiesiąc następny; 

f)  kwotę  pozostałego  %  poprzedniego  miesiąca 
niedoboru  lub  nadpłaty  podatku  spożywczego; 

g)  należny  za  rozchód  miesięczny  i  ubytki 
podatek  spożywczy; 

h)  ogólną  należność  podatku  spożywczego; 
i)  wpłaconą  do  kas  skarbowych  ogólną  kwo- 
tę podatku  spożywczego  za  miesiąc  sprawo- zdawczy; 

j)  umorzone  lub  skreślone  z  rachunku  kwoty 
tego  podatku  z  wyszczególnieniem,  z  jakiego  ty- 

tułu umorzenie  lub  skreślenie  nastąpiło,  wreszcie 
k)  kwotę  pozostałego  na  następny  miesiąc 

niedoboru  lub  nadpłaty  z  wyszczególnieniem  ro- 
dzajÓM'  niedoboru  (np.  odroczenie  za  kaucją), 

W  pierwszym  wykazie  sporządzonym  za  mie- 
siąc listopad  1921  r.  winny  władze  skarbowe  II  in- 

stancji uwidocznić  dane  za  cały  czas,  od  początku 
bieżącej  kampanji  do  30  listopada  1921  r. 

1,  Badanie  zapasów  w  gorzelniach  i  wolnych  składach, 

§8.  W  gorzelniach  powinno  się  odbywać  re- 
gularne badanie  zapasów  po  upływie  każdego  mie- 
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sięcznego  okresu  oznajmienia,  natychmiast  po  skon" 
statowaniu  wyrobionej  ilości  alkoholu  natomiast 

w  wolnych  składach  i  w  rafinerjach  spirytusu, 

uznanych  za  wolne  składy  zbadanie  zapasów  po- 
winno siQ  odbywać  ćwierćrocznie. 

Prócz  tego  należy  w  interesie  dochodów  skar- 
bowych od  czasu  do  czasn,  badać  zapasy  spirytusu 

niespodzianie. 

Przy  sposobności  rewizji  winny  organy  skar- 
bowe przekonywać  się  także  o  każdoczesnyjn  sta- 

nic zapasów  spirytiisu,  jednakowoż  w  tym  celu  nie 

jest  konieczne  formalne  zbadanie  zapasów,  wy- 
starcsiy  raczej  prKedsięwzięcie  prób  wyryAvkowych. 

Dopiero,  gdyby  przy  tych  próbach  okazało  się  no- 
'•ejrzenie  nieoznajniionego  wywozu  wódki,  albo 

inna  jaka  wątpliwość,  należy  przystąpić  do  nie- 

spodzianego formalnego  zbadania  zapasów,  do  któ- 

rego za  podstawę  można  wziąć  zawartość  alkoho- 

lu?  liczoną  przy  ostatnim  obrachunku  z  zastrzeże- 
niem późniejszego  sprostowania. 

W  drugiej  połov\'ie  ostatniego  miesiąca  każde- 

go roku  obrachunkowego  należy  dla  zakończenia 

kampanji  przeprowadzić  zbadanie  zapasów  we 

wszystkich  gorzelniacli,  opłacających  podatek  kon- 

suracyjny  i  w  wolnych  składach,  wykaz  zaś  skon- 
statowanego OTzy  tern  zapasu  alkoholu  należy 

przesiać  władzy  skarbowej  pierwszej  instancji  i  to 

oddzielnie,  według  obu  stóp  podatku. 

Władze  skarbowe  pierwszej  instancji  winne 

nrzedstawiore  przez  podwładne  organa  wykazy 

ilości  alkoholu  skonstatowanych  z  końcem  rocz- 

ne\  kamoanji  w  poszczególnych  gorzelniach  i  wol- 

nych składach  wódki  zbierać  i  zestawić  w  ogólnym 

wykazie,  w  którym  Avymienia  się  w  alfabetycz- 

nym porządku  wszystkie  istniejące  w  okręgu  a-o- 
rzełnie,  wolne  składy  wódki  i  rafiner  je  wódki, 
uznane  za  wolne  składy. 

Zbadany  zapas  alkoholu  należy  uv/idocznic 

przy  każdem  przedsiębiorstwie,  na  końcu  zaś  wy
- 

kazu purnp  wszystkich  zapasów  alkoholu  w  stop- 

niach hektolitrowych  i  to  oddzielnie,  według  obu 

stóp  podatku. 

Tak  snorzsdzone  wykazy  należy  następnie, 

naipóźniei'  do  -".O  września  każdego  roku  odesłać 

wyłącznie  tylko  do  departamentu  VI 
 Minister- 

stwa Skarbu. 

2.  Sposób  postępowania  przy  badaniu  
zapasów. 

"  Przedsiębiorca  gorzelni,  względnie  wolnego 

skJadu,  obowiązany'  jest  przy  regularny
ch  bada- 

niach zapasów,  przedstawić  w  dniu  badania  
orga- 

nom skarbowym,  przybyłym  celem  zbadan
ia  za- 

posów,  oświadczenie,  co  do  stanu  za
pasów,  obej- 

ininace  wszystkie  w  gorzelni  lub  Avoln
ym  składzie 

znajduince  się  ilości  alk^bolu,  na  który
ch  ciazy  po- 

datek konsumcyjny.  Oświadczenie  takie  
należy 

p-porządzić  według  dołączonego  wzoru 
 Nr.  IV. 

Prz-  badaniu  r.apasów  alkoholu  obo
wiązany 

^Pst  i-zeds^ebiorca  lub  tegoż  zastępca  po
magać 

".:^Jom  skarbowym  port  każdym  względ
em. 

■^Y's-^ze(rób-'ości  winien  się  postarać,  aby  orga- 

^om  skarbowym  dostarczo^^o  do 
 pomocy  robotna 

Vów  potrzebnych  przy  badaniu  za
pasów. 

O  ile  władza  skarbowa  I  instancDi
  nie  wyda 

iniego  zarządzenia,  powinien  zb
adanie  zapasów 

gorzelniach  i  wolnych  składach  
przedsięwziąć 

insDcktor  kontroli  skarbowej,  wraz
  z  drugim  or- 

ganem kontroli  skarbowej  w  obecności  
przedsię- 

biorcy lub  jego  zastępcy. 

W  przedsiębiorstwach,  i)ołączonych  miejsco- 
wo z  rafinerją  wódki,  uznaną  za  wolny  skład,  na- 
leży zbadanie  zapasów  przedsięwziąć  wspólnie  dla 

obu  gałęzi  przemysłu. 
W  tym  celu,  należy  podług  przepisu  zamknąć 

oba.  rachunki  podatku  konsumcyjnego  i  obliczyć 
rachunkowe  zapasy.  Gdyby  z  porównania  ogól- 

nego, obliczonego  na  podstawie  ksiąg  rachunko- 
wego zapasu  z  ogólnym  zapasem  istotnie  znalezio- 
nym, okazały  się  następnie  nadwyżki  lub  ubytki, 

należy  je  w  miarę  obliczonych  w  książkach  przy- 
chodów rozdzielić  znowu  między  oba  rachunki. 

O  nieprzewidzianem  i  nieuniknionem  zdarze- 
i  ia  winien  na  piśmie  donieść  przedsiębiorca,  pod 

'..roźbą  utraty  prawa  żądania  odpisania  podatku 
konsumcyjnego  zawsze  władzy  skai-bowej  pierw- 
:  /:ej  instancji,  w  przeciągu  24  godzin  od  chwili, 

której  o  przeszkodzie  dowiedział  się,  a  jeżeli  nie 
'.'.u  sam  przedsiębiorstwem  kieruje,  to  jego  zastęp- 

ca. Gdyby  zaś  między  siedzibą  władzy,  a  miej- 
scowością, w  której  leży  przedsiębiorstwo,  istniało 

połączenie  telegraficzne,  należy  doniesienie  piv.c- 
słaó  także  drogą  telegraficzną.  Doniesienie,  wnie- 

sione w  inny  sposób  lub  do  innego  organu  skarbo- 
wego, nie  może  zastąpić  doniesienia  wyżej  wspom- 

nianego. Na  podstawie  takiego  doniesienia  za- 
vząA7/a  władza  skarbowa  I  instancji  przeprowadze- 
n.ie  dochodzeń,  celem  ustalenia  faktycznego  stanu rzeczy. 

Organ  skarbowy,  przeznaczony  do  dozoru 
lirzedsiębiorstwa,  obowiązany  jest  skonstatować 

nieprzewidzianą  i  nieuniknioną  przeszkodę,  wo- 
l)ec  której  ma  odpaść  żądanie  dodatkowej  zapłaty 
za  ubytek,  skonstatowanj^  przy  zbadani\i  zapasów. 
Organ  ten  winien  w  odnośnym  protolcóle  skonstp- 
łovv'ania  szczegółowo  przedstawić  istotne  stosunki, 
wśród  których  powstał  ubytek  alkoholu,  jako  też 
jakość  przyczyn,  które  wywołały  te  stosunki. 

3.    Oznaczenie  ilości  spiryłtjsu. 

Ilość  spirytusu,  znajdującego  się  w  beczkach 
transportowych,  oznacza  się  na  podstawie  znaku 

cp('hoAvniczego,  w  innych  naczyniach  do  przecho- 
wania na  podstawie  pojemności,  zbadanej  przez 

organ  skarbowy  nalewem  wody. 

Prawdziv»'^ą  zawartość  beczek  nie  pełnych  mo- 
żna zbadać  za  pomocą  dolania  i  odlania,  albo  becz- 

komierzem  Matievica,  jeżeli  go  zaś  niema  pod  rę- 
ką, za  pomocą  rzeczywistego  odm.ierzenia,  albo  za 

pomocą  zbadania  wagi  netto  i  obliczenia  z  tej  wa- 
gi ilości  litrów. 
W  zbiornikach  oznacza  się  ilość  spirytusu,  Ave- 

dłng  urzędownie  zabezpieczonej  podziałki,  umiesz- 
czonej obok  AvskaŹ!iika  (płynowskazu),  względnie 

za  pomocą  urzędownie  w  tyra  celu  sporządzonych iiarbników. 

Ponieważ  jednak  spirytus  zajmuje  przy  róż- 
nych temperaturach,  także  różną  objętość,  potrze- 

ba jeszcze,  dla  dokładnego  oznaczenia  ilości  płynu, 
spostrzeżoną  pozorną  objętość  zredukować  na  rze- 

czywistą objętość,  przy  temperaturze  normalne  i: 
12"  Reamur'a. 

W  razie  wyczerpania  zapasów  muszą  naczynia 
do  przechowywania  być  całkowicie  próżne.  Je- 
;^elj  Pio  je  pr.zepłukuje  nieco  wodą  i  uzyskanego 
przytem  płynu,  zawierającego  alkohol  nie  wylewa 
do  kanału,  to  należy  ten  płyn  uważać  jako  wódkę. 
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Natomiast  wolno  próżne  naczynia  do  przechowy- 
wania napełniać  woda.  aby  się  nie  psuły. 

(Spirytus  właśnie  do  odprawy  przygotowy- 
wany, względnie  już  urzędownie  załatwiony,  jed- 

nakowoż jeszcze  nie  wstawiony  w  rozchód  w  ra- 
i-hunku  podatku  konsnmcyjnego,  należy  wliczyć 
do  stanu  zapasów). 

W  rafinerjaeh  spirytusu,  albo  takich  gorzel- 
niach, które  równocześnie  rafinują  spirytus  i  są 

w  ruchu  podczas  zbadania  zapasów,  należy  ozna- 
czyć także  ilość  spirytusu,  znajdującą  się  w  apa- 

ratach rektyfikacyjnych,  względnie  w  filtrach, 
W  tym  celu  ozifacza  się  naprzód,  ile  litrów 

obejmuje  jednodniowe  napełnienie  każdego  filtra 

i  jaką  ilość  spirytusu  użyto  pierwotnie  do  zwilże- 
nia płynu  Avęglowego.  Obie  te  ilości  dodane,  dają 

w  przybliżeniu  zawartość  wódki  w  jednym  filtrze. 

4.    Oznaczenie  zawartości  alkoholu. 

Zawartość  alkoholu  należy  oznaczyć  dla  każ- 
dego naczynia  w  przepisany  sposób,  za  pomocą 

studzielnego  alkoholometra  i  to  dopiero  po  zbada- 
niu ilości.  Oznaczanie  zawartości  alkoholu  na 

podstawie  tak  zwanych  prób  przeciętnych  nie  jest 
dozwolone. 

Organa  skarbowe  winne  zawartość  alkoholu 
badać  z  największą  starannością  i  używać  przy  tern 
tylko  zgodnych  z  przepisami  baraszówek,  jako  też 
urzędowego  alkoholometra. 

5.  Protolcól. 

O  każdem  zbadaniu  zapasów  należy  spisać 
według  dołączonego  wzoru  Nr.  V  osobny  protokół 

w  dwóch  egzemplarzach,  w  których  należy  dokład- 
nie wypełnić  przepisane  pi'zedziałki.  Jeden 

egzemplarz  protokółu,  który  strona  ma  również 
podpisać,  należy  dołączyć  do  rachunku  podatku 
konsnmcyjnego  i  tam  go  przechowywać. 

(Natomiast  do  drugiego  egzemplarza  należy 
dołączyć  na  końcu  odpis  dokonanego  zamknięcia 
rachunku  podatku  konsumcyjnego,  z  którego  mu- 

si być  widoczną  także  wysokość  zaniku  składowe- 
go, ewentualnie  także  rafinaeyjnego,  przyjętego 

w  rachunku,  następnie  należy  ten  egzemplarz  ode- 
słać za  pośrednictwem  władzy  skarbowej  I  instan- 

cji do  władzy  skarbowej  II  instancji.  W  razie  ra- 
żąco wielkich  ubytków  należy  wdrożyć  dochodze- 

nia z  powodu  podejrzenia  o  nieoznaj miony  wywóz 
alkoliolu). 

6.    Ubytki  i  nadwyżki 

Zbadany  w  powyższy  sposób  rzeczywisty  za- 
pas alkoholu  porównuje  się  z  zapasem  w  książkach, 

wypadającym  według  zamknięcia  rachunku. 
Jeżeli  zapas  według  książek  jest  większy,  ani- 
żeli zapas  rzeczywisty,  to  różnica  daje  ubytek,  je- 
żeli natomiast  zapas  w  książkach  jest  mniejszy, 

aniżeli  zapas  rzeczywisty,  to  różnica  okazuje  nad- 
wyżkę. 

Po  dokonanem  w  ten  sposób  oznaczeniu  ubyt- 
ków lub  nadwyżek,  oblicza  się,  w  jakim  stosunku 

procentowym  stoją  one  do  ilości  alkoholu,  przy- 
jętych w  przychodzie,  włącznie  z  pozostałym  zapa- 

sem, według  książek  od  czasu  bezpośrednio  po- 
przedniego zbadania  zapasów.  Powyższ*  ilości  al- 

koholu  oblicza  się  z  zeszytu  dla  przychodu  rachun- 
ku podatku  konsumcyjnego  (księgi  magazynowej). 
Jeżeli  ubytek  przekracza  3%  ilości  alkoholu, 

przyjętych  w  przychodzie,  od  czasu  bezpośrednio 
poprzedniego  zbadania  zapasów,  włącznie  z  pozo- 

stałym zapasem  w  książkach,  to  należy  od  tego 
ubytku  odjąć  największy  dozwolony  zanik  (zanik 
składowy,  względnie  także  rafiuacyjny).  Za  wy- 

padającą następnie  jeszcze  resztę,  winien  przed- 
siębiorca, wyjąwszy  w  razie  nieprzewidzianego 

i  nieuniknionego  zdarzenia  (§  8,  p.  2,  ustęp  b)  za- 
płacić podatek  konsumcyjny  w  ciągu  trzech  dni 

po  skonstatowaniu  ubytku,  pod  zagrożeniem  egze- 
kucji, przyczem  v/oluo  podatek  konsumcyjny  po- 
liczyć według  wyższej  lub  niższej  stopy,  o  ile  wo- 

góle  jeszcze  jaka  ilość  alkoholu,  według  niższej 

stopy  podatku  konsumcyjnego  jest  do  rozporzą- dzenia. 

Podatek  konsumcyjny,  przypadający  za  skon- 
statowany ubytek,  podaje  się  do  wiadomości  przed- 

siębiorcy orzeczeniem  według  wzoru  Nr.  VI. 
To  urzędowe  orzecz3nie,  podpisane  przez 

przedsiębiorcę,  lub  tegoż  zastępcę,  jako  też  przez 
organ  skarbowy,  należy  przesłać  bezzwłocznie 
urzędowi  poborowemu,  któremu  przydzielono 

przedsiębiorstwo,  celem  płacenia  podatku  konsum- 
cyjnego. 

Grdyby  zapadłego  podatku  nie  uiszczono  naj- 
później w  ciągu  trzech  dni,  po  spisaniu  urzędowe- 

go orzeczenia,  to  urząd  poborowy  powinien  bez 
zwłoki  donieść  o  tern  przełożonej  władzy  skarbo- 

wej I  instancji;  władza  ta  powinna  natychmiast 
wdrożyć  kroki,  celern  przymusowego  ściągnięcia 
zaległości. 

Podatki  takie  należy  zaciągać  do  ksiąg  w  taki 
sa:a  sposób,  jak  przy  wywozie  opłatnym,  tylko  na 
odwrotnej  stronie  bolety  płatniczej  należy  nadmie- 

nić, że  zapłata  nastąpiła  na  podstawie  orzeczenia 
urzędowego. 

Dbytek,  za  który  po  odciągnięciu  dozwolonego 
iiajv,  iększego  zaniku  ma  się  zapłacić  podatek,  na- 

leży AYstawić  w  rozchód  w  zeszycie  rachunku  dla 
rozchodu  według  tej  stopy  podatku,  według  której 

podatek  wyuiierzono,  zaś  w  zeszycie  dla  przycho- 
du tegoż  rachunku  notuje  się  go  jako  ubytek,  od 

którego  ma  się  zapłacić  podatek. 
Jeżeli  natomiast  okaże  się  ubytek,  wynoszący 

3  lub  poniżej  3%,  to  nie  żąda  się  natychmiasto- 
wego płacenia  podatku,  ale  ubytek  ten  uważa  się, 

jako  poti-ącalny  przy  końcowym  obrachunku. 
Także  od  ubytków,  wynoszących  8  lub  ni- 
żej 3%,  należy  wprzód  odjąć  dozvv'olony  najwięk- 
szy zanik  i  tylko  resztę,  jeżeli  jaka  wypada,  wsta- 
wia się  w  rozchód  rachunku  podatku  konsnmcyj- 

nego, jednakowoż  ze  względu  na  przeciwstawienie 
rachunkowe,  które  dopiero  z  końcem  kampanji, 
ma  miejsce,  zawsze  według  wyższej  stopy  podatku. 

Równocześnie  należy  ten  ubytek  zanotować  w  ze- 
szycie rachunku  dla  przychodu,  jako  ubytek  po- 

trącalny. 

Jeżeli  ubytek  jest  równy,  albo  mniejszy  od 
dozwolonego  największego  zaniku,  to  odpada  ja- 

kiekolwiek dalsze  zarachowywanie  tego  ubytku. 

Jeżeli  z  porównania  zbadanego  zapasu  z  za- 
pasem, który,  według  ksiąg,  powinien  się  znajdo- 

wać, wypada  nadwyżka,  to  należy  ją,  bez  względu 

na  to,  czy  przekracza,  albo  nie  przekracza  S%  ilo- 
ści przyjętych  w  przychodzis  włącznie  z  pozosta- 
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lym  zapasem  według  książek  do  czasu  bezpośred- 
nio poprzedniego  zbadania  zapasów,  wstawić 

w  przyebód  w  zeszycie  rachunku  dla  przychodu. 
Równocześnie  należy  nadwyżkę  zanotować 

w  zeszycie  rachunku  dla  przychodu,  jeżeli  prze- 
kracza 3%,  jako  niepotrącalną,  jeżeli  wynosi  3% 

lub  mniej,  jako  potrącalną. 

W  razie  skonstatowania  nadwyżek  nie  zwraca 
się  wcale  uwagi  na  dozwolony  największy  zanik. 

7.  Zaniki. 

Zaniki  wstawia  się  w  wydatek,  nie  jak  do- 
tychczas jeszcze  przed  zamknięciem  rachunku,  tyl- 

ko, jak  to  powyżej  powiedziano,  dopiero  w  po- 
równaniu ze  skonstatowanemi  ubytkami  i  tylko 

wtedy  wciąga  się  je  w  rachunek  w  pełni,  jeżeli  są 
mniejsze,  albo  równie  wielkie,  jak  ubytek.  Jeżeli 
są  większe,  aniżeli  ubytek,  to  tylko  ten  ubytek  za- 
rachowuje  się  jako  zanik. 

Podział  zaników,  obliczonych  w  ten  sposób 

przy  poszczególnych  zbadaniach  zapasów,  na- 
stępuje według  obu  stóp  x)odatkowych  w  takim 

stosunku,  w  jakim  w  ctiwili  zbadania  zapasów, 
stoją  do  siebie  ilości  alkoholu,  które,  od  czasu 
ostatniego  zbadania  zapasów,  wstawiono  w  roz- 

chód, według  wyższej  lub  niższej  stopy  podatku. 

Jeżeli  np.  a  przedstawia  ilość  alkoholu,  wy- 
wiezionego 1-0  niższej  stopie,  b  ilość  alkoholu  wy- 
wiezionego po  wyższej  stopie  s  zaś  ubytek,  który 

jako  zanik  należj-  zarachować,  to  ilość  alkoholu, 
przedstawiająca  a  można  znaleźć  według  proporcji 
X  :  a  =  s  :  (a  +  b),  ilość  zaś  alkoholu,  przedstawia- 

jącą b  przez  pojedyncze  odjęcie  (s  —  x). 

Wyjątek  istnieje  tylko  wtedy,  jeżeli  od  czasu 
ostatniego  zbadania  zapasów  nie  było  rozchodu, 
w  którym  to  wypadku  zanik  należy  rozdzielić  w  ta- 

kim stosunku,  w  jakim,  w  chwili  zbadania  zapa- 
sów, stoją  do  siebie  ilości  alkoholu,  przyjęte  od 

czasu  ostatniego  zbadania  zapasów  w  przychód, 
według  niższej  lub  wyższej  stopy  podatku. 

8.   Przeciwstawienie  rachunkowe. 

Przy  zbadaniu  zapasów,  które  dla  zakończe- 
nia kampanji  należy  przedsięwziąć  w  drugiej  po- 

łowie miesiąca  sierpnia,  porównuje  się  sumę  po- 
trącalnych  ubytków  wysokości  3  lub  niżej  3%  z  su- 

mą potrącalnych  nadwyżek  w  w5'^sokości  3  lub  ni- 
żej 3%.. 

Jeżeli  suma  ubytków  jest  większą  od  sumy 
nadwyżek,  to  winien  przedsiębiorca  podatek, 
przypadający  za  różnicę,  zapłacić  w  ciągu  3  dni 

po  końcowym  obrachunku,  pod  zagrożeniem  egze- 
kucji. Co  do  wliczenia  podług  niższej  stopy  po- 

datku obowiązują  zarządzenia,  wydane  pod  punk- 
tem 6  niniejszego  paragrafu. 

We  wszystkich  innych  przypadkach,  dalsze 
zarachowywanie  nie  ma  więcej  miejsca. 

Przedziałka  przeciwstawienia  rachunkowego 

w  zeszycie  dla  przychodu  rachunku  gorzelniane- 
go obejmuje  wszystkie  ilości  alkoholu,  wywiezio- 
ne według  niższej  stopy  podatku,  włącznie  z  opo- 

datkowanemi  ubytkami  i  z  zanikami,  zarachowa- 
n^im  wddług  tej  stopy  podatku. 

Zaniki. 

§  9.  Na  pokrycie  strat,  połączonych  z  prze- 
chowywaniem, rektyfikowaniem  i  transportem  spi- 

rytusu nieopodatkowanego,  przyznaje  się  następu- 
jące zaniki: 

a)   Zanik  składowy. 

Gorzelniom,    opłacającym  podatek  spożywczy 
od  ilości  alkoholu,  wyprodukowanych  i  faktycz- 

nie pozostałych  na  składzie  rocznie  —  dwa  pro- cent (2%). 

Wolnym  składom  spirytusu  i  rafinerjom, 
uznanym  za  wolne  składy  od  ilości  alkoholu,  zło- 

żonych na  składzie  —  dwa  procent  (2%)  rocznie. 

b)    Zanik  rafinacyjny. 

Jako  największy  zanik  przy  rafinowaniu  za 
pomocą  destylacji  spirytusu,  obciążonego  podat- 

kiem spożywczym,  przyznaje  się  1,5%  (jeden  i  pięć 
dziesiątych  procentu)  z  tej  ilości  surowego  alkoho- 

lu, jaką,  od  początku  ruchu,  względnie  od  ostat- 
niego zbadania  zapasów,  podług  rejestru  konto- 
wego, w  istocie  poddano  oczyszczeniu  przez  de- 

stylację. Jednak  w  żadnym  wypadku  nie  można 
zaniku  rafinacyjnego  obliczać  od  ilości  alkoholu 
większej,  niż  wyrobiono  w  gorzelni,  względnie,  niż 
przywieziono  do  wolnego  składu,  przyczem  rafi- 
nada,  uzyskana  bezpośrednio,  za  pomocą  specjal- 

nych aparatów  odpędowych,  z  zacierów  przy  obli- 
czaniu zaniku  rafinacyjnego,  nie  może  być  braną 

w  rachubę,  jako  spirytus  surowy. 
Dalszym  warunkiem,  od  którego  zależy  przy- 

znanie zaniku  rafinacyjnego,  jest  pod  każdym 

względem  porządne  prowadzenie  rejestru  konto- 
wego, który  osobno  dla  każdego  przyrządu  rekty- 

fikacyjnego należy  prowadzić. 
W  tym  rejestrze  powinien  przedsiębiorca  lub 

jego  zastępca  natychmiast,  po  każdem  puszczeniu 
w  ruch  przyrządu  rektyfikacyjnego,  wpisywać 
dzień  i  godzinę  rozpoczęcia  ruchu,  jako  też  ilość 
i  zawartość  alkoholu  w  spirytusie,  danym  do  przy- 

rządu rektyfikacyjnego,  a  natychmiast  po  ukoń- 
czeniu każdego  odpędu  dzień  i  godzinę  zakoń- 

czenia. 

Druki  tego  rejestru  w  zeszytach  paginowa- 
nych  i  parafowanych,  których  nitka  jest  urzędow- 
nie  przypieczętowana,  należy  otrzymywać  od  orga- 

nu skarbowego,  przeznaczonego  przez  władzę  skar- 
bową I  instancji,  za  zwrotem  kosztów  nakładu. 

Przed  wydaniem  rejestru  wpisuje  ten  organ  na  ze- 
szycie nazwę  i  siedzibę  rafinerji,  dla  której  rejestr 

kontowy  się  zakupuje. 
Z  końcem  kampanji  należy  rejestr  kontowy 

przesłać  za  pośrednictwem  władzy  skarbowej  I  in- 
stancji do  cenzury  Departamentowi  VI  Akcyz  i 

Monopolów  Ministerstwa  Skarbu  w  Warszawie. 
Dla  celów  kontrolnych  Avinny  organy  skarbo- 
we prowadzić  dokładny  wykaz  obrotu  spirytusu 

surowego  i  rafinowanego  w  przedsiębiorstwie.  Do 

wykazu  tego  wciągać  należy  w  odrębnych  rubry- 
kach na  spirytus  surowy  i  rektyfikowany  nie  tyl- 

ko ilości  wyprodukowanego  w  przedsiębiorstwie 

i  ewentualnie  sprowadzonego  ale  także  ilości  wy- 
wiezionego z  przedsiębiorstwa  spirytusu  surowego 

i  rektyfikowanego.  Wykaz  ten  należy  zamknąć 

z  końcem  kampanji  i,  po  przeniesieniu  pozostałe- 
go zapasu  do  nowego  pamiętnika,  dolącryć  do  re- 

jestru kontowego  za  edaośną  kampanję. 
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c)    Zanik  drogowy. 

Tytułem  zaniku  drogowego  dla  pokrycia  strat, 

powstałych  w  czasie  przewozu  spirytusu  nieopo- 
datkowanego,  przyznaje  się  od  ilości  spirytusu 
odprawionej  wedle  oznajmienia: 

a)  przy  przewozie  w  rezerwoarach  żelaznych 
z  miejsca  wysłania,  bez  przelewania  spirytusu  w 
drodze  do  innych  naczyń,  zanik  w  wysokości  0,5% 

(pół  pi'ocentu). 

b)  przy  przewozie  w  beczkach  drewnianych, 
albo  w  razie  przelania  spirytusu  w  drodze  z  jed- 

nych naczyń  do  innych  zanik  w  wysokości  1%  (je- 
den procent). 

Dla  spirytusu  w  innych  naczyniach  (np.  we 
flaszkach)  nie  przyznaje  się  zaniku  drogowego. 

Obliczenie  zaniku  podano  w  załączniku  A. 

Postanowienia,  dotyczące  wolnych  składów  spirytusu. 

I.  PEYWATNE  WOLNE  SKŁADY. 

1.    Warunki  pozwolenia. 

§  10.   a)  Ministerstwo  Skarbu  udziela  pozwo- 
1  lenia  na  prowadzenie  prywatnego  wolnego  składu 

spirytusu  z  zastrzeżeniem  odwołalności  w  każdej 
<■  chwili  tylko  takim  kupcom,  firma  których  została 
\  zarejestrowana  we   właściwym    sądzie,  których 
roczny  obrót  (przychód  i  rozchód)  wynosi  conaj- 

.  mniej  4,000  hektolitrów  alkoholu,  którzy  zasługują 
I  na  zaufanie  i  nie  byli  prawomocnie  skazani,  ani 
,   za  zbrodnię  lub  za  przekroczenie  popełnione  z  chci- 

j  wości  zysku,  ani  też  za  przemytnictwo  lub  za  cięż- 
;  kie  przekroczenie  dochodowo-skarbowe,  dalej,  je- 
*  żeli  do  ich  majątku  nie  otwarto  konkursu  i  wresz- 

cie, jeżeli  w  miejscowości,  gdzie  chcą  urządzić 

j  skład,  albo  sami  mieszkają,  albo  przynajmniej  po- 
siadają tam  zamieszkałych  stosownych  zastępców. 

b)  Za  koszta,  wynikające  z  powodu  dozoru 

przez  organa  skarbowe,  ma  przedsiębiorca  prywat- 
nego wolnego  składu  spirytusu  płacić  odszkodo- 
wanie Skarbowi  Państwa. 

'  c)  Dla  zabezpieczenia  zobowiązań  wobec  za- 
rządu skarbowego  przedsiębiorca  powinien  złożyć 

przed  otwarciem  prywatnego  wolnego  składu  za- 
bezpieczenie, odpowiadające  rozmiarowi  przedsię- 

biorstwa, w  sposób  przepisany  dla  kredytowania 
t  podatku  konsumcyjnego.  Zabezpieczenie  można 
w  razie  potrzeby  podwyższyć. 

Wysokość  tego  zabezpieczenia  powinna  odpo- 
wiadać pełnej  kwocie  podatku  konsumcyjnego,  ja- 

'  kiby  przypadał  za  zwyczajny  zapas  na  składzie, 
,  t.  j.  za  taką  ilość  spirytusu,  jaka  zwykle  przecięt- 

nie w  każdym  czasie  znajduje  się  w  lokaluościacłi 
wolnego  składu. 

W  razie  kredytowania  podatku  konsumcyjne- 
'  go  należy  złożyć  osobne  zabezpieczenie. 

d)  Prywatne  wolne  składy  spirytusu  można 
urządzać  tylko  w  takich  budynkach  i  zamkniętych 

'  miejscach,  które  władza  skarbowa  I  instancji  uzna 
za  nadające  się  do  takiego  celu  i  w  których  można 
spirytus  przechowywać  zupełnie  oddzielnie  od  in- 

I  nych  towarów,  w  szczególności  także  od  spirytusu 
j  już  opodatkowanego. 

Również  każdą  zmianę  w  lokalach  składowych 
musi  poprzedzać  oznajmienie  jej  i  przyjęcie  przez 
władzę  skarbową  I  instancji. 

W  zasadzie  nie  nakłada  się  wspólnego  urzędo- 
wego zamknięcia  w  lokalach  składowych,  za  po- 
mocą plomby  lub  kłódki. 

e)  Prywatne  wolne  składy  można  urządzać  w 
zasadzie  tylko  w  miejscowościach,  które  są  zara- 

zem siedzibą  kontroli  skarbowej. 

2.  Prośba   o  pozwolenie. 

Podanię  o  pozwolenie  na  urządzenie  prywatne- 
go wolnego  składu  należy  wnieść  do  władzy  skar- 

bowej I  instancji  i  dołączyć  dokładny  opis  lokali 

składowych  i  ich  połączeń  na  zewnątrz  wraz  z  na- 
szkicowanym planem. 

W  tem  podaniu  należy  dalej  wymienić  w  przy- 
bliżeniu roczny  obrót,  zwyczajny  zapas  składowy, 

rodzaj  zabezpieczenia,  które  ma  być  złożonem,  ja- 
ko leż  osobę,  której  obowiązkiem  będzie  dawać 

wyjaśnienia  organom  skarbowym  podczas  kon- troli. 

3.  Załatwienie  prośby. 

Wskutek  prośby  zarządza  władza  skai'bowa 
I  instancji  zbadanie  budynków  i  opisanych  lokali 
składowych,  którego  wynik  należy  przedstawić 

w  protokuJe  sporządzonym  w  2  egzemplarzach.  Je- 
den egzemplarz  tego  protokułu,  urzędownie  za- 

twierdzony, wręcza  się  przedsiębiorcy  drugi  zaś 
egzemplarz  zatrzymuje  władza  skarbowa. 

W  pozwoleniu  należy  zarazem  wymienić,  czy 

i  w  jakiej  wysokości  obowiązany  jest  przedsiębior- 
ca uiszczać  Skarbowi  Państwa  odszkodowanie  za 

koszta  spowodowane  dozorem  organów  skarbo- 
wych. Te  odszkodowania  obejmują  należytości 

chodowe,  względnie  koszta  podróży  oraz  inne  nale- 
żytości, jakie  należą  się  dotyczącym  funkcjonarju- 

szom  tylko  z  powodu  przedsięwzięcia  czynności 

urzędowych.  Kwotę  należytości  chodowych  nale- 
ży oznaczyć  w  zezwoleniu. 

4.    Szczegółowe  zarządzenia. 

a)  W  każdym  prywatnym  wolnym  składzie 
muszą  się  znajdować  i  być  wydawane  do  rozporzą- 

dzenia organów  skarbowych  na  każde  ich  żądanie 

następujące  przyrządy:  100-dzielny  alkoholometr 

0  urządzeniu  przepisanem,  termometr  Heamur'a  i urzędownie  ocechowane  naczynie  (litrówka,  10,  20 

1  50-litrówka),  dalej  waga  urzędownie  podług  prze- 
pisów ocechowana,  nadająca  się  do  odważania  be- 

czek napełnionych  wódką,  jakoteż  ocechowane  że- 
lazne ciężarki  i  wreszcie  stosowne  urządzenie,  po- 

trzebne do  szybkiego  napełniania  beczek. 

b)  Każdy  prywatny  wolny  skład  spirytusu 
podlega  kontroli  organów  skarbowych.  Przedsię- 

biorca jest  obowiązany  dostarczać  organom  skar- 
bowym wszelkich  wyjaśnień  i  wykazów,  których 

potrzebują  przy  przeprowadzanych  badaniach  i  re- 
wizjach w  celu  ui-zędowej  kontroli,  powinien  im  na 

żądanie  udzielać  sam  lub  przez  swój  personel  służ- 
bowy, potrzebnej  przy  czynnościach  urzędowych 

pomocy  czynnej  i  powinien  stosować  się  do  wszel- 
kich zarządzeń  władzy  skarby,  które  ta  władza 

uzna,  jako  potrzebne  w  interesie  Skarbu. 
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e)  Lokale  składowe  mogą  pozostawać  otwarte 
tylko  w  godzuiacli  dziennych,  a  mianowicie  od 

kwietnia  do  paździo-nika  włącznie  od  6  godziny 
rano  do  7  godziny  wieczór,  od  listopada  zaś  do 
marca  włącznie  od  7  godziiiy  rano  do  ó  godziny 
wieczór.   W  razie  ])<)trzeby  może  władza  skai-bowa 
I  instancji  flozv>olić  wyjątków. 

d)  Przeusi(«biorey  wolnycli  składów  są  obo- 
Aviązani  wręczać  organom  skai-bowyni  na  ich  żii- 
danie  i  za  potwierdzeniem  odbiorn,  bolety  płatni- 

cze i  kredytowe,  skoro  tylko  zostaną  wyczerpane, 
wzgltjdnie,  skoro  icli  ważność  zgaśnie,  i^rzytem 
wolno  im  się  domagać,  aby  organa  skarbowe 
stwierdziły  zgodność  dat  w  boletach  z  ich  zai)iska- 
mi,  jukoleż,  aby  połAvierdziły  w  tych  zapiskacli  od- 

biór boict. 

e)  Co  sie  tyczy  przy \\ ozów  jako  też  wywozów 
wódki,  badania  zapasów  i  uiszczania  podatkn  Inb 
n(izielania  kredytn,  to  należy  stosować  odnośnie 
postanowienia  ustawy  o  opodatkowaniu  spirytusu 
oraz  rozporządzenia  wykonawczego. 

ITstawa  o  ojiodatkowanin  spirytusu  określa 
granice  w  jakich  przedsiębiorca  wolnego  składu 
spirytusu  jest  odpowiedzialny  za  podatek  konsum- 
cyjny  od  spirytusu,  jakoteż  za  kary  pieniężne  w  ra- 

zie przekroczeń  dochodowo-skarbowych. 
W  razie  nieprzeAvidzianego  i  nienniknionego 

zdai-zenia  odpisnje  się  odpowiednie  ilości  alkoholu 
zawsze  a  conto  spirytusu  podlega.iącego  w,\'ższej 
stopie  podatku,  o  ile  ta  ostatnia  znajduje  się  w  za- 

pasie wediug  rachunku  podatkn  konsinncyjnego, 
prowadzonego  w  wolnym  składzie. 

W  każdym  prywatuym  wolnym  składzie  spi- 
rytusu należy  mieć  arkusz  rewizyjny,  ułożony  we- 

dłng  zarządzenia  władzy  skarl)owej,  av  którym  or- 
gana skarbowe  powinny  zapisywać  wynik  doglą- 

dów i  rewizji.  Arkusze  te  należy  zamykać  mie- 
sięcznie i  przedstawiać  władzy,  skarbowej  TT  in- 

stancji przez  władze  skarbowe  1  instancji. 

^-    łT  ,iJ  {J  'I  ̂  "  '  C  c  i  f   p  r  n  ir  a  d  o   p  r  o  w  ad  z  e- 
II  i  a  p  r  )j  ((■  a  i  n  p  <j  o  ir  o  I  n  c  g  o  s  k  ł  a  fi  n  s  p  i- 

r  U  i  II  s  u. 

Turawo  iitrz.vmania  wolnego  i)rywatnego  skła- 
du si)irytnsn  gaśnie: 
a)  przez  dobrowolne  zrzeczenie  się  tego  prawa 

lub  przez  śmierć  właściciela  wobiego  składii; 
h)  przez  odw-ołanie  udzielonego  zezwolenia,  je- 
żeli przedsiębiorca  prywatnego  wolnego  składu 

nie  dopełnia  swoich  zobowiązań,  albo  jeżeli  odpa- 
da jeden  z  tych  warunków,  na  podstawie  których 

zezwolenie  udzielono. 
We  wszelkich  wypadkach  zwinięcia  takiego 

wolnego  składu  powinien  organ  skarbowy,  prze- 
znaczojiy  do  dozorowania  składu,  zbadać  wszyst- 

kie zapas.\  spirylusu,  iirzedsiębiorca  zaś  jest  obo- 
wiązany uiścić  |)()f>;iiek  od  znalezionej  ilości  alko- 

holu, albo  skorzystać  z  udzielonego  mu  kredytn 
podatku,  o  ile  zabez])ieczeiiie  kredy toAve  na  to  wy- 

starcza, Inb  też  wywieźć  .spirytus  poza  linję  celną, 
albo  przekazać  do  innego  wolnego  składu  spiry- 

tusu, all)o  wreszcie  przeznaczyć  go  do  innego  uży- 
cia wolnego  od  podatkn. 

TT.  T  II  b  1  i  c  z  n  e    wolne   s  k  ł  h  d  y. 

Postanowienia  o  zakładaniu  i  prowadzeniu 
publicznych  wolnych  składów  zawiera  austr.  usta- 

wa z  dnia  28  kwietnia  1889  (T)z.  TT.  P.  Nr.  64). 

Spirytus,  na  którym  ciąży  podatek  Iconsum- 
cyjiry,  mnsi  być  przechowywany  w  publicznym 
wolnym  składzie  zupełnie  oddzielnie  od  wszelkich 
innych  towarów,  l)ez  względu  na  to,  czy  te  ostat- 

nie podlegają  opłacie  ełowej  inb  spożywczej,  czy też  nie. 

(idyby  w  jakim  pirblieznym  wolnym  składzie 
zarządzono  wspólne  urzędowe  zamknięcie  i  prowa- 

dzenie księgi  magazynowej,  w  której  zapisuje  się 
poszczególne  złożenia  na  składzie  wtedy,  jeżeli  po- 

szczególne beczki,  w  których  spirytus  do  wolnego 
skiad  u  umieszczono,  znaleziono  nie  zmienione  z 
nienaruszonem  zamknięciem  nrzędowem,  można 
przy  A\ywozach  spirytusu,  o  ile  one  obejmowałyby 
taką  samą  ilość  alkoholu,  jaką  zbadano  przy  zło- 

żeniu na  składzie,  zadowolnić  się  zbadaniem  ilości 

i  zawartości  alkoholu  przez  próby  wyrywkow^e, 
oczywiście,  jeżeli  te  próby  odbędą  się  bez  zarzutu. 

Uznanie  rafinerji  spirytusu  za  wolny  skład. 

§  11.  Jeżeli  kto  chce  z  gorzelń  hih  wolnych 
składów  pobierać  bez  natychmiastowej  opłaty  po- 

datku spirytus,  obciążony  podatkiem  konsumcyj- 
nyjn,  w  tym  celu,  aby  go  oczyszczać  przez  destyla- 
*'ię,  powinien  prosić  władzę  skarbową  I  instancji 
0  r.znanie  jego  rafinerji  spirytusu  za  wolny  skład. 

Pozwolenia  na  uznanie  rafinerji  za  wolny 
skład  spirytusu  udziela  Ministerstwo  Skarbu,  po 
zasięgnięciu  opinji  izby  handlowej,  z  zastrzeżeniem 
odwołalności  w  każdej  chwili,  jednaliże  tylko  ta- 

kim przemysłowcom,  którzy  rafinują  eonajmniej 
4,000  liektolitrów  alkoholu  w  jednej  kampaiiji 
rocznej. 

Zresztą  co  do  udzielania  i  wygasania  prawa 
prowadzenia  takicli  Avołnycli  składów,  zabezpiecze- 

nia podatku  konsnmcyjnego,  odszlcodowania  za  do- 
zór przez  organa  skarbow^e  i  t.  d.  to  obowiązują 

postanowienia  §  10  niniejszego  rozporządzenia  o 
ile  poniżej  Jiio  innego  nie  zarządzono. 

a)  Lokalności  i  urządzenia  fabryczne. 

Lokalności  i  miejsca  przeznaczone  na  wolny 
okład  spirytusu  w  rafinerji,  do  którjch  zalicza  się 
również  odnośne  podwórze,  należy  tylko  wtedy 
uważać  dla  tego  celu  za  odpowiednie,  gdy  one  są 
zupełnie  oddzielone  od  tych  miejsc,  które  służą 
do  przecho\\  y wania  spirytusu  opodatkow^anego, 
więc  w  szczególności  od  magazynów  sprzedaży 

opodatkowanego  spirytusu  i  od  fabryki  likierów^; 
zatem  te  ostatnie  miejsca  nie  mogą  być  połączone 
z  miejscami,  przeznaczonemi  dla  wolnego  składu, 

ani  drzwiami  lub  olinami,  ani  rynnami  lub  rura- 
mi, ani  też  w  jakikolwiek  inny  sposób  i  nie  mogą 

również  posiadać  wspólnego  podwórza. 

Wszystkie  lokale,  należące  do  rafinerji  spiry- 
tusu uznanej  za  wolny  skład,  muszą  być  również 

zupełnie  oddzielone  od  tych  miejsc,  które  są  prze- 
znaczone do  denaturowania  spirytusu  z  uwolnie- 

niem od  podatku,  względnie  do  utrzymywania  n;i 
składzie  spirytusu  już  zdenaturowanego. 

Przy  przeglądzie  miejsc  i  naczyń,  wskazanych 
do  przechowywania  spirytusu,  należy  oznaczyć  po- 

jemność naczyń  składowych  za  pomocą  nalewu 
wodą,  o  ile  one  nie  są  już  urzędownie  ocechowane 
1  z  tej  czynności  należy  spisać  protokuł  w  dwóch 
egzemplarzach,  który  powinien  podpisać  także 
przedsiębiorca  lub  jego  zastępca. 
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l^ojfiniłość  ivielkłeh  zbiorników   kształtu  sy- 

'.etryemesro  można  o/.n,aezju'-  pi"/oz  kubie/.ue  obli- 
■/j^nh\  zamiast  iialowem  Avoda..    Uo  takiego  ozna- 
'  zełiiii  należy  jecUiak  powolne  or.ijran  technicznej 
iintroli  skarboAvej. 

Naczynia    przeznaczone  do  pi-zochowywania 
~,>!vyTnsu  należy  ponnmei-OMać,  a  icli  iKijeinność 
; NNidocznie  wyraźnie,  allio  na  samych  naczyjiiaeli 

a  iwmocą  farby  olejnej,  lub  też  na  osobnych  ta- 
bliczkach, uniieszezonych  w  pobliżu  tych  naczyń. 

'  Te  oznaczenia  mnsza.  pozostawać  zawsze  nieuszko- 
izone. 

Wielkie  zbiorniki,  baseny  i  t.  d.  należy  zaopa- 
łzyć  we  wskaźniki  ze  skalami  lub  w  inne  urz^i- 

tłzenia,  które!)y  pozwalały  łatwo  odczytać  zitwar- 
tość  naczyń,  także  pi"zy  czcścioweni  nai>eJnieniu 

,  tychże.  Te  urządzenia  należy  nrzedownie  zbadać 
i  zabezpieczyć  stosownie  przeciw  ev.'entnalnyni 
/.initiitom,  jakiegokolwiek  rodzaju. 

J3Ia  ujnożliwienia   odbio-uiia   pról)ek  należy 
.  ielkie  zbioi^niki  zaopatrzyć  w  kurki  ])róbue  w 
•żnych  odstępach. 

b)  Wspólne  ni*zodowe  zamkni(tcie. 
Gdyby  do  raiijierji,  uznanej  za  Avolny  skład 

1  spirytusu,  miano  prze  wozić   także  spirytus  oijo- 
If  datJcowaiiy,  — ■  1o  ton  ostatni  musi  być  złożony  na 
I  składzie  pod  współneni  nrzędaweni  zitmknieciem. 

Taki  sinrytus  można  pobierać  z  miejsc  skhido- 

"  wyeh,  tylko  pi-zy  inter\\  eucji  organu  skarboAYe^^o 
i,  po  przeprowadzoiU!;u  oczyszczeniu,  składać  na- 

'  powrót  w  ty  cli  )niejscach. 
Co  sie  tycz.y  spii"ytitsu  sprowadzonego  bez  uisz- 

czania podatku,  to  nie  należy  wymagać  AVKpólne.Łro 

nrzędoweg-o  zamknięcia. 
*        Dla  przyY/ozn  i  v,-ywozu  spirytusu  opołlatko- 
1  waneiio  należy  prowadzić  osobny  wykaz. 

j  c)   Zbadanie  zapasów. 
(>o  się  l.vczy  zbadania  zapasów  i  obliczania  za- 

nilców,  to  stosuju  sic  tu  zarządzenia  §  (S  i  §  9  ;ii- 
uiejszeg"o  rozporzudzenia,  tylko  należy-  jeszcze 
oprócz  zaniku  składowego  iiwzgiednić  w  i-achunkn 
takżx3  zanik  raiinacyjny. 

Dla  ułatwienia  przeproAvadzenia  regulai-nycli 
badań  zapasów  ]}owinien  przedsiębiorca  ruch  za~ 
Icładu  tak  uregulować,  aby  w  dniu  oznaczonym 
można  przeprowadzić  zbadanie  zapasÓAY  l.)ez  trud- 

ności.   W  szczególności  powinien  dbać  o  to,  aby 
,  ilość  spirytusu,  znajdująca  się  na  składzie,  można 
łatwo  oznaczyć. 

Powinien  też  zarazem  w  dniu  \vyznaczonym 
dla  badania  zapasów  wręczyć  właściwemu  orgauo- 

I  wi  skarbowemu  oświadczenie  co  do  stauu  zapa- 
sów podług-  załączonego  wzoru  Nr.  IV,  z  pomocą 

i]vtórego  następuje  potem  zbadanie  zapasów. 

d)  Oleje  fiizlotre. 

Iłość  oleju  ruzłowego,  otrzymywanego  i  zbie- 
/rauego  przy  rafinowaniu,  oznacza  się  tak  samo, 
jak  ilość  spirytusu  i  1alv  siimo  też  wciąga  się  do 

,,za]Kisu  składowego.    Nie  uwzględnia  się  przyteni 
!t!u  okoliczności,  że  iloczyn  z  ilości  i  stopniowości 
s>łejów  fuzlowych  nie  przedstawia  stopni  hektoli- 
ifrowNrii  alkoholu,  lecz  tylko  litry  oleju  fuzlowego 
wyrażone  w  stopniacti  łiektolitrowych. 

.leżx'li  olej  fuzlowy  zbiera  się  Vv-  takiej  ratiufirji 
*;tjirytusu,  uznanej  za  wolny  skład,  lub  też  w  ta- 
kifj  gfirzclni,  które  ]*ó\\  iiocześnie  oczyszcza jt(  przez 
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destylację  spirytus  obcia.żony  podatkiem,  to  dal- 
fi-zA'.  użycie  oleju  fuzlowego,  względnie  wywóz  te- 

goż z  ])rzedsi(;ljiorsi  w  a  musi  być  nrzedownie  kon- ti'olo\\  juiy. 

.Jako  oleje  fuzlowe  nie  można  jednak  nigdy, 

z  wyjf,tk'ieni  specjalnego  zezwolenia  Ministerstwa 
Skariju.  n/uać  w  większej  ilości,  niż  0,3  ilości  al- 
koJiolu  przerafinowanego,  co  się  uskutecznia  w 
spo.sób  ])oniżej  podany. 

T?rzed.się'bio]-c.a  lub  jogo  zastępca  jest  obowi.i- 
ziiuy  każdo  użycie,  względnie  każdy  wywóz  zebra- 

nych olejów  'fuzlowych  oznajmiać  organowi  skar- 
Iiowcmu,  przeznaczonemu  do  dozorowania  jjrzed- 
siębiorstwa. 

N\'s])onu!iany  oi-gan  t-ada  na  i)od.stawie  oznaj- 
mienia ilość  i  stopuiowość  oleju  fuzloM'ego  w  spo- 

sób, przepisany  illa  spirytti.su  i  oznacza  w  ten  spo- 
sób ilość  litrów  oleju  fuzlowego,  wynażoria  w 

stoiniiach  lu'ł<;tolitrowych. 

Gdyby  oleje  fuzlowe  zużywało  samo  ]n-zedsię- 
biorstATo  np.  do  AvytAvarzania  gazu  ś\A'ietłanego,  to 
oj-gan  skavlK)Avy,  po  uskutecznionem  zbadaniu 
ilości,  doghida,  aby'  ilość  tę  zużyto  av  istocie  Ave- 
dlug  oznajmienia,  poczeni  Avpisuje  oznaczona  i  w 
sto])niach  łudctolitroArych  wyrażoną  ilość  litrów 

oleju  fnzloAvego  aa'  rachunku  podatlcn  konsumcy- 
nogo  aa  ]-ozc!iód  i  zwrjica  stronie  jeden  (Egzemplarz 
oznajmienia,  drugi  zaś  egz^^midarz  dohicza  do  ra- 

diu iik  u  podatku  konsuracyjnego. 
Gd.yby  przedsiębiorca  zamierz.ał  zebrany  olej 

fuzloAA'y^  AvyAvozić  z  rektyfikacji,  badź  to  poza  łinję 
c*4nfi,  badź  też  dla  celÓAv  przemysłoAvycłi,  do  cze- 

go nie  potrzeba  sj^-ejalnogo  zezAvolenia,  wtetly  mu- 
szą być  one  przedtem  u.i-z(;doA\  nie  badane  co  do 

czystości. 

§  12.  l\ażdy  posiadacz  przyrzadÓAv  dest.\da- 
'•.^'jiiycli  i  chłodniczych  oboAviazany  jest  donieść  o 
icli  posiadaniu  av  ciągu  dni  8,  licząc  od  dnia  Avej- 
ścia  Av  życie  niniejszego  rozpoiv.i)dzenia  ustnie  lul) 
pisemnie  organowi  skarbowemu  av  niiejscn  lul)  av 

pobliżu  się  znajdującemu,  a  av  razie  nabycia  ta- 
kich przy'rządów,  zgłosić  to  nabycie  av  ciągu  48  go- 
dzin po  nabyciu,  na  co  otrzyma  od  organu  slcar- 

l)OAV''go  poświadczenie;  zgłoszenia. 
RÓAvnież  Icażdy,  kto  przyrządy  takie  wyrainu, 

ma  znajdujący  się  u  ni<>go  w  dniu  Avejścia  av  życie 
niniejszego  rozporządzenia  zai)as  t.A'ch  i)r/.yrzą- 
dów  w  ciągu  S  dni.  a  ])r:/.yrza,dy  później  Avyrobio- 
ne,  Av  ciągu  -l<S  godzin  po  Avyrobienin  oznajmić 

i)rzcznaczonemu  do  tc>go  organoAA'i  skarboAvem.u  i 
]>o8tarać  się  o  ]K)twicrdzcnie  Avniesienia  tego  oznaj- mienia. 

Na  każd.vm  przyrządzie  desty4ac,vjnyni!  i  chło- 
dzącym Avinno  by^ć  av  przyszłości  w  sposób  odj)o- 

%A"iednł  UAvidocznione  njizAvisł<:o  i  miejsce  zamiesz- 
kania tego,  który  przyrząd  ten  Avyrobłł. 

l^osiadacze  ty^-h  przy^rządów  nie  mogą  tychże 
ałii  też  ich  (-zęści  Avydav,'ać  pierAvej,  dopóki  o  do- 
kładnem  opisaniu  i)T-zyi"ządu  lub  też  jego  części 
nie  oznajmią  organoAvi  slcarboAA-ernu,  av  miejscu  Itib 
też  Av  połjliżu  się  znajdującemu,  nazAvisk'a  i  miej- 

sca zainiaszkan.ia  odł)iorcy  tego  przys-ządu  i  dopó- 
ki nie  otrzymają  potAvierdzenia,  że  obowiązkowi 

1<'inu  zadość  iiczynili. 

Oi'gaii  skarboAvy  ma  zawiadomić  natyclm^iast 
o  laiżdeni  otrzymaniu  donievSienia  AvysłaniM  przy- 

rządu (lostylacyjnego  ten  organ  skai-l)o\vy,  av  któ- 
icgc)  okręgu  uiies52,kŁl  odbiorca. 
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^nić  o  knżdciii  ocloiihi  przyi-zjidu  deslyljioyjiiffro. 
'•V/:j>|(^'(liiic  clilnduic/esic  łon  orjrmi  skaj"boAvy.  w 
któr<>Ko  oUn.'Ku  mioszka  odliiorca. 

Od  nhoAriazkii  wnoszenia  oznajmienia  zwolnie- 
ni sa  aptekarze  i  pańslwowe  zakłady  nankowe, 

jednak  lylko  eo  do  tych  przyrządów,  któi*e  nie 
maja  \\  ieeej,  jak  1  litr  pojemności  all)o  zrobione 
tsa  nie  z  metalu,  leez  z  innego  materjaln. 

Or.u'an  skar))o\vy  oboAviazHny  jest  prowad/.ie 
na  A^  niesione  doniesienia  wykaz  przyi"zadów  desly- 
laeyjnyeli. 

Rafiner  je  spirytusu. 

§  !•».  Przedsiębiorea  rai'inei'ji  spirytnsii  wi- 
nien przed  uruchomieniem  lalineiji  wnieśi-  flo 

władzy  skarbowej  I  iusianeji  przynajmniej  o  14 
dni  A\  przód  sporządzony  w  dwóch  okazach  opis  i 

szkic  lokali  fabrycznych  i  pi-zyrz.'idn  rektyfikacyj- 
nego v<  raz  z  przeg"lądem  naczyń  i  rezerwoaró-w . 

przeznaczonych  na  przechowy wjinie  spirytusu  z 
l)odauiem  ich  \\yniiavów,  objętości  i  numerów.  Na 
podstawie  tych  ])aiiierów  władza  skarbowa  T  in- 

stancji zarządza  sprawdzenie  przedsieltiorsi wa. 

W  każdej  rafiułu-ji  i)rowadzi<'-  należ.\  dokl;ul- nie: 

a)  ksieg*.'  magazynowa  z  sin'ó\\  ka.  do  której 
v\ciya'a  się  każfly  pr/..\cliód  i  *i-ozcIió(l  snrowe.^^o 
si»irylnsu, 

b)  księgę'  kontowa,  do  której  wcijiiia  się  na 
inzyelnSd  każda  ilość  surówki  A\ziętej  do  rektyfi- 

kacji i  nzysl\ana.  ilość  produktów  n^ktyfikacyj- 
nych, 

c)  księgi;  magazynowa,  dla  rekt.\'fikatii,  do 
której  wciąga  się  każdy  pi'zycitó(l  i  rozcliód  pro- 

duktów rcktylilcacji,  z  podaniem  dokąd  i  nu  jaki 
ceł  został  wydany  spirytus  rektyfikowany  wzgltnl- 
nie  jeg(ł  u))oezne  produkty  i  księgi  mag'azyno\ve 
i  l<onlowe  zamaka  się  z  koii('(Mn  kampanii  i  po 
przeniesieniu  remanentÓAV  do  nowych  ksiąg  i)rzed- 
stawia  się  w  drodze  slużlmwej  do  Avładz>'  skarbo- 
>\ej  II  instancji. 

Z  rafinei-ji  można  wydawać  spirytus  rcl\tyfi- 
kdwany  na  cele  przewidziane  w  §  1  niniejvSzego 
rozporządzenia  tylko  w  stanie  bezwzg!(;dnie  czy- 

stym, wolnym  od  fuzlów.  Spii-ytns  i'ektyfikowany 
musi  od])owiadać  pi"óbie  czystoś<-i.  Sposól)  p)"ze- 
prowadzenia  tej  próby  ojiisany  .jesl  w  załączniku 

B.  Spiryt\is  nieodpoAviadając>'  pi-óbie  musi  l)yć 
ponownie  poddany  rektyfikacji. 

Kiciownik  ruchu  rafin(>rji  obowiązany  jest 
słvładać  władzy  skarbowej  1  instancji  rapoi"t  z 
obrotu  surówki  i  rel\tyfił\atu  za  ubiegły  miesiąc; 
najdalej  do  5-go  dnia  następnego  miesia.ca. 

Z  końcem  rocznego  okresu  rneliu  vv  ładzc  skar- 
bowe ]  instancji  ołiowiązane  są  założyć  izbom  skar- 

ł>owyjn  roczny  wykaz  oln-otu  spirytusu  w  rafine- 
rjach,  a  izby  skai'l)owe  przedstawiają  l>eiiar1a.m;'u- 
towi  .\kcyz  i  IMonopołów  z(>stawiony  ogólny  wy- 

kaz obrotu  spirytusu  w  rafinerjach  swego  oki-ęgu 
za  całą  kampanję. 

Inne  postanowienia,  odnoszące  się  do  prowa- 
dzenia ruchu  7"afinerji,  pozostają  bez  zmiany. 

Likiernie. 

§  14.  \\"\j-ób  wódek  gatunkowych  (wódki,  ro 
•/olisy.  likiery,  rumy  etc.)  powinien  odbyv.-ać  sie  w  fa= 

brykach  na  ten  cci  urz.iclzonycli;  fabryki  tc  nie  mo- 
gą mieć  wewnętrznego  połączeniu  z  fabrykami  tllj. 

pędzenia  spirytusu  lub  z  zakładami  dla  dcnatuiacj; 

spirytu.su. 
W\rób  wódek  jJatunkow\ch  dozwolony  jest  wy- 

łącznie 7.  rektyfikatu.  Przy  wyrobie  wódek  nic  wol- 
no używać  domieszek,  w]>ływających  ujemnie  na 

zdrowie. 

Ciotowc  wódki  wolno  wywozić  tylko  do  koncc= 
sjonowanych  laicjsc  sprzedaży  w  naczyniacli  zani' 
kniętych  i  obandcroiowanych,  zaopatrzonych  w  ety^ 
kietN'  z  oznaczeniem  firmy  fabryki,  w  której  je  wy 
robiano,  nazwy  wótlki,  zawartości  w  niej  ałkohoiu 

i  ilaści  i>łynu  w  naczĄ-niu-  Banderolowanie  uskutcc.':  = 
nia  się  w  ten  spo.sób,  iż  na  gładką  powierzchnię  kor- 

ka względnie  kapsli  iiakłada  się  banderole,  zaopa- 
trzona pieczęcią  fabryki. 

Zawartość  alkoholu  w  wódce,  przeznaczonej  da 

spożycia  we^\•nątrz  kraju,  nic  może  przekraczać  nor= 
my.  ustalonej  w  art.  3  ustawy  z  dn.  23  kwietnia 
1920  r.  o  ograniczeniach  sprzcdażv  napojów  alkoholo 

wych  (Dz.  V.  R.  P.  Nr.  37,  poz."  210). Wódki,  przeznaczone  na  eksport  za  granicę,  mo- 
.<*ą  posiadać  większą  zawartość  alkoholu,  muszą  byc 
jednakże  odrębnie  majjaz^mowane  i  zaciągaiie  do 
osobnej,  na  ten  cel  założonej  książki  magazynowej. 

W  fabrykach  A\-ódek  należy  prowadzić:  książkę 

maj^azynową  spirytusu  rektyfikowanego,  sprowadzo- 
nego i  wydanego  na  wyroby  wódczane. 

Książkę  tę  należy  prowadzić  należycie  i  wciaj^ai. 
do  niej  wpisy  codzienme;  zapisów  do  książki  nie  nu= 
leży  odkładać  na  dzień  następny. 

Z  końcem   kampanji  należy  książkę  zamknąć, 
a  remanent  przenieść  do  nowej  książki. 

Przynajmniej  dwa  razy  do  roku  orgiuiy  skarb.;= 
we  winny  przeprowadzić  szczegółowe  rewizje  likierni- 

Przedsiębiorca  likierni,  względnie  kieroumik  ru; 
chu,  obowiązimy  jest  z  końcem  każdego  miesiąca, 

a  najdalej  5=go  dnia  następnego  miesiąca,  przedstaw 
wić  władzĄ-  skarbowej  I  uistancji  wykaz  obrotu  spi= 
rytusu  za  ubiegły  miesiąc. 

Na  podstawie  tych  wykazów  sporządzi  izba  skar- 
bowa wykaz  obrotu  z  całego  okręgti  administracyj- 

nego i  przedstawi  go  DepartamentoAvi  Akcyz  i  Mos 
nopolów  z  koricc™  miesiąca. 

Rol-c  obrachunkowy  (karnpanja)  liczy  się  od  ł^go 
lipca  je<inego  roku,  do  30  czerwca  drugiego  roku. 

Kontrola    sprzedawców  i  handlarzy  v/ódek  gatun^ kowych. 

^  15.    Osoby,  które  sprzedają  lub  szynkują  wód: 
ki  gatunkowe,  są  &boAviązane  okazać  swoje  zapasy  ^ 
właściVł'emu  organowi  skarbowemu  dla  kontroli  i  wy  / 
kazać  na  jego  żądanie,  skąd  zapasy  te  pochodzą  i  czy  f 

zostały  należycie  opodatkowai-)e. 
0.voby  te  są  obowiązane  prowadzić  należycie  rc 

jesti'  przychodu  i  rozchodu. 
Rejestr  przychodu  ma  zawierać  następujące  ru- 

bryki: pozycję  bieżącą,  dzień  i  miesiąc  i  lok  spv\)' 
wadzenia,  przedsiębiorstwo  i  miejscowość,  skąd  na; 
deszła  przesyłka,  ilość  i  pojemność  naczyń,  tudzież 
ogólną  ilość  wódek  —  wreszcie  oznaczenie  rodzaju wódek. 

Rejestr  rozchodu  zawierać  ma:  pozycję  bieżącii 
rozchodu,  dzień,  miesiąc  i  rok  rozchodu,  nazwisko 
i  miejsce  zamieszkania  odbiorcy,  a  następnie  ilość 
i  j:ojemność  nacz^^^  i  ilość  rozchodowanych  wódek.  [ 
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dalej  oznaczenie  ro<lzaju  wydanych  wódek  i  wreszcie 

Do  rejestru  przychodu  należy  zaciągać  natych* 
miast  po  otrzymaniu  przesyłkę  i  wypełnić  odnośne 

rui^r>-ki,  a  do  odnośnej  pozycji  przychodu  dołącz>-ć 
otrzjTTian^-  rachunek  przedsiębiorstwa,  od  którego 
sprowadzono  przesyłkę,  zaopati-zony  w  klauzulę,  że 
przesyłka  została  należycie  opodatkowana  i  zaopa* 
trzona  w  poz>  cię  rejestru  rozchodu  przedsiębiorstwa, 

ktwe  raclłunck  ^\-^•stawiło;  jeżeli  przesyłka  nadeszła 
z  zagranicy,  należy  dołączyć  do  rejestru  kwit  celny. 
Do  rejestru  rozchodu  należy  zapisać  nat>xhmiast  po 
wydaniu  każdą  przesyłkę  ściśle  wedle  rubryk,  a  o  ile 
cim-dzi  o  drobną  całodzienną  sprzedaż  flaszkową  lub 
na  miarę,  sumai-A  cznie  z  końcem  dnia  ilość  sprzeda' 
nych  wódek. 

Z  końcem  każdego  miesiąca  należy  zestawić  w  re* 
jestrze  miesięczne  przychody  i  rozchody,  a  z  końcem 
roku  zamknąć  rejestr,  wyprowadzić  remanent  i  prze= 
nieść  <io,  jako  taki,  do  nowcijo  rejestru.  Rejestra  te 
przechowuje  się  w  przedsiębiorstwie. 

W  chwili  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporzą= 
dzcnia  należy  cały  zapas  wódek,  znajdujący  się  na 

składzie,  a  podlegający  dodatkowemu  opodatkowa* 
■•iu,  zapi.sać  na  przychód  do  rejestru  przychodu — a  do 
tej  pozycji  dołączyć  drugi  egzemplarz  zgłoszenia  za* 
pasów  i  pokwitowanie  na  zapłacony  podatek. 

Za  należyte  prnwadrneie  rejestru  odpowi.ida 
sprzedający. 

§  16.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  żys 
cie  z  dniem  ogłoszenia  na  obszarze  b.  zaboru  ro.syi= 
skiego  i  austriackiego. 

Co  d  )  z'ipavSÓw  spirytusu  monopolowego,  po/o 
Stałego  na  składzie  w  dniu  1  vTn  listopada  1921  r.  wy- 

da się  osobne  zarządzenie.  Zapasy  te  należy  doklad-, 
nie  sprawdzić  i  wykazać  Departamentowi  Akcyz 
i  Monopolów  Ministerstwa  Skarbu. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

w  z.  ( — )   Henryk  Słrasbiirger. 

(Dz.  Ust.  Xr.  96  z  dn.  6  X11  —  1921  r.,  poz.  705). 

Wzór  Nr.  1  (do  §  4  roz.  wykon  ). 

D  O  K  U  iM  E  N  T  ZASTAWU 

Podpisanemu  (nazwisko,  charakter,  miejsce  zamieszkania)  

jako  przedsiębiorcy     w    udzielono  rozporządze- 

niem Izby  Skarbowej  w    z  dnia  L.  kredyt  po- 

datku na                                                          /'^'''y^l^                                                         ")   któryby   mial   miejsce  w  tern Vwywóz 

przedsiębiorstwie  w  czasie  od  do  az  do  kwoty    mk.  słownie 

.           ..    .    .    marek  pod  istniejącemi   na  ten  wy;«adek  lub  w  przyszłości   przez  władze 

skarbowe  oznaczyć  się  mającemi  warunkami  i  zastrzeżeniami. 

Podpisany  jest  obowiązany  złożyć  zabezpieczenie  tego  kredytu. 

Podpisany      daje  więc  niniejszem  Skarbowi  Państ^^a  w  zastaw  na  zabezpie- 

czenie wspomnianego  kredytu  podatku  aż  do  kwoty  mk.  słownie    marek 

wraz  z  6',  odsetkami  zwłoki  od  tej  kwoty  i  wszelkiemi  kosztami  ściągnięcia  (dokładne  oznaczenie  papierów  wartościowych 
wegług   wszelkich    ich    znamion)  ,    które  celem 

uzyskania  prawa  zastawu  złożono  (oznaczenie  kasy) 

Podpisaay   _   oświadcza  dalej,  że  zgadza  się  z  tem,  aby,  w  razie  niezapłacenia 

n  przepisanym  terminie  powyższej  kwoty,  wraz  z  wszelkiemi  ubocznemi  należytościami  Skarb  Państwa  bez  dalszych  kroków 

był  uprawniony,  szczególnie  bez  jakiejkolwiek  sądowej  interwencji,  sprzedać  podane  wyżej  papiery  wartościowe  wediug 

kursu  giełdowego,  a  z  uzyskanej  ceny  zaspokoić  zaległości  wraz  z  wszelkiemi  ubocznemi  należytościami.  We  wszystkich 

sprawach  prawnych,  które  nie  należą  według  ustawy  przed  wyłączny  sąd,  będą  w  I  instancji  wyłącznie  kompetentnemi  sądy 

przedmiotowo  właściwe,  znajdujące  się  w  siedzibie  Generalnej  Prokuratorji  Rzeczypospolitej  Polskiej  w 

W  dowód  czego  uwierzytelniony  podpis. 

(Data) 
(Podpis) 
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W;;ór  Nr.  !I  (do  §  4  rozp.  wykonaw.). 

DOKUMENT  ZASTAWU. 

Podpinanemu  (ritjiwisko,  charakter,  miejsce  zamieszkania) 

iako                                                           

w    

udzielono  
rozporząclKeniem  

Izby  
Skar- 

bowej w                                          

z  dnia                                       

L.                        
kredyt  podatku  na 

f''^^'^^!'  ^    któryby  n\'\al  miejsce  w  tem  przedsiębiorstwie  w  czasie  od y  woz  J :  ' 

CQ  aż  do  kwoty    Mk.  słownie 

marek  pod  isfniejącemi  na  ten  wypadek  lub  w  przyszłości  przez  władze  Skarbowe  oznaczyć  się  mającemi  warunkami  i  za- 

strzeżeniami. 

Podpisany  jest  obowiązany  złożyć  zabezpieczenie  tego  kredytu. 

Podpisany    ustanawia  więc  niniejszem  na  zabezpieczenie  wspomnianego  kre- 

Jytu  podatku   aż   do  kwot;,    Mk.  słowami    _  marek  wraz 

z  ■  zwłoki  od  tej  kwoty  i  wszelkiemi  kosztami  ściągnięcia  (dokładne  oznaczenie  hipoteki  realności,  jako  hipotekę  i  udziela 

swego  pozwolenia,  aby  na  oznaczonej  właśnie  realności   mogło  być  wprost  zaintabulowane  dla  Skarbu  Państwa  bezwarun- 

-:oive  prawo  zastawu  dla  labezpieczenia  kwoty       Mk.   wraz   z  6'!',  odsefkomi   zwłoki   i  kosztami   ściągnięcia  dc 

najw  yższej   kwoty      marek. 

We  wszystkich  sporach  prawnych,  które  nie   należą  według  ustawy  przed  wyłączny  sąd,  będą  w  1  instancji  wyłą- 

cznie kompetcntnemi  sądy    przedmiotowo   właściwe,  znajdujące   się  w  siedzibie  Generalnej  Prokuratorji  Rzeczypospolite 

W  dowód  czego  irwierzyfełniony  podpis. 

(.Data)    .       .  (Podpis) 

DOKUMENT 

Wzór  Nr.  111  (do  §  4  rozp.  wykon.). 

po  ręki 

solidarnej  poręki  « 

Qd\  Piinu  ('nazwisko,  charakter,  miejsce  zamieszkania)    udzielono  kredyt  po- 

df.tKu  na  któryby  miał  miejsce  w  czasie  od    do 

.V  jego  (nazwa  przedsiębiorstwa)    w    aż  do  kwoty   

Mk.  słownie  marek  pod  istniejącemi  obecnie  na  ten  wypadek  lub  w  przyszłości    przez  właś- 

ciwe wiedze  Skarbowe  oznaczyć  się  mającemi  warunkami  i  zastrzeżeniami  szczęgólnic  z  obowiązkiem  dania  odpowiedniego 

zabezpieczenia,  to  (zobowiązuje  się  podpisany  (zeklad  kredytowy)  zobowiązują  się  podpisani  (nazwisko,  charakter  i  miejsce 

zamieszkania)  niniejszem,  jako  (poręczycieł(!e)  i  platnikCcy)   

•do  należytej  i  punktualnej  zapłaty  kwot  podatków  pokredytowanych  na  podstawie  zezwolenia  kredytu  aż  do  wyżej  podanej 

kwoty  wraz  z  G'^  zwłoki  z  wszelkiemi  kwotami  ściągnięcia. 

We  wszelkich  sprawach  prawnych,  które  nie  należą  według  ustawy  przed  wyłączny  sąd,  bęuf\  w  I  in.slancji  wy- 

iącznic  kompetcntnemi  sądy  przedmiotowe  właściwe,  znajdujące  się  w  siedzibie  Generalnej  Prokuratorji  Rzeczypospolitej 

Polskiej  w 

W  dowód  czepo  ruwIerzytcInionyCe)  podpis(y). 

(Data)      (Podpis,(y)   
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Dzielnica 

OZNAJMIENIE 

gorzelni zapasów  alkoholu  znajdujących  sf,ę  ̂   ;;^i^^sMVdiiri::^ikr 
Ns  kons.    w  dniu 

Wzór  Nr.  IV  (do  §  8  rozp.  wykon.). 

Okręg  Izby  Skarbowej  
Okrąg  kontrolny  

w  . 

o 
n. 

Naczynie 

•a 

o 
a: 

Zawiera 

V 

I  o  «  2 

I  o  13  B  , -  o  o  i 
Ino      (U  ST 
1  OiJ  C  E 
10  a;  .r! 

przy  tempera- turze 12" Reamura 

V 

a 
N 

o 
o 

Miejsce 

przechowania 

Naczynie 

O 

Zawiera 

Cl 

o  «  o 
JS  JC 

._  O  O  ■- O  O.  wr. 

so  u ov  c.  £ 

prry  tempera 
turze  12" 
Reamura  I 

n. o 

O 
O 

je 
Miejsce 

przechowania 

i  Dzielnica 

I  spisany  dnia 

Wzór  Nr.  V  (do  §  8  p.  4  rozp.  wyk.). 

Okrąg  Izby  Skarbowej  
Okręg  kontrolny  

19 

Nr.  kons. 

10 
ja 

i  fi 

M  .2 
o  c 

«3  d) 
C  N (O  CL 

N  . 
-a  :3  -c 

N 10  4j 

-   C  N 
N  _  -a 

C  4)  5 N  N  O 
O  u  ̂   10 

N  ?^  C 
c  o  2 

.-  ̂   (O 
t.-  o 
Z  «1  C 

i J2.2  i 
TS  C   C  N O  N  3  5  C 

(U- 

E-O  »-N  "= 
V  OD  O  ̂   > 
®  N  i;  N 

2  2  O  -  « 

PROTOKUŁ 

w  gorzelni    w   
wolnym  składzie 
z  powodu  przedsięwzięcia  zbadania  tamie  wódki. 

Reducja Zbadana  ilość  wódki 

w  litrach 

o 
o 
N U 

■a  o 

N 

o B. 

i-o  :^ 

ja  o 
-o  — . 

co  u 

1  o  -N 
1 
1  <n  ja C 

C  3 
!  7 

Zbadana  za- 
wart.  alkoh. 

o 

tao 

«  o 

V  (U 

"O  o 

5  o 

<n  J= 

Ul  O 

3  je 

V 

SOS 

o.  >i 

£  <n 

O)  (U 

|2
 

o  3 

6 a 

10 

u o 
E- 

ja 

S.5 

« -o 

^  S 

(0 

c 

11 

Ilość 
*o 

3 

.  ja 
i  o 
12 

10  —  o 

3 

S  = 

13 

X  — 

.  ta 
C  3 

o  ̂  

(n  ̂  

3  .2 

Ł  2 

o 

JC 

10 

i;  -a a.  >o 

o  * 

•a 

b  ja 

''U  o 

o  o  o 

z::  je  ̂  

os  e 

N  U 

14 

I  UWAGA  1:  Na  końcu  tego  protokułu  należy  podać  tę  pozycję  rachunku  konsumcyjnego,  do  której  dołącza  się  jeden  egzem- 
'  plarz  protokułu. 

'^UWAOA  2:  Na  końcu  drugiego  egzemplarza  tego  protokułu  przeznaczonego  dla  zawodowego  departamentu  rachunkowego, zamieścić  należy  odpis  zamknięcia  rachunku  podatku  konsumcyjnego,  w  którym  podać  należy  także  ilość  za- 
niku składowego  a  ewentyalnit  zaniku  od  rafinowania  (każdy  osobno). 
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Wzdr  Nr.  VI  (do  §  8  p.  5  rozp.  wykon.). 

URZĘDOWE  ORZECZENIE 

Przy  przedsięwzięciu  w  dniu  ig  ^ 

1         V    i ' 11  '.   ^onshr.  .  .  zbadania  zanasdw 
"  '7"  wyskokowych  skonstatowano  w  porównaniu  .  zamknięciem  rachunku  z  podatku  konsumcyinego  po  od- liczeniu  dozwolonych  zaników    ubytek  w  ilości  słowami 

stopni  hekfolitrowych  (litrów)  alkoholu.  "  ~  -  

Za  ubytek  ten  przekraczający  5%  ilości  alkoholu,  która  od  czasu  bezpośrednio  poprzedzającego  badania  zaoasów 
na  przychód  zapisaną  została,  obowiązany  jest  przedsiębiorca  K  H  ją  ego  oaaania  zapasów 

jący  w  myśl  ustawy  podatek  konsumcyjny  po  stopie    Mrw  kwode '^l^^^f słowami:  _  MŁ-  t » -       "        .  —     -   '    ^-  zapłacie  w  przeciągu  3  dni  w  kasie  skarbowej 
  *   -   pod  zagrożeniem  przymusowego  ściągnięcia.   dnia    19  j. 

Podpis  strony: 
Podpis  organu  skarbowego: 

Dzielnica 
Strona  1. Do  §  4  Rozp.  wykonawczego. 

Okręg  Izby  Skarbowej 

Okręg  władzy  Skarbowej  I  instancji 

Gorzelni 

Wolnego  składu  wódki 
w 

odbiorcy  spirytusu 

KONTO 

pozwolonego  kredytu  podatku  konsumcyjnego  i  użycia  tego  pozwolenia. 

UWAGA:    Konto  należy  zamykać  miesięcznie  i  uwidaczniać  w  przedziałce  ,UWAGA«  termin  płatności  kredytowanych  kwot, które  w  ciągu  miesiąca  do  konta  przybyły. 
Strona  2. 

Pozwolenie  kredytowania Na  podstawie  tego  pozwolenia  wydano 
bole  ty  kredytowe 

Data Liczba na  czas  od — do 

Wysokość  dozwo- 
lonego kredytu 

Numer Data 

na  kwoty 

Mk. fen. Mk. fen. 

Strona  3. 

Według  doniesienia  organu  skarbowego 

Te
rm
in
  

pł
at
no
śc
i 

Pokredytowanie  kwoty  za- 
płacono, a  mianowicie 

UWAGA 
Nazwisko  i  charakter Stanowisko .2 

"c 

T3 

N 

Użyto wedle  rejestru 

kwoty 

z  bolety 
kredyt. 

kwoty 

Ro
dz
aj
 

Nr
. 
 po

z.
 

Da
ta
 

Nr. Data Mk. 

f. 

Mk. 

f. 
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^  Załącznik  A. 

O  OBLICZANIU  ZANIKU  SKŁADOWEGO. 

Przyznany  gorzelniom  i  wolnym  składom  zanik  skła- 
dowy w  rocznym  wymiarze  dwóch  procent  oblicza  się 

■  wedle  miesięcznych  okresów. 

Przy  obliczeniu  tego  zaniku  przyjmuje  się,  aby 
wszelkie  przychody  i  rozchody  miały  miejsce  pierwszego 
dnia  danego  miesięcznego  okresu  obrachunkowego,  aby 
zatem  z  końcem  tego  miesiąca  obliczony  zapas  według 
książek  znajdował  się  na  składzie  z  początkiem  miesiąca 
obrachunkowego  i  aby  w  ciągu  tego  miesiąca  nie  było, 
tani  przychodów,  ani  rozchodów. 

Miesięczny  okres  obliczania  zaniku  składowego  liczy 
[się  w  gorzelniach  w  regule  od  dnia  wyznaczonego  na 

'przeprowadzenie  miesięcznych  obrachunków  produkcji, 
•a  w  wolnycli  sidadach  od  diiia  wyznaczonego^  dla  prze- 
fprowadzania  zbadania  zapasów. 

a)  W  gorzelniach  robiiczych  oblicza  się  w  czasie 
(regularnego  ruchu  gorzelni,  przypadający  za  miesięczny 
okres  obrachunkowy  zanik  składowy  od  wyprodukowa- 

nego w  czasie  zamknięcia  rachunku  z  podatku  spożyw- 
czego zapasu  według  książek  alkoholu.  W  tym  celu 

(książkowy  zapas  alkoholu  oblicza  się  w  całych  hekto- 
^  litrach,  przyczem  należy  ilości  poniżej  50  stopni  hekto- 
litrowych  opuścić,  zaś  od  i  nad  50  stopni  hektolitrowych 

'  zaliczyć,  jako  cały  hektolitr  alkoholu.  Zapas  książkowy, 
wyrażony  w  całych  hektolitrach  alkoholu,  podzielony 

!  przez  6,  daje  przypadający  za  miesięczny  okres  obrachun- 
ikowy  zanik  składowy,  wyrażony  w  stopniach  hektolitro- 
jwych  alkoholu  (litrach  alkoholu). 

[Wzór  obliczenia] 

V12X100  6 

I  Ułamków  stopni  hektolitrowych  zaniku  nie  uwzglę- 
jdnia  się. 

b)  W  gorzelniach  przemysłowych  i  wolnych  skła- 
dach, w  których  zamknięcie  rachunlfu  podatku  spożyw- 
czego obejmuje  trzymiesięczny  okres  czasu,  należy  z  koń- 

cem każdego  miesięcznego  okresu  obliczyć  zapas  książ- 
ikowy  w  sposób  następujący: 

Z  końcem  każdego  miesięcznego  okresu  należy 
w  uwadze  rachunku  przychodu  uwidocznić  pozostały  za- 

pas książkowy  z  poprzedniego  miesiąca  i  dodać  do  niego 

przychód  za  miesiąc  bieżący,  w  uwadze  rachunku  roz- 
chodu —  uwidocznić  sumę  rozchodlu  za  cały  miesiąc, 

poczem  wyprowadzić  w  rachunku  przychodu  zapas 

książkowy  po  odjęciu  od  sumy  przychodu  —  sumy  roz- 
I  chodu. 

I  Wyrażona  w  całych  hektolitrach  suma  zapasów 
książkowych  pierwszego,  drugiego  i  trzeciego  miesiąca 

podzielona  przez  6,  daje  wyrażony  w  stopniach  hekto- 
litrowych zanik  sldadowy  za  trzymiesięczny  okres  obra- 

chunkowy. 

'  c)  Okres  zamknięcia  rachunku  obejmuje  nie  cały 
imiesiąc,  jak  się  to  zdarza  w  gorzelniach  rolniczych  przed 
rozpoczęciem  lub  w  chwili  wstrzymania  ruchu,  a  we 

wszystkich  przedsiębiorstwach  w  razie  niespodziewane- 
go przedsięwzięcia  zbadania  zapasów,  wówczas  należy 

obliczyć  zanik  składowy  za  odnośną  ilość  dni.  Obliczo- 
ny za  te  dnie,  a  wyrażony  w  całych  hektolitrach  zapas 

książkowy  alkoholu  pomnożony  przez  ilość  dni,  a  po- 

dzielony przez  180  daje  zanik  wyrażony  w  stopniach 
hektolitrowych  wedle  wzoru: 

hl  X  2  X  dnie  ̂   hl  X  dnie 360  180 

d)  Dane  potrzebne  do  obliczenia  zaniku  składowego 
należy  uwidocznić  w  uwadze  rachunku  przychodu  i  roz- 
chodu. 

Załącznik  B. 

O  BADANIU  STOPNIA  CZYSTOŚCI  SPIRYTUSU 
REKTYFIKOWANEGO. 

Przed  oddaniem  rektyfikatu  I  gatunku,  jako  goto- 
wego produktu  do  magazynów  spirytusu  rektyfikowane- 

go, należy  przeprowadzić  próbę  tegoż  ze  względu  na 
smak,  zapach  i  bezbarwność. 

Próbę  tę  przeprowadza  się  w  sposób  następujący: 
Do  kolbki,  należycie  przemytej  kwasem  siarczanym 

i  spirytusem,  a  następnie  dobrze  osuszonej,  wlewa  się 
10  centymetrów  kubicznych  badanego  rektyfikatu  i  do- 

daje się  w  trzykrotnych  dawkach  ogółem  9  centymetrów 
kubicznych  kwasu  siarczanego  o  ciężarze  gatunkowym 

1.84;  przy  nalewaniu  spirytusu  i  kwasu  siarczanego  na- 
leży uważać,  aby  cała  odmierzona  ilość  została  przelaną 

do  kolbki.  Przy  dolewaniu  kwasu  siarczanego  tempera- 
tura płynu  znacznie  się  podnosi,  dlatego  należy  kwas 

siarczany  ostrożnie  i  bardzo  powoli  dolewać,  gdyż  w  ra- 
zie przeciwnym  płyn  może  łatwo  wyprysnąć  i  uszkodzić 

ubranie  lub  oczy  badającego. 

Po  zamieszaniu  zawartości  w  kolbce,  przez  nadanie 
cieczy  ruchu  wirowegoi,  przystępuje  się  do  ogrzania 

płynu  nad  lampką  spirytusową  aż  do  wrzenia  w  ten  spo- 
sób, aby  płomień  obejmował  całą  zawartość  kolbki,  przy 

ciągiem  utrzymywaniu  ruchu  wirowego  cieczy  w  kolbce. 
Na  krótko  przed  ukazaniem  się  pierwszych  pęcherzyków 
odczuwa  się  słaby  trzask  w  kolbce  i  w  tej  chwili  należy 
zwracać  bacznie  uwagę,  aby  płyn  nie  wypryskiwsl 
z  kolbki. 

Aby  uchwycić  odpowiednią  chwilę  doprowadzenia 
płynu  do  wrzenia,  nie  należy  nadawać  płynowi  zbyt  sil- 

nego wirowania.  Gotowanie  należy  uważać  za  ukończo- 
ne skoro  cała  powierzchnia  płynu  pokryje  się  drobnemi 

pęcherzykami.  Następnie  pozostawia  się  płyn  w  kolbce 
w  spokoju,  aż  do  zupełnego  ostygnięcia,  co  wymaga 
c](oło  20  minut  czasu;  sztuczne  ochładzanie  kolbki  jest 
wzbronione. 

Po  ostygnięciu  przelewa  się  całą  zawartość  kolbki 

do  probierza  o  plaskiem  dnie,  a  w  drugi  taki  sam  pro- 
bierz wlewa  się  taką  samą  ilość  czystego  zbadanego  już 

rektyfikatu,  i  oba  probierze,  napełnione  do  kreski,  wsta- 
wia się  do  pudełka  eliminującego  górne  i  dolne  światło. 

Jeżeli  próba  rektyfikatu  przegotowanego  z  kwasem  siar- 
czanym pozostaje  zupełnie  bezbarwną  i  nie  różni  się  od 

koloru  rektyfikatu  w  drugim  probierzu,  to  badany  rekty- 
fikat wytrzymuje  próbę  czystości. 

Spirytus,  niewytrzymujący  tej  próby  lub  też  o  nie- 
zwykłym dla  niego  zapachu  i  smaku  lub  mętny,  nie  może 

być  przyjęty,  jako  rektyfikat  I  gatunku  i  winien  być  pod- 
dany ponownemu  oczyszczeniu. 
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ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

7.  dnia  22  listopada  1921  r. 

zmienią}  ace  niektóre  postanowienia  rozporządzenia 
wykonawczego  z  dnia  31  maja  1921  r.  do  rozporzii' 
dzenia  Kady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r, 
w  przedmiocie  ujednostajnienia  opodatkowania  droż- 

dży prasowanych  na  obszarze  b.  zaborów  rosyjskie- 
go i  austrjackiego. 

Na  mocy  §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  ujednostajnić 
nia  opodatkowania  drożdży  prasowanych  na  obszarze 
b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego  (Dz.  U.  R.  P. 
Nr.  50,  poz.  307)  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Ustęp  trzeci  §  5,  ustęp  siódmy  §  7,  ostatni 
ustęp  §  9  i  §  14  rozporządzenia  wykonawczego  z  dn. 
31  maja  1921  r.  do  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dn.  30  maja  1921  r.  w  przedmiocie  ujednostajnić* 
nia  opodatkowania  drożdży  prasowanych  na  obsza* 
rze  b.  zaborów  rosyjskiego  i  austrjackiego  (Dz.  U. 
R.  P.  Nr.  ̂ 3,  poz.  333),  zmienia  się  w  sposób  na* 
stępujący: 

a)  Ustęp  trzeci  §  5  otrzymuje  następujące  brzmię* nie: 

„Jeżeli  fabryka  wyprodukuje  mniej  drożdży  od 
określonej  normy  wydajności,  fabrykant  wmien  wpla= 
cić  do  kasy  skarbowej  kwotę  pełnego  podatku,  od* 
powiadającą  wartości  opasek  podatkowych  (banderc>» 
li)  na  brakującą  ilość  drożdży,  a  pokwitowanie  kaso* 
w  edołączyć  do  książki  obrachunkowej". 

b)  Ustęp  siódmy  §  7  otrzymuje  następujące brzmienie: 

„Jeden  egzemplarz  zatwierdzonego  aktu  spraws 
uzenia  wydaje  się  przedsiębiorcy  fabryki  drożdży 
prasowanych,  który  ma  go  przechowywać  starannie 
w  fabryce  i  okazywać  na  żądanie  organów  skarbo* 
wych,  drugi  udziela  się  władzy  skarbowej  I  instancji, 
a  trzeci  pozostaje  u  władzy  skarbowej  II  instancji". 

c)  Ustęp   ostatni   §  9   otrzymuje  następujące brzmienie: 

„Prócz  tego  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego, 
równocześnie  z  pierwszą  deklaracją  ruchu,  przedsię= 
biorca  względnie  kierownik  fabryki  drożdży  praso= 
wanych  winien  złożyć  kwit  na  opłacony  patent  prze^ 
mysłowy  i  akcyzowy  na  bieżącą  kampanję,  gdyż 
w  razie  przeciwnym  deklaracja  nie  będzie  przyjętą. 

Po  sprawdzeniu,  że  deklaracja  zawiera  przepisa- 
ne dane,  organ  skarbowy  umieszcza  na  wszystkich 

tizech  egzemplarzach  tejże  zaświadczenie;  jeden 
egzemplarz  zaświadczonej  deklaracji  wraz  z  kwitem 
na  opłacone  patenty  zwraca  wnoszącemu,  drugi 
egzemplarz  przesyła  władzy  skarbowej  I  instancji, 
trzeci  władzy  skarbowej  II  instancji". 

d)  §  14  otrzymuje  następujące  brzmienie: 
„W  każdej  fabryce  drożdży  prasowanych  należy 

prowadzić  ksi.-żkę  obrachunkową  wedle  dołączonego wzoru  (załącznik  1),  dalej  księgę  robotników  i  za* 
świ:idc?ony  przez  władzę  skarbową  I  instancji  ze* 
szyt  d(»  nabywania  w  kasie  skarbowej  opasek  pudź;t= kowych  (banderoli). 

Wpisy  do  książki  obrachunkowej  wciągać  należy codziennie  i  nie  wolno  ich  odkładać  na  dzień  na= stępny. 

Do  księgi  robotników  należy  wciągać  robotni- 
ków, zajęfN-ch  w  fabryce  z  podaniem  imienia,  nazwi* 

ska.  roku  i  mtej.sca  urodzenia  i  pochodzenia,  dnia 
przyjęcia  i  ewentualnego  zwolnienia  ze  służby,  wres/-- cic  oddziału,  w  którym  robotnik  jest  zajęty! 

Za  należyte  prowadzenie  powyższych  ksiąg  od- 
powiada kierownik  ruchu,  względnie  przedsiębiorca fabryki  drożdży  prasowanych. 

Z  końcem  każdego  miesiąca  ruchu  należy  prze- 
prowadzić w  książce  obrachunkowej  obrachunek  mie- 

sięczny, a  po  zakończeniu  kampanji  obrachunek  za 
kampanję.  Obrachunki  takie  winny  być  zaopatrzone 
w  podpisy  organu  skarbowego,  kierownika  ruchu i  przedsiębiorcy  fabryki. 

Jednocześnie  z  książką  należy  prowadzić  odpis 
książki  obrachunkowej  i  po  zakończeniu  miesiąca 
1  sporządzeniu  obrachunku  miesięcznego  odpis  ten, 
zaświadczony  przez  miejscowy  organ  skarbowy,  na- 

leży przedstawić  do  dnia  piątego  następnego  miesia- 
ca  za  pośrednictwem  władzy  skarbowej  1  instancji do  władzy  skarbowej  II  instancji. 

Władza  skarbowa  II  instancji  jest  obowiązaną 
sporządzić  na  podstawie  sprawdzonych  obrachunków 
i  odpisów  książki  obrachunkowej  szczegółowy  wy* 
Icaz  obrotu  drożdży  i  uzyskanych  z  tego  tytułu  opłat 
skarbowj^ch  w  swoim  okręgu  i  przedstawić  go  Mini* sterst\vu  Skarbu  w  końcu  miesiąca. 

Po  ukończeniu  kampanji  należy  przeprowadzić 
roczny  obrachunek,  zestawić  i  przenieść  remanentu 
ze  starej  do  nowej  książki  obrachunkowej. 

W  starej  książce  obrachunkowej  należy  drożdże, 

jakie  otrzymano  z  produktów,  zatartych  przed  l=ym' lipca  odnośnej  kampanji,  wciągnąć  na  przychód  do 
tej  książki  i  dopiero  wyprowadzony  z  niej  ogólny 
remanent  przenieść  do  nowej  książki.  Rezultaty  for* 
mowania  drożdży,  uzyskanych  z  powyższych  zacie= 
rów  po  1  lipca,  w  cegiełki  i  oklejanie  ich  opaskami 
podatkowemi  po  1  lipca  należy  wpisać  już  do  nowej książki  obrachunkowej. 

Zamkniętą  książkę  obrachunkową  wraz  z  dowoi 
cłami  należy  przedstawić  za  pośrednictwem  władzy 
skarbowej  I  instancji  do  władzy  skarbowej  II  instancji, 
która  zużytkuje  z  tej  książJd  dane  za  kampanję  dla 
sporządzenia  swego  wykazu  za  kampanję,  a  następ* 
me  przesyła  książki  wraz  z  dowodami  i  odpisem 
swego  wykazu  za  kampanję  do  odnośnej  Izby  Kon= troli  Państwa  celem  zrewidowania. 

Po  dokonaniu  rewizji  zwraca  Izba  Kontroli  Pań- 
stwa książkę  obrachunkową  za  pośrednictwem  wła- 

dzy skarbowej  II  instancji  przedsiębiorstwu,  celem 
przechowania  przez  3  lata". 

S  2.    Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  97  z  dn.  9/XII  —  I92I  r.,  poz.  709). 

586. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  24  listopada  1921  roku 

o  podwyższeniu  akcyzy  od  zapałek. 

Na  mocy  ustawy  z  dnia  10  maja  1921  r.  o  re* 
gulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia,  względnie 
produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. 
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U.  R.  P.  Nr.  41,  poz.  248)  Rada  Ministrów  zarządza, 

[co  następuje: 
§  1.  Stopę  opodatkowania  zapałek,  ustanowioną 

\  c.Ia  b.  zaboru  rosyjskiego  i  austrjackiego  w  §  1  roz' 
I  porządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r. 

[.(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50,  poz.  304)  w  wysokości  jednej 

I  marki  od  pudełka,  zawiei-ającego  nie  więcej,  jak 

|i60  sztuk  zapałek,  podw>-ższa  się  na  dwie  marki, 
f      §  2.    Ustanowioną  v/  §  9  rzeczonego  rozporzą* 

dzenia  stopę  opodatkcY-y^inia  w  b.  zaborze  austrja» 
ckim  zapalniczek  podwyższa  się: 

1)  co  do  zapalniczek  kieszonkowych  o  wadze  pcj= 
szczególnej  sztuki  nie  większej,  niż  25  gramów  — 

\iz  dwudziestu  pięciu  marek  na  pięćdziesiąt  marek  od 
[sztuki, 
f  2)  co  do  v/iększych  zapalniczek  kieszonkowych— 
;/  pięćdziesięciu  marek  na  sto  marek  od  sztuki, 

3)  co  do  zapalniczek  stołowych  i  ściennych  — 
stu  pięćdziesięciu  marek   na   trzysta  marek   o  I 

I  sztuki. 

'  §  3.  Banderole  podatkowe,  wykupione  przed 
dniem  1  stycznia  1922  r.  po  dotychczasowej  niżbzcj 

i  cenie,  będzie  można  użyć,  począwszy  od  dnia  1  stycz-- 
inia  1922  r.,  do  naklejania  na  pudełka  z  zapałkami 

ipod  warunkiem  uprzedniego"  dopłacenia  różnicy  po= 
^'między  dotychczasową,  a  podwyższoną  stopą  akcyzy, 
j  §  4.  Wykonanie  tego  rozporządzenia  porucza 
isię  Ministrowi  Skarbu. 

I  §  .5.  Rozporządzenie  to  wchodzi  w  życie  z  dniem 
'1  stycznia  1922  r. 

Prezydent  Ministrów: 
(-  -)  A.  Ponikowski, 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

(Dz.  U.  R.  P.  z  d.  15/XII  1921  r.  Nr.  100.  poz.  718). 

587. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  15  grudnia  1921  r. 

w  przedmiocie  wykonania  rozporządzenia  Rady  Mł= 
liietrów  z  dnia  24  listopada  1921  r.  o  podwyższeniu 

akcyzy  od  zapałek. 

Na  mocy  §  14  rozporządzenia  Rady  Ministrów 

I  z  dnia  30  maja  1921  r.  o  podwyższeniu  i  ujednostaj' 
nieniu  akcyzy  od  zapałek  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  50, 
poz.  304)  oraz  §  4  rozporządzenia  Rady  Ministrów 
z  dnia  24  listopada  19fl  r.  o  podwyższeniu  akcyzy 
od  zapałek  (Dz.  Ust.  Nr.  100,  poz.  718)  zarządzam.. 

'  co  nfi.-^tcpuje: 
,  §  1.  Równocześnie  z  podwyższeniem  akcyzy  od 
zapałek  podwyższa  się  od  1  stycznia  1922  r.  także 
zwrot  kosztów  sporządzenia  banderol  z  dotychcza* 
sowych  dziesięciu  marek  za  tysiąc  sztuk,  na  cztcr* 

j  dzicści  marek  za  tysiąc  sztuk  (§  4  ust.  2  rozporzą^ 
d>;e.oia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  1921  r.  (Dz. 
Ust.  Nr.  50,  poz.  304),  oraz  §  3  rozporządzenia  Min. 
Sk.  z  dnia  31  maja  1921  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  53,  poz.  338). 
Zatem  łącznie  z  akcyzą  v/ynosić  będzie  cena  sprzc* 
dażna  tych  banderol,  począwszy  od  1  stycznia  1922  r., 

^  2.040  mk.  za  tysiąc  sztuk,  z  czego  przypadnie  na 
akcyzę  2000  m.k,  a  na  zwrot  kosztów  sporządzenia 
banderol  40  mk. 

§  2.  Podwyższonej  akcyzie  ulegną  również  za' 
pasy  zapałek,  pozostałe  z  czasów  przed  wejściem 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  życie. 

W  tym  celu  przeprowadzą  organa  skarbowe  w  hit 
brykach  zapałek  oraz  w  lokalach  składowych  osób, 
sprov/adzających  zapałki  z  zagranicy  lub  też  z  b. 
dzielnicy  pruskiej,  zbadanie  zapasów  zapałek,  znaj« 

dujących  się  tam  w  chwili  wejścia  w  życie  rozpo' 
rządzenia  Rady  Ministrów  z  nuklejonemi  już  bando* 
rolami.  Róvv'noczcśnie  zbadają  organa  te  także  za^ 
rasy  nienaklejoiiych  jeszcze  na  pude!ka  banderol 

i  wydadzą  formalne  orzeczenia  co  do  wysokości  na' 
Icżnych  z  obu  tych  tytułów  dopłat;  przed  uiszcze- 

niem tych  dopłat  nie  dozwoli  się  ani  naklej ;inia  ban- 
derol na  pudełka,  ani  też  wywozu  zapałek  z  fabryki, 

v/zględnie  z  lokalów  składowych  osób,  sprowadzając 
cych  zapałki  z  zagranicy. 

Wszelkie  inne  zapasy  zapałek  ulegną  dodatko* 
wemu  opodatkowaniu  na  podstawie  zgłoszeń,  o  ja* 
kich  mowa  w  następnych  paragrafach. 

§  3.  Kto  w  chwili  wejścia  rozporządzenia  Rudy 
Ministrów  w  życie  posiadać  będzie  zapas  zapaiek, 
obowiązany  jest  w  ciągu  trzech  dni,  t.  j.  najpóźniej 
dnia  3  stycznia  1922  r.  zgłosić  ten  zapas,  t.  j.  zapas 
z  dnia  1  stycznia  1922  r.  do  dodatkowego  opodatko* 
wania  w  wysokości  różnicy  pomiędzy  dotychczasową 
a  podwyższoną  stopą  akcyzy,  podając  przytem  miej* 
sce  swego  zamieszkania,  względnie  miejsce  przecho' 
wania  zapałek. 

Obowiązek  ten  dotyczy  tak  sprzedawców  zapa# 
łck  (hurtowych  i  detalicznych),  jak  również  osób  pry» 
watnych,  tych  ostatnich  jednak  tylko  wtedy,  jeżeli 
posiadają  zapas  zapałek,  przekraczający  sto  pudełek 
o  zawartości  nie  większej,  niż  60  sztuk,  w  jednym 
pudełku,  względnie  50  pudełek  o  zawartości  większej, 
niż  60  sztuk  w  jednym  pudelku.  Zapas,  rzeczone 

•ilości  przekraczający,  ulega  dodatkowemu  opodatko* 
waniu  w  całości,  t.  j.  bez  potrącenia  rzeczonych 
ilości. 

Jeżeli  zapas  zapałek  znajduje  się  w  dniu  1  stycz^ 
nia  1922  r.  w  transporcie,  obowiązek  zgłoszenia  ciąży 
na  odbiorcy,  a  bieg  rzeczonego  trzechdniowego  ter* 
minu  rozpoczyna  się  dlań  dopiero  w  dniu  następnym 
po  dniu,  w  którym  tenże  zapałki  otrzymał. 

Kontroli  skarbowej  przysługuje  prawo  sprawdza= 
nia  na  miejscu,  czy  zgłoszono  zapasy  zgodnie  z  rze= 
czywistością. 

§  4.  Zgło-szenie  wnosi  się  w  trzech  egzenipła" 
rzach,  a  to: 

1)  w  b.  zaborze  rosyjskim  do  właściwego  Urzę= 
du  akcyz  i  monopolów  państwowych,  względ* 

nie  poza  siedzibą  tych  Urzędów  do  właści- 
wego Inspektora  Kontroli  skarbowej, 

2)  w  b.  zaborze  austriackim  do  właścivAcgo  Od= 
działu  Kontroli  skarbowej. 

Jeden  egzemplarz  zgłoszenia  zwraca  się  posia* 
daczowi  zapasu  po  opatrzeniu  potwierdzeniem  od* 

bioru  ze  wskazaniem  kasy,  w  której  dodatkowy  po- 
datek mia  być  uiszczony,  drugi  egzemplarz  przesyła 

się  kasie  poborowej,  a  trzeci  przedkłada  się  władzy 
skarbowej  II  instancji  po  uwidocznieniu  dat  uiszcze- 

nia przypadającej  dopłaty. 

§  5.  Opodatkowanie  zapasów  odbywa  się  bez 
naklejania  na  pudełka  dodatkowej  banderoli.  WpTa* 
cone  kwoty  zarachowują  kasy  skarbowe,  jako  dodat* 
kowy  podatek  od  zapałek  bez  wydawania  banderol 
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§  6.  W  b.  zaborze  austrjuckim  podlcgajjv  dodat= 
kowemu  opodatkowaniu  także  zapasy  zapalniczek 
u  wytwórców  i  sprzedawców.  Wydanie  zarządzeń 
co  do  sposobu  przeprowadzenia  tego  opodatkowania 
pozostawia  się  władzom  skarbowym  II  instancji  tej 
dzielnicy. 

§  7.  Wobec  równocześnie  ogłoszonego  rozporzą^ 
dztnła  Rady  Ministrów  z  dnia  24  listopada  1921  r.  (Dz. 
Ust.  Nr.  100,  poz.  719),  wprowadzającego  od  1  stycznia 
1922  r.  w  b.  dzielnicy  pruskiej  tę  samą  stopę  akcyzy 
oraz  system  banderolowy,  traci  moc  obowiązującą 
przepis  §  7  ust.  2  rozporządzenia  z  dnia  31  maja 
1921  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  53,  poz.  338). 

Począwszy  zatem  od  1  stycznia  1922  r.  nie  bę= 
dzie  wymagane  pozwolenie  Ministerstwa  Skarbu  na 
sprowadzanie  zapałek  z  b.  dzielnicy  pruskiej,  o  ile 
opatrzone  są  przepisanemi  banderolami. 

§  8.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życic 
z  dniem  1  stycznia  1922  r. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  106  z  dn.  30/XII--  1921  r.,  poK.  780). 

588. 

OKÓLNIK  L.  11%1/21. 

W  sprawie  prowadzenia  książek  i  obliczania  zaników 

wobec  zawieszenia  monopolu  spirytusowego. 

Do  Izb  Skarbowych  na  obszarach  b.  zab.  rosyjskiego. 

Wobec  wynikłych  trudności  przy  stosowaniu 

rozporządzenia  wykonawczego  z  dnia  28  październi= 
ka  1921  r.,  celem  wykonania  rozporządzenia  Rady  Mi= 
nistrów  z  dnia  14  października  1921  roku  w  przed- 
miocie  opodatkowania  spirytusu  j  wyrobów  wódcza? 
nych  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  komuni; 
kuje  się,  co  następuje: 

Rozporządzenie  to  poza  dwiema  radykalnemi 
zmianami,  a  mianowicie: 

a)  dwiema  stopami  opodatkowania  spirytusu  po 

2000  i  po  2100  mk.  od  litra  100",  oraz 
b)  sposobu  obliczania  nieprzekraczalnych  zanis 

ków  magazynowych,  nie  wywołuje  na  obszarach 
b.  zaboru  rosyjskiego  innych  radykalnych  zmian  i,  jak 
powiedzianem  jest  w  §  6  tegoż  rozporządzenia,  spo« 
sób  prowadzenia  książek  w  gorzelniach  i  wolnych 

składach  unormovv'any  jest  w  obowiązujących  w  po= 
szczególnych  dzielnicach  przepisach  wykonawczych. 

Wobec  tego  zaprowadzone  we  wszystkich  przed' 
siębiorstwach  książki,  jak  również  wzory  wykazów, 
pozostają  aż  do  odwołania  bez  zmiany,  należy  tylko 
ściśle  przestrzegać  wypełniania  rubryk  co  do  wyso* 
kości  podatku  od  wydawanego  spirytusu.  Np.  jeżeli 
będą  wypełniane  rubryki  rozchodu  do  octowni,  do 
denaturacji  i  t.  p.  bez  podatku,  to  należy  wykazywać 
tylko  ilość  litrów,  w  wypadkach  zaś  rozchodu  spi' 
rytusu  opodatkowanego  —  nad  ilością  litrów  dopisy? 
wać  także  stopę  podatku.  Jeżeli  w  danem  przedsię- 

biorstwie będzie  się  znajdował  spirytus  o  dwojakim 
podatku,  t.  j.  po  2000  i  po  2100  mk.,  to  należy  przy= 
chód  i  rozchód  prowadzić  każdorazowo  osobnemi  po^ 
/ycjami  dla  każdej  z  powyższych  stóp  podatku. 

W  rektyfikacjach  ilość  spirytusu  każdej  stopy 

opodatkowania  określa  się  ilością  przyjętej  surówki 

danej  stopy  opodatkowania,  podług  przychodu  książ' 
ki  magazynu  z  surówką,  rozchód  zaś  spirytusu  pro= 
wadzonym  jest  oddzielnemi  pozycjami  dla  każdej  ze 
stóp  opodatkowania,  wobec  czego  tak  w  podsumos 
Waniach  stronicowych  i  z  przeniesienia,  jak  i  w  obra* 
chunkach  miesięcznych  należy  prowadzić  dwie  po« 
zycje:  dla  spirytusu  opodatkowanego,  po  2000  mk. 
i  dla  spirytusu,  opodatkowanego  po  2100  mk. 
W  związku  z  tern  obroty  gatunków  rektyfikatu,  t.  j. 
otrzymywany  z  aparatów  rektyfikat  i  jego  gatunki, 
jak  również  brane  na  aparat  gatunki  (rubryki  do 
10  włącznie)  nie  różniczkują  się  co  do  stopy  opodcits 
kowania,  różniczkują  się  zaś  tylko  rubryki,  począws 
szy  od  ll=ej  —  książki  magazynu  z  rektyfikatem. 
By  określić  pozostałość  spirytusu  każdej  ze  stóp  opo- 

datkowania, należy  od  przychodu  surówki  według 
tej  stopy  odjąć  rozchód  rzeczywisty  według  tejże 
stopy,  uwidoczniony  w  rubrykach  rozchodowych  oby* 
dwu  książek  magazynov/ych,  ale  bez  rubryk  „do  rek- 

tyfikacji". Straty  przy  rektyfikacji  określa  się  po» 
dług  ilości  wziętej  na  aparat  surówki  każdej  ze  stóp 
opodatkowania. 

Dla  jasności  rachunku  wskazanem  jest,  aby 

w  kampanji  bieżącej  we  wszystkich  przedsiębior- 
stwach, gdzie  okaże  się  to  możliwem,  prowadzone 

były  w  książkach  przeniesienia  ze  stronicy  na  stro* 
nicę  z  podziałkami  „do  1  listopada",  ,,od  1  listo* 

pada"  i  „razem". 
ad  §  4  ust.  4. 

W  w^T^adkach  wypłacenia  odsetek  od  zakredy 

towanego  podatku  od  spirytusu  należy  wyszczegól= 
niać  kwotę  opłaconego  podatku  i  osobno  kwotę  ods 
setek,  jednocześnie  obciążając  kwotę  wpłaconych  od? 
setek  rubryką  należności. 

ad  §  7. 

Obrachunki  miesięczne  należy  sporządzać  w  od* 
powiednich  książkach  przedsiębiorstwa,  a  nie  na  od* 
dzielnych  arkuszach,  do  Izb  zaś  Skarbowych  przesy* 
łać  należy  pełne  odpisy  tych  książek  w  porządku, 
stosowanym  dotychczas,  jak  również  Izby  Skarbowe 

kontynuują  przedkładanie  wykazów  do  Departamen» 
tu  akcyz  i  monopolów  według  dotychczasowych 
wzorów. 

ad  §  8. 

Badanie  zapasów  w  gorzelniach,  wolnych  skła' 
dach  i  rektyfikacjach,  uznąnych  za  wolne  składy, 

przeprowadza  się  w  sposób,  dotychczas  praktykować 
ny.  Co  się  zaś  tyczy  zapisywania  na  rozchód  ujaw- 

nionych ubytków  i  naliczania  za  nie  podatku,  to  na* 
leży  stosować,  co  następuje: 

ad  §  9. 

W  gorzelniach,  niezależnie  od  rewizji  niespodzie- 
wanych, sporządzają  się  obrachunki  miesięczne  w 

końcu  miesiąca  za  miesiąc  bieżący,  lub  też  w  pierw* 
szych  dniach  następnego  miesiąca  za  miesiąc  ubiegły. 
Wtedy  wpisuje  się  na  rozchód  w  książce  magazyno* 

wej  ujawnione  ubytki  i  określa  się  zanik  dopuszczał' 
ny  bez  sporządzania  oddzielnych  protokółów.  Samo 
obliczanie  normalnych  zaników  wykony wu je  się  rów 
nież  w  książce  magazynowej.  Przytacza  się  przykład 
obrachunku  na  każdy  poszczególny  wypadek: 
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Pozostałość  od  poprzedniego  miesiąca  10000  litr.  1000 
Wyprodukowano  w  ciągu  miesiąca    .    .  80000    „  , 

Razem    .   .  90000    ,  , 

Rozchód  za  miesiąc   60000  litr.  1000 

Pozostały  zapas  książkowy   30000    ,  , 
I  wypadek:  zapas  rzeczywisty  ....  29980    .  „ 

Ubytek  .    .       20  litr.  1000 

Dopuszczalny  zanik  magazynowy  za  miesiąc,  li- 

cząc 2%  rocznie,'  wynosi  (30000  litrów  X  V'%)  =  50 
litrów  100".  wobec  czefjo  ujawniony  ubytek  20  litrów, 
jako  nie  przekraczający  dopuszczalnego  zaniku,  za« 
pisuje  się  na  rozchód  bez  opodatkowania. 

II  wypadek:  zapas  rzeczywisty    .    .    .  29930  litr.  100" 
Ubytek    .    .       70  litr.  100 

Ubytek  ten  przewyższa  dozwolony  zanik  (50  li* 
trów)  o  20  litrów,  lecz  nie  przekracza  3%  od  przy» 
chodu  z  pozostałością,  t.  j.  2700  litrów,  wobec  czego 
ubytek  70  litrów  zapisuje  się  na  rozchód,  podatek 

zaś  od  20  litrów  pozostawia  się  na  rachunku  do  roz* 
liczenia  w  końcu  kampanji. 

III  wypadek:  zapas  rzeczywisty   .    .    .  27180  lifr.  1000 
Ubytek   .    .    2820  . 

Ubytek  ten  nietylko  przewyższa  dozwolony  za= 

nik  (50  litrów)  o  2770  litrów,  lecz  również  przekra= 
cza  3%  od  przychodu  wraz  z  pozostałością  (2700  litr.) 
o  120  litrów,  wobec  czego  ubytek  2820  litrów  zapisuje 

się  na  rozchód,  podatek  zaś  od  2770  litrów  przed* 

siębiorca  winien,  wyjąwszy  w  razie  nieprzewidzia* 
nego  i  nieuniknionego  zdarzenia,  zapłacić  w  ciągu 

trzech  dni  pod  zagrożeniem  egzekucji  i  oprócz  tego 
wzbudza  się  dochodzenie  karne. 

IV  wypadek:  zapas  rzeczywisty    .    .    .  30030  litr.  1000 
Nadwyżka  .      30    „  , 

Nadwyżka  ta  zapisuje  się  w  całości  na  przy* 

chód  z  zaznaczeniem,  że  jest  to  nadwyżka  potrącał' 
na  przy  ostatecznym  obrachunku  ubytków,  ponieważ 

nie  przekracza  3%  ogólnego  przychodu  (90000  litrów). 

V  wypadek:  zapas  rzeczywisty     .    .    .  33000  litr.  lOOo 
Nadwyżka  .    3000    ,  , 

Nadwyżka  ta,  jako  przekraczająca  3%  od  przy 
chodu  wraz  z  pozostałością  od  poprzedniego  mie* 
siąca  (2700  litrów)  o  300  litrów,  zapisuje  się  w  ca- 

łości na  przychód  z  zaznaczeniem,  że  iest  to  nad» 
wyżka  niepotrącalna  przy  ostatecznym  obrachunku 
ubytków. 

Z  końcem  kampanji,  t.  j.  w  dniu  30  czerwca,  po 
sporządzeniu  miesięcznego  obrachunku  zaników  za 
czerwiec,  należy  sporządzić,  również  w  książce  przed* 
siębiorstwa,  obrachunek  ubytków  za  kampanję. 

Obrachunek  ubytków  za  kampanję  składa  się 
z  podsumowrnia  rezultatów  obrachunków  miesięcz* 
nych,  przyczem  o  ile  ogólna  ilość  ubytków,  zn  które 
podatek  pozostawiony  został  na  rachunku  do  osta* 
tecznego  obliczenia  w  końcu  kampanji,  przewyższa 
ogólną  ilośó  nadwyżek  potrącalnych,  to  od  różnicy 
nalicza  się  podatek,  podlegający  natychmiastowemu 
zapłaceniu. 

Przykład  obrachunku  za  kampanję. 

Podłuł?  obraclłunku  ubytków  za  lipiec 
192  r  

Podług  obractiunku  ubytków  za  sier- 
pień 192  r  

Podłufj  obrachunku  ubytków  za  wrze- 
sień 192  r  

Podług  obrachunku  ubytków  za  paź- 
dziernik 192  r  

Podług  obrachunku  ubytków  za  listo- 
pad 192  r  

Podług  obrachunku  ubytków  za  gru- dzień 192  r  
Podług  obrachunku  ubytków  za  sty- 

czeń 192    .  r.  ....... 
Podług  obrachunku  ubytków  za  luty 

192  r  
Podług  obrachunku  ubytków  za  ma- rzec 192  r  
Podług  obrachunku  ubytków  za  kwie- 

cień 192  r  
Podług  obrachunku  ubytków  za  maj 

192  r  

Podług  obrachunku  ubytków  za  czer- 
wiec 192   r  

Razem  .... 
Różnica    .    .  . 

.5  'O' 

"O  Ł. 

•y  O 

<^  O. 

Litrów 

Ubytki  za  które 

podatek  skar- bowy pozosta- wiono aa  ra- chunku do ostatecznego 
obliczenia 

1000  alkoholu 

20 

5 

3 

30 

20 

30 

15 

10 

12 

9 

20 

30 
146 
116 

Podatek  od  116  litrów  ostatecznie  obliczonych 

ubytków,  podług  stopy  opodatkowania  ....  mk.  od 
litra,  w  ogólnej  kwocie  mk.,  winien  być  wpła* 
conym  do  Kasy  Skarbowej  nie  dalej  trzech  dni  od 
chwili  sporządzenia  obrachunku. 

W  wolnych  składach  i  w  rektyfikacjach,  uzna* 
nych  za  wolne  składy,  obrachunki  ubytków  doko* 
nywują  się  co  kwartał,  czyli  w  dniach  30  września, 
31  grudnia,  31  marca  i  30  czerwca.  Obrachunki  te 

należy  również  sporządzać  w  książce  przedsiębior- 
stwa i  skonstatowane  ubytki  zapisać  na  rozchód. 

Przytacza  się  przykłady  na  każdy  poszczególny  wy* 

padek: 

wyższej 

pg
- 

ni
żs
ze
 

1 
e V K) 

stopy  podatk. 
a u 

litrów  100"  alkoholu 

10000 
5000 

15000 

24000 
15000 39000 

'34000 

20000 
54000 

12500 
11500 24000 

21500 8500 
30000 
29800 

1 200 

Pozostałość  od  poprzedniego  kwartału 
W  kwartale  sprawozdawczym  przyjęto 

Razem.    .  . 
Rozchód  za  kwartał  sprawozdawczy  . 
I  wypadek:  Pozostały  zapas  książkowy 
Zapas  rzeczywisty  

Ubytek    .  . 
który  nie  przekracza  3%  od  ogólnego  przychodu 

54000  litrów  i  zapisuje  się  na  rozchód  proporcjonal* 
nie  do  rozchodu  w  pozycjach  niższego  i  wyższego 
opodatkowania,  podług  następującego  obliczenia: 

pg.  niższej  stopy  opodatkowania  (  24000  ~  ''^"^^ 
/' 11500  ̂ /  „nn"i  —  96  litr. pg.  wyższej  stopy  opodatkowania  ̂ 4000       Razem  200  litr. 
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Zanik  dopuszczalny  za  kwarta)  u' iei2'y  wynosi: 

o)  magazynowy  od  zapasów  książkowych  w  koń- 
cu każdego  z  trzech  miesięcy  (15500,  21500 

i  30000  litrów)  razem  od  67000  litrów,  licząc 
po  2%  rocznie,  czyli  Vfi$  miesięcznie    .    .    .    .111  litr. 

b)    rafinacyjny    od    ilości    oczyszczonej  surówki 
30000  litrów,  licząc  po  1^%   450  litr. 

Razem  zanik  dopuszczalny  wynosi  .    .  561  litr. 

Wo))ec  tefja,  żc  ubytek  200  litrów  jest  mniejszym  ckI 
c5opiu;zcza!ncgo  zaniku  ogólnej^o,  przeto  ubytek  ten 
nie  podlcf?a  opodatkowaniu. 

II  v./ypadflk:  Zipas  r.Teczywisty,  skonstato.vóny  pr;:y 
badaniu   29000  litr. 

Ubytek   .    .    .    1000  lifr. 

Ubytek  ten  nie  przekracza  3%  ogólnejJo  przychodu, 
lecz  przekracza  ogólny  zanik  dopuszczalny  (1000—561) 
o  439  litrów  i  zapisuje  siij  na  rozchód,  w  sposób  na^ 
st^puja.cy: 

a)  zanik  dopuszczalny  561  litrów  bez  jakiegokolwiek  opo  - 
datkowania,  lecz  dwiema  oddzielnemi  pozycjami  pro- 

porcjonalnie do  rozchodu 

.niższej  stopy  podatkowej  (^11^92  X56l)  .  .  .     292  litr. 

pg.  wyższej  stopy  podatkowej  (l-^-X  56^^  .  .  .     269  litr. v24000  y 

b)  pozostały  ubytek  zapisuje  się  na  rozchód 
podług  niższej  lub  wyższej  stopy  opodatko- 

wania, w  zależności  od  życzenia  przedsię- 
biorcy, sam  zaś  podatek  pozostaje  na  ra- 
chunku do  ostatecznego  obliczenia  ....     439  litr. 

Razem 1000  litr. 

III  wypadek:    Zapas  rzeczywisty,  skonstatowany 
przy  badaniu   28000  litr. 

Ubytek   .    .   .    2000  litr. 

Ubytek  ten,  jako  przekraczający  3%  ogólnego  przy- 
chodu (54000  X  3%  =  1620)  jest  nierotrącalny  i  zapi? 

suje  siQ  na  rozchód- w  następujący  sposób: 

a)  zanik  dopuszczalny  561  lit  ów  bez  jakiegokolwiek  opo- 
datkowania, lecz  dwiema  oddzielnemi  pozycjami  pro- 

porcjonalnie do  rozchodu 

pg.  niższej  stopy  opodatkow.  Q|^X561^  .  .  .  292  litr. 

pg.  wyższej  stopy  opodatkow.  (^^~  X  56l)  ...     269  litr. 

b)  pozostały  ubytek  zasisuje  się  na  lozchód 
podług  wyższej  stopy  opodatkowania  i  jedno- 

cześnie nalicza  się  podług  tejże  stopy  poda- 
tek konsumcyjny  od  niego,  podlegający  za- 

płaceniu najdalej  w  ciągu  trzech  dni,  przy- 
czem  wzbudza  się  dochodzenie  karne     .    .    1439  litr. 

Razem 2000  litr. 

IV  wypadek:   Zapas  rzeczywisty,  skonstatowany 
przy  badaniu   30100  litr. 

Nadwyżka  .     100  litr. 

Nadwyżka  ta,  jako  nie  przekraczająca  3%  ogólnego 

przychodu  (54000  X  3%  —  1620),  jest  potrącalna 
i  zapisuje  się  na  przychód  do  spirytusu,  podlegają* 
cego  opodatkowaniu  podług  wyższej  stopy. 

V  wypadek:    Zapas  rzeczywisty,  skonstatowany 
przy  badaniu   32000  litr. 

Nadwyżka  .    2000  litr. 

Nadwyżka  ta,  jako  przekraczająca  3%  ogólnego 

przychodu  (54000  X  3%  =-  1620)  jest  niepotrącalną 
przy  ostateczncm  w  końcu    kampanji  porównaniu 

ubytków  z  zanikami  i  zapisuje  się  na  przychód  do 

spirytusu,  podlegającego  opodatkowaniu  podlut',  wyż szej  stopy. 

Naturalnie,  w  wypadkach,  kiedy  niema  ubytk«)w 

lub  skonstatowano  nadwyżki,  niema  potrzeby  obli- 
czać dopuszczalny  zanik  magazynowany  lub  rafin;i< 

cyjny,  gdyż  zanik  taki  v/  tych  wypadkach  jest  mc? >a!iczalny. 

W  tych  wypadkach,  kiedy  od  ostatniego  bada- 
nia zapasów  nie  było  rozchodu,  należy  dopuszczalne 

zaniki  obliczać  od  przychodu  wraz  z  pozoatalością 
od  ostatniego  badania. 

W  końcu  kampanji,  t.  j.  dn.  30  czerwca,  po  spo- 
rządzcniu  obrachunku  za  czerwiec,  należy  sporządzić 
obrachunek  porównawczy  potrącalnych  ubytków 
i  potrącahiych  nadwyżek  podług  takiegoż  wzoru,  jaki 
podano  dla  gorzelni  i  o  ile  ogólna  za  kampanję  ilość 
potrącalnych  ubytków  przewyższa  ogólną  za  kam< 
panję  ilcść  potrącalnycli  nadwyżek,  to  za  różnicę 
t,^ależy  naliczyć  i  ściągnąć  całkowitą  kwotę  podatku 

konsumcyjnego  podług  v/j'ższej  stopy,  o  ile  już  wy 
czerpanym  jest  zapas  spirytusu  podług  stopy  niż- 
szej. 

Niezależnie  o<l  powyższych  wyjaśnień,  komunia 

kuje  się,  że  gorzelnie  w  podawanych  do  Urzędu  oznaj- 
micniach  (deklaracjach)  winny  wyraźnie  oznaczać, 
podług  jakiej  stopy  opodatkowania  zamierzają  pro* 
dukować,  przyczem  nie  może  być  wymaganem,  aby 

gorzelnia  w  ciągu  kainpanji  produkowała  tylko  po' 
dług  stopy  wyższej,  jeżeli  rozpocznie  podług  tej  sto" 
py  kampanję,  a  posiada  prawo  produkcji  podług  sto* 
py  niższej.  Przejście  jednak  produkcji  z  jednej  sto* 
py  opodatkowania  na  drugą  winno  być  związane 
z  podaniem  nowego  oznajmienia  (deklaracji). 

W  świadectwach  przewozowych  v/inno  być  wy 
raźnie  oznaczanem,  podług  jakiej  stopy  podatkowej 
wyprodukowany  jest  spirytus,  a  to  w  tym  celu,  aby 
odbierająca  spirytus  strona,  t.  j.  wolny  skład  lub 
rektyfikacja,  uznana  za  wolny  skład,  mogła  odpo» 
wiednio  zapisać  ten  spirytus  na  przychód. 

Każda  odprawa  spirytusu  z  gorzelni,  rafinerji  lub 
wolnego  składu,  winna  być  pokryta  bądź  kwitem  ka» 
sowym  na  opłacony  podatek  konsumcyjny,  bądź  też 
pozwoleniem  Urzędu  akcyz  i  monopolów  państwo* 
wych  na  wypuszczenie  spirytusu.  Osoby,  pragnące 
nabyć  spirytus  do  ce!óv/  właściwych  bądź  bez  po« 
datku,  bądź  z  podatkiem  zniżonym,  powinny  uzy* 
skać  zezwolenie  Izby  Skarbowej,  w  którem  ściśle 
oznaczono  cel  i  ilość  litrów.  Na  zasadzie  takieyo 
zezwolenia  Urząd  Skarbowy  wydaje  pozwolenie  wy» 
puszczenia  spirytusu  z  właściwej  gorzelni,  wolnego 

składu  lub  rafinerji.  uznanej  za  wolny  skład.  Po- 
zwolenie takie  winno  pozostawać  w  miejscu  odprai 

wy,  jako  dowód  książki  magazynowej. 

Również  w  świadectwach  przewozowych  winno 

być  oznaczonem,  czy  podatek  od  wypuszczonego  "pi* 
rytusu  jest  opłacony  i  za  jakim  kwitem  Kasy  Skar^ 
bowej,  czy  też  nic,  i  w  tym  ostatnim  wypadku  na- 

leży wymieniać  przyczyny. 

W  końcu  nadmienia  się,  że  gorzelnie,  aby  uzy^ 
skać  prawo  wypędu  spirytusu  podług  niższej  stopy 
opodatkowania,  winne  uzyskać  od  właściwej  Izby 
Skarbowej  zaświadczenie,  że  dana  gorzelnia  uznana 
została  za  rolniczą.  Zaświadczenie  to  wydaje  się  go< 

izelni  na  zasadzie  dawnych  przepisów  i  na  podsta= 
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iwie  przedłożonych  przez  gorzelnie  dowodów  o  ilości 

ornej  ziemi,  wchodzącej  w  zakres  danego  gospodar= 

Ist
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Dyrektor  Departamentu. 
r. 

589. 

OKÓLNIK  L.  206/WK. 

Iw  przedmiocie  wj^micrzania  kar  za  przekroczenia 
[przepisów  o  opodatkowaniu  spirytusu  i  wyrobów 

wódczanych. 

Na  zapytanie  jednej  z  Izb  skarbowych  w  b.  zas 
fborze  rosyjskim  w  sprawie  w>Tniaru  kar  za  przekro= 
czenie  przepisów  o  opodatkowaniu  spirytusu  i  wy= 
robów  wódczanych,  wyjaśnia  się,  jak  następuje: 

Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  paź' 
^  dziernika  1921  r.  (Dz.  Ustaw  Rz.  P.  Nr.  86,  poz.  628) 
i  w  przedmiocie  opodatkowania  spirytusu  i  v/yrobów 
wódczanych  zawieszono  moc  obowiązującą  wydane 

!  go  dla  obszaru  b.  generalsgubernatorstwa  lubelskiego 
rozporządzenia  naczelnego  wodza  armji  z  dnia  22-go 

I  kwietnia  1916  r.,  dotyczącego  zaprowadzenia  mo* 
jnopolu  spirytusowego  (Dz.  Rozp.  b.  c.  i  k.  zarządu 
'wojskowego  V/  Polsce  Nr.  55  z  r.  1916),  tudzież  zawie= 

■  szono  moc  obowiązującą  ustawy  okowicianej  b.  gen.= 
■  gubern.  warszawskiego  z  d.  10  października  1915  r. 
;  (Dz.  Rozp.  b.  Gen.  =  Gub.  Warsz.  Nr.  5,  poz.  13)  — 
z  dniem  1  listopada  1921  r.,  aż  do  1  września  1923  r. 

.Tednakże,  według  wyraźnego  postanowienia  §  9 
ustęp  drugi  powołanego  rozporządzenia  Rady  Mini* 
strów,  kompetencja  władz  do  karania  wykroczeń 
Ijrzeciw  przepisom  o  podatkowaniu  spirytusu  i  wy* 
robów  wódczanych  pozostaje  bez  zmiany,  a  więc  wy 
kroczenia  te,  o  ile  chodzi  o  tajne  gorzelnictwo,  podle* 
gają  kompetencji  sądów  zwyczajnych  (powszcch* 
nych)  V/  myśl  ustav/y  z  dnia  2  lipca  1920  r.  o  zwal* 
czaniu  lichwy  wojennej  (Dz.  Ustaw  Rz.  P,  Nr.  67, 
poz.  449),  zaś  wszelkie  inne  wykroczenia  mają  być 
w  b  .zaborze  rosyjskim  karane,  jak  dotychczas  admi* 
nistracyjnie,  przy  zastosovfaniu  okólnika  Minister* 
stwa  Skarbu  z  dnia  7  lipca  1920  r.  Nr.  38641,  za- 

mieszczonego w  Dzienniku  Urzędowym  Minist.  Sk. 
Nr.  26,  poz.  378. 

Przy  wymiarze  kar  za  wspomniane  wyżej  wy- 
kroczenia  stosować  należy  oczywiście  już  nie  rozpo= 
rządzenia  okupacyjne,  gdyż  te  rozporządzenia  /.o- 
stały  zawieszone  z  dniem  1  listopada  1921  r.,  lecz 
postanowienia  rosyjskiej  ustawy  akcyzowej  (licząc 
1  P.b.  =  2  Mk.  16  fen.),  z  uwzględnieniem  przepisu 
§  9  ustęp  1  rzeczonego  rozporządzenia  Rady  Mini- 

strów (grzywny  podwyższone  10  —  50  krotnie). 
Rozumie  się  samo  przez  się,  że  do  rzeczonych 

wykroczeń,  o  ile  popełniono  je  przed  dniem  1  listo' 
pada  1921  r.,  muszą  być  stosowane  rozporządzenia 
okupacyjne,  nawet  w  tym  razie,  gdyby  wykroczenia 
takie  doszły  do  wiadomości  władzy  dopiero  po  wej* 
ściu  w  życie  powołanego  wyżej  rozporządzenia  Ra^ 
dy  Ministróu-. 
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O  tem  pouczyć  należy  podwładne  l  hzędy  akcyz 
i  monopolów  państwowych. 

Warszav/a,  dnia  27  listopada  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  Dr.  Mikulecki 

Dyrektor  Departamentu. 

Monopol  tytoniowy. 

590,. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  10  listopada  1921  r. 

w  przedmiocie  wstrzymania  terminu  wejścia  w  życie 
jfozporządzeoia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  pazdzier* 
nika  1921  r.  o  podwyższeniu  podatku  od  tytoniu  i  wy; 
robów  tytoniowych  na  obszarze  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Na  podstawie  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  10  maja 
1921  r.  o  regulowaniu  podatków  od  spożycia,  zużycia 
względnie  produkcji  na  obszarze  Rzeczypospolitej 
Polskiej  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  41,  poz.  248),  zarządza 
się,  co  następuje: 

§  1.  Ustanowiony  w  §  16  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  14  października  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P. 
Nr.  85,  poz.  615)  terrnin  wejścia  w  życie  tego  rozpo* 
rządzenia  odracza  się  aż  do  dalszego  zarządzenia, 
o  ile  dotyczy  podatku  od  papierosów  i  celnego  do* 
datku  wartościowego  od  zagranicznych  liści  tytonia* 

wych. 

§  2.  Upov/ażnia  się  Ministra  b.  Dzielnicy  Pru'- 
skiej  do  wydania  zarządzenia  we  własnym  zakresie 
działania,  aby  od  dnia  13  listopada  1921  r.  podatek 

od  papierosów  w  formie  opaski  podatkowej  (bande- 
roli) był  pobierany  w  wysokości  50%  od  ceny  de  ta* 

licznej  papierosów  oraz  do  ustalenia  w  tyra  celu 
w  porozumieniu  z  reprezentautami  przemysłu  papie= 
rosowego  b.  dzielnicy  pruskiej  detalicznych  cen  pa* 

pierosów. 
§  3.  Wykonanie  tego  rozporządzenia  powierza 

się  Ministrowi  b.  Dzielnicy  Pruskiej. 

§  4.  Rozporządzenie  to  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  13  listopada 
1921  r. 

Prezydent  Ministrów: 

(— )  A.  Ponikowski 

Minister  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

( — )  Dr.  Wybicki. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski. 

(Dz.  U.  R.  P.  z  dn.  24/XI  1921  r.  Nr.  92,  poz.  677). 

i^ijayeje  589-  590. 
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591. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  26  listopada  1921  r. 

w  sprawie  zmiany  postanowień  §  6  po=austrjackiego 
Przepisu  o  trafikanłach. 

W  ustępie  pierwszym  §  6  po  =  austrjackiego  Prze* 
pisu  o  trafikantach  (rozp.  Min.  Sk.  z  dn.  10  czerwca 

1911  L.  43.  889  —  Dz.  Rozp.  austr.  Min.  Sk.  Nr.  103 
ex  1911)  skreślić  należy  słowa:  „Trafikant  jest  wresz* 

cie  uprawniony  na  wyraźne  swe  żądanie"  —  a  w  miej' 
sce  ich  wypisać  „Trafikant  może  być  wreszcie  na  żą= 
danie  lokalnej  D>Tekcji  poczt  i  telegrafów  zobowiąż 

zany". 
W  ustępie  drugim  zaś  tego  samego  §*u  skreślić 

należy  wyrazy:  „Jeżeli  podjął  się  sprzedawania  war« 

tościowych  znaczków  pocztowych",  tak,  że  ustęp  ten 
rozpoczynać  się  będzie  od  słów:  ,W  takim  ra« 

zie"  i  t.  d.". 

Wreszcie  skreślić  należy  końcowe  słowa  ustępu: 

„wyraźnie  nie  złoży  upoważnienia  do  ijprzedaży", 
a  w  miejsce  ich  wpisać:  „zobowiązanie  nie  zostanie 

przez  władzę  sprzedaży  cofnięte". 

Warszawa,  dn.  26  listopada  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Dr.  Mikulecki. 

Dyrektor  Departamentu. 

Przepisy  celne. 

592. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  30  listopada  1921  r. 

o  podwyższeniu  dopłaty  (agio)  do  cła. 

Na  mocy  art.  14  rozporządzenia  Ministrów:  Skarbu 

oraz  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  1 1  czerwca  1920  r.  o  ta- 

ryfie celnej  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  51,  poz.  314),  zarządza  się, 
co  następuje: 

§  1.  Wysokość  dopłaty  (agio)  do  cła  na  towary,  uie- 
wyszczególnione  w  §  1  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 

i  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  17  maja  1921  r. 

w  przedmiocie  podwyższenia  agio  od  cła  na  towary 

o  charakterze  zbytkownym  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  46,  poz. 

284),  wynosić  będzie,  aż  do  nowego  zarządzenia,  49.900% 
(mnożnik  stawek  celnych  500). 

Postanowienie  to  nie  dotyczy  towarów,  objętycli 

rozporządzeniem  Ministra  Skarbu  i  Ministra  Przemysłu 

i  Handlu  z  dnia  18  sierpnia  1921  r.  w  przedmiocie  iilj,' 
celnych  (Dz.  U.  R.P  .  Nr.  70,  poz.  471). 

§  2.  Obowiązującą  dotychczas  wysokość  agia 
39.900%  (mnożnik  400)  urzędy  celne  stosują  przejściowo 
do  towarów: 

a)  co  do  których  za  pomocą  listów  przewozowych 

będzie  można  wykazać,  że  zostały  nadane  do  przewozu 

bezpośrednio  do  obszaru  celnego  Rzeczypospolitej  Pol- 
skiej najpóźniej  w  dniu,  poprzedzającym  dzień  wejścia 

niniejszego  rozporządzenia  w  życie; 

b)  zalegających  w  dniu  wejścia  niniejszego  rozpo- 
rządzenia w  życie  w  cjelnych  składach  urzędowych,  kole 

jowych,  oraz  nieurzędowych. 

Ulgi,  wskazane  w  punktach  a)  i  b),  tracą  moc  po 

upływie  30  dni  od  dnia  wejścia  niniejszego  rozporządze- 
nia w  życie. 

§  3.  Niniejsze  rozporządzenie  wchodzi  w  życie 

siódmego  dnia  po  ogłoszeniu,  uważając  dzień  następny 

po  ogłoszeniu  za  pierwszy  w  tej  rachubie. 

Jednocześnie  z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego 

rozporządzenia  traci  moc  obowiązującą  §  2  rozporzą- 

dzenia Ministra  Skarbu  oraz  Ministra  Przemysłu  i  Han- 
dlu z  dnia  8  września  1921  r.  w  przedmiocie  podwyższe- 

nia dopłaty  (agio)  do  cła  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  85,  poz.  617). 
Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Minister  Przemysłu  i  Handlu: 

w  z.  ( — )  Henryk  Strasburger. 

(l^z.  U.  R.P.  Nr.  101  z  d.  17/XTI  1921  r.,  poz.  729). 

593. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra  Skarbu  oraz  Przemysłu  i  Handlu 

z  dnia  5  grudnia  1921  roku 

w  przedmiocie  ulgi  celnej  dla  masła  i  sera. 

Na  mocy  uchwały  Sejmu  Ustawodawczego 
z  dnia  1  sierpnia  1919  r.  i  uchwały  Rady  Ministrów 
z  dnia  26  maja  1919  r.  zarządza  s  ę,  co  następuje: 

§  1.  Uwalnia  się  od  cła  na  czas  od  dnia  7  grud= 
dnia  1921  r.  do  dn.  1  stycznia  1922  r.  następujące  to- wary: 

poz,  tar.  35,  p.  2  sery  z  wyjątkiem  wykwintnych, 

poz.  tar.  36  masło  krowie  i  owcze, 

poz.  tar.  51,  p.  5  margarynę  i  sztuczne  masła  jas 
dalne. 
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§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 
z  dniem  ogioszenia. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Minister  Przemyślu  i  Handlu: 

w  z.  ( — )  Henryk  Strasburger. 

(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  101  z  d.  17/XII  1921  r.,  poz.  730). 

594. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Eiuro  Prasowe  Min.  Skarbu  komunikuje:  Minister- 

stwo Skarbu  po  porozumieniu  z  Min.  Przemysłu  i  Han- 

dlu, powodowane  troską  o  przedświąteczne  zaaprowi- 

dtwanie  niezamożnej  ludności,  uznało  za  konieczne  tym- 

czasowo na  czas  od  7-go  grudnia  1921  r.  do  1-go  stycz- 

nia 1922  r.  zwolnić  zupełnie  z  opłat  celnych  sprowa- 

dzane z  zagranicy  ser,  masło,  margaiynę  i  masła  ja- 
dalne. Zarządzenie  to  wywołane  zostało  faktem,  że 

jakkolwiek  ze  zwyżką  naszej  waluty  ceny  mięsa,  mąki, 

chleba,  skór,  materjałów  włóknistych  i  wielu  innych  ar- 

tykułów codziennej  potrzeby  uległy  znacznej  zniżce,  je- 
dnak ceny  masła,  sera  i  innych  tłuszczów  jadalnych  wy- 

kazują stałą  tendencję  zwyżkową,  przekraczającą  znacz- 
nie ceny  na  rynkach  zagranicznych,  nawet  zmuszonych 

do  importu  tych  artykułów. 

Rząd,  czyniąc  tego  rodzaju  ustępstwo  w  tak  cięż 

kiej  dla  Slcarbu  chwili,  żywi  niepłonną  nadzieję,  że  pro- 

ducenci i  hurtownicy,  powodowani  poczuciem  obywa- 
telskości  i  wchodząc  w  położenie  niezamożnej  ludności, 

pójdą  na  rękę  władzom,  współdziałając  już  teraz  w  ob- 
niżeniu cen  na  te  najniezbędniejsze  artykuły  codziennej 

potrzeby,  a  to  w  ten  sposób,  aby  tę  zniżkę  mogła  od 

czuć  ludość  w  jaknajkrótszym,  t.  j.  przedświątecznym, 
czasie. 

(Monitor  Polski  Nr.  281—1921  r.). 

595. 

OKÓLNIK  L.  21790/DC/II/21. 

W  sprawie  dowodów  rzeczowj^ch  przy  stosowaniu 

agia 

Do  Urzędów  Celnych. 

Na  zasadzie  rozporządzenia  z  dnia  8  września 

1921  r.  o  podwyższeniu  dopłaty  (agio)  do  eta  dawne 

normy  agio  można  przejściowo  stosować  do  towa= 
rów,  nadanych  do  przewozu  za  granicę  z  przeznaczeń 

niem  dla  odbiorców  na  polskim  obszarze  celnym  naj* 

później  w  dniu,  poprzedzającym  dzień  wejścia  w  ży= 

cie  nowego  rozporządzenia  o  podwyższeniu  agio. 
Jako  dowód  nadania  towaru  w  powyższym  terminie 

służy  list  przewozowy  (fracht  lub  konosament).  Dos 

wód  ten  Urząd  Celny,  w  usprawiedliwieniu  zastosos 

wania  niższego  agio,  winien  dołączyć  do  odpowied= 
niej  deklaracji. 

Jeżeli  strona  nie  zgadza  się  na  pozostawienie  w 

aktach  Urzędu  Celnego  oryginału  listu  przewozowego, 

to  w  takim  razie  winna  przedłożyć  odpis  tego  do= 
wodu,  uwierzytelniony  przez  notarjusza  lub  Urząd 

stacji  kolejowej.  Odpis  ten  należy  dołącżyć  do  akt 

odprawy  celnej  po  sprawdzeniu  z  oryginałem. 

Przy  stosowaniu  niższego  agio  Urząd  Celny  mo» 

że  przyjąć  pod  uwagę  tylko  list  przewozowy,  z  któ= 
rego  niewątpliwie  wynika,  że  towar  był  nadany  zas 

granicę  do  stacji  polskiej,  z  przeznaczeniem  dla  od= 
biorcy  na  polskim  obszarze  celnym. 

W  razie  odmowy  ze  strony  Urzędu  Celnego  za* 
stosowania  niższego  agio,  stronie  przysługuje  prawo 

odwołania  się  do  władzy  celnej  II*ej  instancji. 

Ponadto  strony  mogą  zwracać  się  do  IPej  instan= 
cji  o  zastosowanie  niższego  lub  ulgowego  agio  przed 

nadejściem  towaru  do  Polski,  przedkładając  odpo< 
więdnie  dokumenty  przewozowe,  a  w  braku  tychże 

wszelkie  dowody,  które  mogą  służyć  za  podstawę 

do  stwierdzenia,  że  towar  został  nadany  do  przewo- 
zu zagranicę  z  przeznaczeniem  dla  polskiego  odbioru 

cy  przed  wejściem  w  życie  odnośnego  rozporzą- 
dzenia. 

Od  orzeczeń  Izb  Skarbowych  we  Lwowie  i  Kra= 
kowie.  Dyrekcji  Skarbu  w  Cieszynie  i  Dyrekcji  Ceł 
w  Poznaniu  stronom  przysługuje  prawo  odwołania 

się  do  Ministerstwa  Skarbu. 

Warszawa,  dnia  21  listopada  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  Dzierzgowski. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł. 

596. 

OKÓLNIK  L.  19477/DC/II/21. 

W  sprawie   sprzedaży  z  licytacji   trucizn  i  środków 
leczniczych- 

Do  Urzędów  Celnych. 

Ministerstwo  Skarbu  w  porozumieniu  z  Minister* 
stweni  Zdrowia  Publicznego  zawiadamia,  że  trucizny 

i  środki  lecznicze,  z  jakichkolwiek  powodów  prze 

znaczone  do  sprzedaży  z  licytacji,  winny  być  sprze* 

dawane  wyłącznie  właścicielom    aptek  i  hurtow\ch 
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składów  materjałów  aptecznych,  względnie  odpowie- 
dzialnym zarządzającym  temi  zakładami. 

W  razie  niemożności  zadośćuczynienia  temu  wa* 
runkowi  z  braku  na  miejscu  osób  uprawnionych  do 

kupna  wspomnianych  towarów,  przeznaczone  na  licy= 
tację  trucizny  i  środki  lecznicze  należy  odsyłać  celem 

sprzedaży  najbliższemu  urzędowi  celnemu  położone- 
mu w  większem  mieście. 

Warszawa,  dnia  22  listopada  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  Dzierzf/owski 

Dyrektor  Departamentu  Cel: 

597. 

OKÓLNIK  L.  20022łDC/lI/2]. 

Do  wszystkich  Urzędów  Celnych. 

Na  zasadzie  ustawy  z  dnia  15  lipca  1920  r.  (Dz. 

Ust.  Nr.  62,  poz.  404  z  r.  1920)  jest  zabroniony  wy= 
wóz  za  granicę  kruszców  szlachetnych  we  v/szelkicj 
postaci,  jako  to:  w  monetach,  sztabach  i  wyrobach 
oraz  w  stanie  nieprzerobionym.  Każdy  opuszczający 
granice  Rzeczypospolitej  ma  prawo  wywieźć  nastę* 
pujące  przedmioty  złote,  srebrne  lub  platynowe  do 
swego  własnego  użytku:  1)  jedną  obrączkę  ślubną, 
2)  jeden  zegarek  kieszonkowy,  evrcntualnie  z  łań* 
cuszkiem  lub  dewizka.  3)  dwa  pierścionki,  4)  parę 
kolczyków. 

Na  zasadzie  rozporządzenia  Ministra  Skarbu 
i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  31  grudnia 
1920  r.  (Dzień.  Ust.  Nr.  18,  poz.  104,  z  r.  1921),  wy? 
wóz  walut  zagranicznych  i  dewiz,  niepochodzącycli 
z  kupna  w  bankach  dev/izowych,  dozwolony  jest  bez 
uzyskiwania  specjalnego  pozwolenia  do  wysokości 

150  fr.  szwajc.  lub  równowartości  w  innych  v.'alu= 
tach.  Wywóz  marek  polskich  w  gotowi:hiie,  w  czes 
kach  lub  przekazach  dozwolony  jest  bez  specjalnego 
pozwolenia  do  wysokości  3.000  marek  polskich  jed= 
norazowo  lub  10.000  marek  miesięcznie. 

Jednak  przepisy  powyższych  ustaw  nie  mogą  być 

stosowane  przy  powrotnym  wywozie  za  granicę  rze= 
czy  wartościowych  i  pieniędzy  przez  osoby,  które 
miały  je  z  sobą  przy  wjeździe  do  Polski. 

Wobec  tego,  aby  uniknąć  na  przyszłość  zażaleń 

ze  strony  osób  interesowanych,  w  szczególności  cu' 
dzoziemców,  powracających  za  granicę,  zarządza  się, 
co  następuje: 

Podróżni,  przyb^^wający  na  czasowy  pobyt  do 
Polski,  winni  przedłożyć  urzędowi  celnemu  na  grani= 
cy  dokładny  spis  w  dwóch  egzemplarzach  posiada* 
nych  kruszców  w  wjTobach,  sztabach  i  monetach, 
oraz  innych  kosztownych  przedmiotów  osobistego 
użytku,  tudzież  walut.  Spis  ten  ma  zawierać  nadto 
imię,  nazwisko  i  miejsce  stałego  pobytu  strony. 

Po  sprawdzeniu  i  naleźj^tem  zaświadczeniu  przez 
Urząd  celny  obydwóch  egzemplarzy  spisu,  jeden  po' 
zostaje  w  urzędzie,  drugi  zaś  otrzymuje  zgłaszający. 

Przywieziona  waluta  może  być  potwierdzona 
przez  Urząd  celny  w  paszporcie  podróżnego. 

Podróżni,  opuszczający  Polskę,  którzy  zadekla' 
rowali  ilość  i  rodzaj  pieniędzy  oraz  biżuterji,  przy* 
wiezionych  ze  sobą  do  Polski,  i  którzy  posiadają  od* 
nośne  zaświadczenie  w  .paszportach  swoich  lub  też 

osobno  wydane  im  przez  urzędy  celne,  nie  potrze* 
bują  innego  pozwolenia  na  wywóz  z  Polski  owych 
;-;adeklarowanych  ilości  oraz  rodzai  pieniędzy  i  bi* żuterji. 

Cudzoziemcy,  którzy  vvjechali  do  Państwa  Pol< 
skiego  bez  zadekiarov;ania  swoich  pieniędzy  oraz  bi» 
żuterji,  mogą  być  narażeni  na  ich  konfiskatę  przy 
wyjeździe  z  Polski,  chyba,  że  otrzymają  specjalne 
pozwolenie  na  wywóz  ze  strony  Ministrstwa  Skarbu 
(Departament  Kredytowy)  w  Warszawie,  Rymarska 
Nr.  5,  lub  tegoż  delegatów. 

Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie  w  miej* 
sce  okólnika  L.  5924/DC.  z  dnia  15  maja  1920  r. 
(Dzień.  Urzędowy  Min.  Skarbu  Nr.  22,  poz.  327, 
z  r.  1920),  który  równocześnie  się  uchyla. 

Warszawa,  dnia  10  listopada  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

598. 

OKÓLNIK  L.  14454;DC/n/21. 

Do  Urzędów  Celnych 

W  sprawie  wyjaśnienia  niektórych  przepisów  celnych. 

Wskutek  prośby  jednego  z  Urzędów  Celnych 

o  wyjaśnienie  niektórych  przepisów  celnych,  Mini- 
sterstwo Skarbu  postanawia,  jak  następuje: 

Przy  zgłaszaniu  tcv/i!rów  na  piśmie  deklaracja 

celna  winna  zawierać  dane,  wyszczególnione  w  §  l.') 
rozporządzenia  o  postępowaniu  celnem,  między  inne 
mi  nazwę  handlową  towaru.  Deklarowanie  towaru 
jako  niewiadomy  jest  niedopuszczaln.;. 

Przepisy  rosyjskiej  ustawy  celnej  z  r.  1910  o  ka= 
lach  za  nieprawidłowe  i  niedokładne  deklarowanie 
towarów  utrzymano  w  mocy  rozporządzeniem  z  dn. 
li  czerwca  1920  r.  o  taryfie  celnej  (art.  18)  i  winny 

być  stosowane-,  o  ile  nie  są  sprzeczne  z  obowiązując 
cemi  przepisami.  Np.  za  niedokładne  podanie  w  Je* 
klaraeji  celnej  wagi  czystej  nie  pobiera  się  kary  pie* 
niężnej,  przewidzianej  w  art.  1008  ros.  ust.  ceł.,  po= 
nieważ  według  §  15  rozporządzenia  o  postępowaniu 
celnem  strona  jest  obowiązana  podać  w  deklaracji 
tylko  wagę  surową. 

Jeżeli  przy  rewizji  jakość  i  ilość  towarów  oka-' 
że  się  niezgodną  z  danemi  faktury,  dołączonej  do 
deklaracji,  to  należy  pobierać  tylko  akcydencję  na 

podstawie  §  29  rozporządzenia  o  postępowaniu  cel' 
nem. 

Przy  sprawdzaniu  cen,  podanych  w  dokumentach 
handlowych.  Urząd  Celny  posiłkuje  się  wszelkiemi 
rozporządzalnemi  środkami. 

Za  nieprzedłożenie  dokumentów  handlowych  po* 
biera  się  akcydencję  w  wysokości  10%  od  należności 

celnej  (§  29  rozp.  o  postępowaniu  celnem).  Przy  od' 
prawie  towarów  wolnych  od  cła  akcydencja  ta  nie 
może  być  pobrana,  a  więc  na  te  towary  strona  nie 
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\cst  obowiązana  do  przedkładania  dokumentów  han* 
dlowych. 

Urząd  Celny  ma  prawo  dokonać  rewizji  celnej 
w  nieobecności  strony,  jeżeli  strona  zrzekła  się  przy* 
sługującego  jej  prawa  asystencji  przy  rewizji  (§  19 
rozp.  o  postępowaniu  cel.),  oraz  jeżeli  towar  nie  był 
zgłoszony  w  ciągu  48  godz.  od  dnia  nadejścia  (§  12 
ust.  ostatni  rozp.  o  postępowaniu  cel.).  W  drugim 
wypadku  zgłasza  towar  Ajencja  Celna  stosownie  do 

§  1  p.  c.  tymczasowych  przepisów  o  ajencjach  cel' 
nych  (Dz.  Ust.  Nr.  12,  poz.  67  z  r.  1920). 

Przy  zgłaszaniu  towarów,  wyszczególnionych  w 
załącziiiku  III  rozporządzenia  o  postępowaniu  cel= 
nem,  strona  jest  obowiązana  przedkładać  dokumenty 
handlowe.  Ulga  polega  na  dopuszczalności  mniej 
dokładnego  określenia  tych  towarów  w  dokumen= 
tach  handlowych.  Np.  orzechy  mogą  być  wymienio* 
ne  bez  wskazania,  czy  są  łuszczone  lub  nie,  tytoń 
bez  oznaczenia,  czy  jest  krajany  grubo,  czy  też  cien* 
ko  i  t.  p.  Za  niedołączenie  dokumentów  handlo= 
wych  do  deklaracji  na  towary,  wymienione  we 
wspomnianym  załączniku  III,  należy  pobierać  10% 
akcydencję. 

Strona  nie  jest  obowiązana  do  przedkładania  do= 
kumentów  handlowych  i  10%  akcydencji  nie  pobiera 
się:  1)  przy  zgłoszeniu  ustnem  (§  13  rozp.  o  postępos 
waniu  cel.)  i  2)  przy  zgłoszeniu  towarów,  od  któ* 
l  ych  nie  pobiera  się  cła  na  podstawie  taryfy  i  prze 
pisów  celnych. 

Dokumenty,  dołączane  do  deklaracji  celnych  na 
podstawie  §§  15  i  16  rozporządzenia  o  postępowaniu 
celnem,  są  wolne  od  opłat  stemplowych  (patrz  okól« 
nik  z  dnia  8  kwietnia  1921  r.  L.  2556.  DC.  II.  21,  Dz. 
Urz.  Min.  Sk.  Nr.  15,  poz.  171). 

Warszav/a.  dnia  30  listopada  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  DzierzgowsM. 
Dyrektor  Departam.entu  Cel. 

599. 

OKÓLNIK  L.  22122/DC/II/21. 

Do  Urzędów  Celnych  granicznych 

w  sprawie  pozwoleń  na  przywóz  i  wywóz,  wydawa= 
nych  przez  władze  Litwy  Środkowej, 

Ministerstwo  Skarbu  wyjaśnia,  że  pozwolenia, 
wydawane  przez  władze  Litwy  Środkowej,  nie  upraw» 
niają  stron  do  przewozu  towarów  przez  granicę  Rze? 
czypospolitej  Polskiej. 

Przy  przewozie  przez  granicę  towarów,  przezna^ 
czonych  dla  Litwy  Środkowej  lub  wywożonych  z  niej, 

należy  wymagać  na  podstawie  obowiązujących  prze= 
pisów  pozwoleń  Głównego  Urzędu  Przj^wozu  i  \Vy= 
wozu,  względnie  innych  władz  polskich. 

Warszawa,  dnia  5  grudnia  1921  r. 
Za  Ministra  Skarbu: 

(— )  Dzierzgowski. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł. 

600. 

OKÓLNIK  L.  21020/DC/II/21. 

V-/  sprawie  nadania  Polskiemu  Bankowi  HandlowOs 
Przemysłowemu  praw  banku  dewizowego. 

W  uzupełnieniu  instrukcji  z  dn.  9  marca  1921  r. 
dla  urzędów  celnych  w  sprawie  wykonania  rozporzą 

-lżenia  o  ograniczeniu  obrotów  walutami  zagranic/? 

nemi  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  10—11,  poz.  136),  Mi- 
nisterstwo Skarbu  zawiadamia,  że  Polski  Bank  Han^ 

dlowo  =  Przemysłowy,  Spółka  Akcyjna  w  Krakowie, 
posiada  prawa  banku  dewizowego  w  myśl  art.  2  roz« 
porządzenia  Ministra  Skarbu  z  dn.  31  grudnia  1920  v. 

(Dz.  Ust.  Nr.  18,  poz.  104,  z  r.  1921). 

Warszawa,  dnia  22  listopada  1921  r. 

Z;i  Ministra  Skarbu: 

( — )  Dzierzgowski. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł. 

601. 

OKÓLNIK  L.  21935/DC/n/21. 

Do  Urzędów  Celnych 

w  sprawie  nadania  Bankowi  Handlowemu  Wilhelm 
Landau  praw  banku  dewizowego. 

W  uzupełnieniu  instrukcji  z  dnia  9  marca  1921  r. 
dla  urzędów  celnych  w  sprawie  wykonania  rozporząs 
dzenia  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami 

zagranicznemi  (Dz.  Urz.  Min.  Skarbu  Nr.  10 — 11, 
poz.  136),  Ministerstwo  Skarbu  zawiadamia,  że  Bank 

Handlowy  Wilhelm  Landau  posiada  prawa  banku  dc« 
wizowego,  w  myśl  art.  2  rozporządzenia  Ministra 
Skarbu  z  dnia  31  grudnia  1920  r.  (Dz.  Ust.  z  r.  1921 
Nr.  18,  poz.  104). 

Warszawa,  dnia  5  grudnia  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  Dzierzgowski. 

Dyrektor  Departamentu  Ceł. 

602. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

W  Tokach,  pow.  Zbaraż,  uruchomiony  został 
z  dn.  8  listopada  b.  r.  Urząd  Celny. 

Warszawa,  dnia  5  grudnia  1921  r. 
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Sprawy  walutowe. 

Dii4. 

R  O  Z  P  O  R  Z  Ą  D    E  N  I E 

Ministra  Skarbu  i  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej 

z  dnia  12  listopada  1921  r. 

o  uzupełmeniu  rozporządzenia  z  dn.  31  grudnia  1920  r. 

o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagras 

nicznemi. 

W  wykonaniu  ustawy  z  dn.  8  lipca  1921  r.  o  udzie« 

leniu  rządowi  pełnomocnictw  do  wydawania  rozpo= 
rządzeń  w  sprawie  regułov,fania  obrotu  pieniężnego 
z  krajami  zagranicznemi  oraz  obrotu  obcemi  walu- 

tami (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  62,  poz.  383)  i  w  uzu= 
pełnieniu  rozporządzenia  z  dn.  31  grudnia  1920  r. 

0  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami  zagra- 
nicznemi  (Dz.  U.  R.  P.  z  r.  1921  Nr.  18,  poz.  104) 

zarządza  się,  có  następuje: 

§  1.  Art.  1  rozporządzenia  z  dn.  31  grudnia 
1920  r.  o  ograniczeniu  obrotów  dewizami  i  walutami 

zagranicznemi  (Dz.  U.  R.  P.  z  1921  r.  Nr.  18,  poz.  104) 

uzupełnia  się  następującym  (drugim)  ustępem: 

„Instytucje  kredytowe  o  charakterze  spółdzielń 

czym  mogą  jednaliże  dokonywać  tranzakcji  wymię* 

nionych  w  ustępie  I  niniejszego  artykułu  dopiero  po 

uzyskaniu  zezwolenia  Ministerstwa  Skarbu  lub  wys 

znaczonych  przezeń  organów". 

Po  artykule  4  rozporządzenia  wstawia  się  nowy 
artykuł  (4a)  treści  następującej: 

„Art.  4a).  Lombard owanie  walut  zagranicznych 

1  dewiz  i  wogóle  udzielanie  kredytu  pod  zabezp{e= 
czenie  tych  wartości  jest  niedozwolonem. 

Dla  banków  dewizowych  może  w  wyjątkowych 

Y/ypadkach  udzielać  zezv.-oleń  na  te  operacje  Mini= 

sterstwo  Skarbu  lub  wyznaczone  przez  nie  organy". 
Art.  11  rozporządzenia  otrzymuje  brzmienie  na- 

stępujące: 

„Wywóz  marek  polskich  w  gotowiźnie,  w  czc 

kach,  przekazach  lub  zobowiązaniach  kupieckich  dos 

zwolony  jest  bez  specjalnego  pozwolenia  do  wyso* 
kości  20.000  marek  polskich  jednorazowo  lub  60.000 

marek  polskich  miesięcznie.  Pozwoleń  na  wywóz  ma* 

rek  polskich  do  wysokości  50.000  marek  polskich 

udziela  Polska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  i  jej  od= 
działy. 

Pozwoleń  na  wywóz  sum  wyższych  udziela  Mi* 

fiisterstwo  Skarbu  lub  wyznaczone  prz«z  nie  organy". 

§  2.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życia 
z  dni»m  ogłoszenia. 

Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski. 

Miuistttr  b.  Dzielnicy  Praskiej: 
(--)  Wybioki. 

Miuisier  Sprawiedliwości: 

( — )  SobGlevJski. 

(Dz.  Ust.  Nr.  96  z  d.  6'XII  1921  r.,  poz.  706). 

(605. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Niedawno  wypracowania  projektu  ustawy  czekowej 

na  zaproszenie  Pana  Ministra  Skarbu  podjął  się  profe- 

sor Wszechnicy  Jagiellońskiej  Dr.  Stanisław  Wróblew- 
ski, Obecnie  dowiadujemy  si§,  że  ór.  Wróblewski  pro- 

jekt swój  już  wykończył,  zaś  drugi  projekt  ustawy  zo- 
stał wypracoM^any  przez  Towarzystwo  Ekonomiczne  w 

Krakowie.  Oba  projekty  znalazły  pełne  uznanie  P.  Mi- 
nistra Skaibu,  wolno  się  przeto  spodziewać,  że  ustawa 

czekowa  wejdzie  w  życie.  Zaprowadzenie  czeków  w 
chwili  obecnej  ma  doniosłe  znaczenie  nietylko  dla  sfer 

przemysłow3'ch  i  handlowyc!',  ale  i  dla  całego  społe- 
czeństwa. Posługiwanie  się  czekami  zaradzi  bowiem 

w  znacznej  mierze  utrudniającemu  wszelk'e  tranzalccje 
brakowi  gotówki  i  przyczyni  się  także  do  zmniejszenia 

emisji  banlmotów,  tak  koniecznego  dla  poprawy  naszej 

waluty.  Ponadto  zaś  czeki  ułatwią  po  części  zapłacenie 
daniny  ma  jatko  we  j . 

(Monitor  Polski  Nr.  2G6,  1921  r.). 

60@. 

KOMUNIKAT  MINISTERSTWA  SKARBU. 

Kasjerzy  P.  K.  K.  P.  w  ostatnich  czasach  za- 
trzymali wiele  do  wymiany  banknotów  po  50,  100 

i  500  dolarów,  pochodzących  z  podrobionych  z  pra- 

wdziwych banknotów  amerykańskich  po  1,  2  i  5  do- larów. 

Przeróbka  cyfr  i  napisów,  wykonana  sposobami 

ehemicznemi,  bardzo  umiejętnie,  jest  zupełnie  pra- 

wie niedostrzegalna  dla  tego,  kto  nie  zna  będą- 
cych w  obiegu  typów  biletów  amerykańskich,  a, 

jak  wiadomo,  typów  tych  jest  bardzo  dużo. 

Z  tego  też  powodu  niepodobna  podać  do  wia- 
domości powszechnej  opisów  cech  szczególnych 

tych  podrobionych  pieniędzj'-. 
(Monitor  Polski  Nr.  272,  1921  r.). 
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607. 

KOMUNIKAT  .MINISTERSTWA  SKARBU. 

Dyrekcja  Polskiej  Kiajcwej  Kasy  Pożyczkowej  ko- 
munikuje: 

Z  powodu  znacznej  ilości  falsyfikatów  biletów 

P.  K.  K.  P.  I-ej  emisji  po  Mk.  100  a  głównie  Mk.  1.000, 
na  białym  i  różowa wym  papierze,  które  obecnie  wycof u jć^i 

się  z  obiegu,  często  słyszy  się  narzekania  na  straty  z  te- 

go powodu,  zwłaszcza,  kiedy  bilety  te  pcchcdzą  z  wy- 
płat, iiskutecznianycli  przez  instytucje. 

P.  K.  K.  P.  zwraca  się  zatem  do  wszystkicli  kas 

instytucji  państwowych  i  prywatnycłi,  jak  również  do 

wszjfstkicli  posiadaczy  biletów  I  emisji  z  wezwaniem, 

aby  nie  puszczali  dalej  w  obieg  wspomnianych  bile- 

tów, lecz  składali  je  dla  wymiany  w  kasach  P.  K.  K.  I'. 
w  Warszawie  i  40  oddziałach  prowincjonalnych. 

W  ten  sposób  ogól  sam  skutecznie  i  najrychlej  do- 
pomoże do  wyjścia  z  tego  niepożądanego  położenia. 

(Monitor  Polski  Nr.  273,  1921  r.). 

608. 

KOMUNIKAT  AłINISTERSTWA  SKARBU. 

ł^olska  Krajowa  Kasa  Pożyczkowa  nadsyła  nam  na- 
stępujący komunikat: 

Wobec  licznych  zapytań,  skierowanych  do  Polskiej 

Kiajowej  Kasy  Pożyczkowej  przez  zagranicznych  wła- 
ścicieli banknotów  polskich,  wycofywanych  z  obiegu, 

wyjiiśuiamy,  co  następuje: 

P.  K.  K.  P.,  przystępując  dla  powodów  natury  tech- 

nicznej do  wycofania  swych  banknotów  I-ej  emisji,  nie 
ustaliła  za  granicą  żadnych  urzędowych  miejsc  wymiany, 

wychodząc  z  założenia,  że  do  wymiany  powołane  są  w 

pierwszym  rzędzie  Oddziały  P.  K.  K.  P.  w  kiajii.  Po- 
stępowanie takie  jest  najzupełniej  zgodne  z  praktylcą 

wszystkich  banków  emisyjnych,  z  których  dotychczas 
żaden  nie  ustalił  za  granicą  urzędowych  placówek  dla 

wymiany  swTch  banknotów,  wycofywanych  z  obiegu. 

Praktyka  ta  jednakże  bynajmniej  nie  naraża  zagra- 
nicznych właścicieli  banknotów  polslrich  na  straty,  gdyż 

mogą  oni  banknoty  te  przesłać  do  P.  K.  K.  P.  w  Wai"- 
szawic  bezpośrednio  lub  też  za  pośrednictwem  banków, 

które  w  drodze  komisoM'ej  zajmują  się  temi  tranzakcja- 
mi.  Ponieważ  wywóz  marek  polskich  z  Polski  jest  za- 

kazany, przeto  zagraniczni  właściciele  banknotów  pol- 
skich  naogół  nie  mogą  otrzymać  wzamian  za  nadesłane 

banknoty  nowych  banlcnciów  II-ej  serji.  Natomiast 
lówncwaitością  przesianych  not  mogą  w  obrębie  Pol- 

ski dysponować  swobodnie  i  bez  jakichkolwiek  ograni- 
czeń.   Uwzględniając  specjalnie  interesy  właścicieli  dro- 

bnych sum  banknotów  polskich,  dla  których  dyspono- 

wanie tego  rodzaju  mogłoby  być  połączone  z  pewnenu' 
trudnościami,  P.  K.  K.  P.  zdecydowała  się  udzielić  im 

dalszego  udogcdniraia  i  będzie  w  wypadkach,  gdy 

klijent  zagraniczny  posiada  sumy,  nie  przekraczające 
lO.OCO  marek  polskich,  udzielała  zezwoleń  na  wysyłkę 

efektywnych  banknotów  nowych  sei-ji,  z  tem  jednakże 
zastrzeżeniem,  że  ogólna  suma  banknotów',  wysyłanych 
na  tej  drodze  za  granicę,  nie  może  przckraczyć  10% 

ogólnej  sumy  wycofywanych  banknotów,  przesianycli 
nam  do  wymiany  przez  dany  bank  zagraniczny. 

(Monitor  Polsłci  Nr.  277,  1921  r.). 

Przepisy  o  instytucjach 

bankowych. 

609. 

OKÓLNIK  L.  20682/21  D.  K. 

do  wszystkich  Izb  Skarbowych. 

Na  zasadzie  art.  3  i  9  Ustawy  z  dnia  23  marca 

(920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  30,  poz.  175),  postanowiłem 

instytucje  kredytowe,  działające  na  ob.szar/c  i^zc* 

czypospoiitej  Polskiej,  poddać  kontroli  Ministerstwa 

Skarbu.  Kontrola  ta  będzie  wykonywaną  przez  ko- 
misarzy bankowych,  którzy  działalność  swoją  będą 

pełnić  pojedyńczo  lub  kolegialnie. 

Komisarzami  bankowymi  zamianowałem  pp.: 

Dyrektora  Departamentu  Męstwa  Skarbu  —  Dr. 
L.  Wyszatyckiego; 

Dyrektora  Departamentu  .^l=stwa  Skarł")u  —  St. 
Makowieckiego; 

Naczelnika  V*  ydziaiu  ̂ \-st\v.i  Skarbu  ̂   -  Dr.  K. 

Questa; 

Naczelnika  Wydziału  Męstwa  Skarbu  -  -  W.  Wal' 
tera; 

Naczelnika  Wydziału  iM^stwa  Skarbu  -  A.  Goers 
nego. 

Zastępcami  komisarzy  bankowych  zamianowa' 
łem  pp.: 

Starszc.Uo  Kcfcrenta  M=.stwa  Skarbu  —  Dr.  I'. Fiączkowskicgo; 

Starszego  Referenta  M-stwf.  Skarbu  —  Dr.  M. 
Wytrwała; 

Referenta  M  stwa  Skarbu  —  I3r.  L.  Barańskiego; 
Referenta  MiK^-ty/a  Skarbu  —  E.  Leśniewskiego, 

Referenta   M^s^A•a   Skarbu  —  M.  Wojciechów* skłego; 

Referenta  Msstwa  Skarbu  —  J.  Stanisławskiego; 

Kierownika  oddziału  w  Izbie  SkarbKywej  —  W. 
Broniew.skie|K>. 
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Celem  zamianowania  komisarzy  banko-%v>'ch  dla 

instytucji  kredytowych,  położonych  na  obszarze  da* 

nej  Izby  Skarbowej,  proszę  panów  Dyrektorów  Izb 

Skarbowych,  aby  w  w  ciągu  14  dni,  od  dnia  dzh 

siejszego  przedłożyli  Departamentowi  Kredytowemu 
Ministerstwa  Skarbu  wykaz  instytucji  kredytowych, 

działających  na  podległym  icli  zakresowi  działa" 
nia  terytorjum,  oraz  wnioski  na  zamianowanie  ko» 
misarzy  bankowych  z  grona  podwładnych  im  urzędu 
ników,  którzy  funkcje  swoje  pełnić  hądą  jako  za* 

stępcy  w^żej  wymienionych  komisarzy  bankowych. 
Zamianowani  Komisarze,  względnie  ich  zastęp? 

cy,  będa.  mieli  prawo  i  obowiązek: 

a)  wglądu  w  tok  wszystkich  czynności  kredytc 

wych  powierzonej  ich  nadzorowi  instytucji; 

b)  udziału  we  wszystkich  posiedzeniach  zarza/ 

dzających  i  kontrolujących  władz  danej  instytucji. 

Koszta  nadzoru  pokryją  dane  instytucje  w  kwo^ 
cie,  której  wysokość  osobno  określoną  zostanie, 

a  z  której  Komisarze  bankowi  otrzymają  odpowieds 

nie  wynagrodzenie. 

Warszawa,  dn.  25  listopada  1921  r. 
Minister  Skarbu: 

(— )  Michalski 

610. 

OKÓLNIK  L.  20682  21/D.  K. 

do  wszystkich  Instytucji  Kredytowych. 

Na  zasadzie  art.  3  i  9  Ustawy  z  dnia  23  marca 

1920  r.  (Dz.  Ust.  Nr.  30,  poz.  175),  postanowiłem 

instytucje  kredytowe,  działające  na  obszarze  Rze= 

czypospołitej  Polskiej,  poddać  kontroli  Ministerstwa 
Skarbu.  Kontrola  ta  będzie  wykonywaną  przez  Ko? 

misarzy  bankowych,  którzy  działalcość  swoją  będą 
pełnić  pojedyńczo  lub  kolegjalnie. 

Komisarzami  bankowymi  zamianowałem  pp.: 

Dyrektora  Departamentu  Męstwa  Skarbu  —  Dr. 
L.  Wyszatyckiego; 

Dyrektora  Departamentu  Męstwa  Skarbu  —  St. 
Makowieckiego; 

Naczelnika  Wydziału  Męstwa  Skarbu  —  Dr.  R. 
Questa; 

Naczelnika  Wydziału  Męstwa  Skarbu  —  W.  Wal= 
tera; 

Naczelnika  Wydziału  M  .stwa  Skarbu—A.  Goer' 
nego. 

Zastępcami  Komisarzy  bankowych  zamianowa' 
łem  pp.: 

Starszego  Referenta  M«.stwa  Skąrbu  —  Dr.  E. 
Bączkowskiego; 
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Starszego  Referenta  M  stwa  Skarbu  —  Dr.  M. 

Wytrwała; 

Referenta  M=stwa  Skarbu  —  Dr.  L.  Barańskiego; 
Referenta  Męstwa  Skarbu  —  E.  Leśniewskiego; 

Referenta  M=^stwa  Skarbu  —  M.  Wojciechów* skicgo; 

Referenta  M*stwa  Skarbu  —  J.  Stanisławskiego; 

Kierownika  oddziału  w  Izbie  Skarbowej  —  W. 
Broniewskiego. 

Ponadto  będą  zamianowani  w  poszczególnych 

miejscowościach  ziastępcy  komisarzy  bankowych, 
nadzorowi  których  miejscowe  instytucje  kredytowe 
lub  oddziały  zamiejscowych  instytucji  podlegać  będą. 

Zamianowani  Komisarze,  względnie  ich  zastęp* 

cy,  będą  mieli  prawo  i  obowiązek: 

a)  wglądu  w  tok  wszystkich  czynności  kredyto= 
wych  powierzonej  ich  nadzorowi  instytucji; 

b)  udziału  we  wszystkicla  posiedzeniach  zarżą' 
dzających  i  kontrolujących  władz  danej  instytucji. 

Koszta  nadzoru  pokryją  dane  instytucje  w  kwo= 
cie,  której  wysokość  osobno  określoną  zostanie, 

a  z  której  komisarze  bankowi  otrzymają  odpowied* 

nie  wynagrodzenie. 
O  zamianowaniu  poszczególnych  Komisarzy, 

względnie  ich  zastępców,  oraz  o  wysokości  wypada- 
jących kosztów  nadzoru,  otrzymają  odnośne  insty* 

tucje  osobne  zawiądomienie. 

Każda  instytucja  winna  Komisarzowi,  v,fzględnie 

zastępcy,  okazywać  wszelką  pomoc  w  wykonywaniu 

jego  urzędu  i  wczas  zawiadamiać  go  o  terminie  po* 
siedzeń  jej  władz  zarządzających  i  kontrolujących. 

Warszawa,  dn.  25  listopada  1921  r. 

Minister  Skarbu: 

( — )  Michalski. 

Kontrola  skarbowa. 

611. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  28  listopada  1921  r. 

o  podwyższeniu  nagród  za  przyczynianie  się  do  zwal; 

czanlą  tajnego  gorzelniciy.a. 

Uchylając  moc  obowiązującą  rozporządzenia 
z  dnia  13  lutego  1921  r.  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  8, 

poz.  88),  zmienia  się  art.  5  rozporządzenia  z  dnia 
17  marcą  1920  r.  (Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  15,  poz.  208), 
niist^laco: 

Pozycje  610-611. 
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Art.  5.  Wysokość  nagród  za  jeden  i  ten  sam 

wN-padek  wykrycia  potajemnego  wyrobu  wódki  i  wo# 
jjóle  zwalczania  tajnego  gorzelnictwa,  wynosić  będzie 
od  3.000  do  15.000  marek. 

W  tych  granicach  przyznawać  się  będzie  nagro' 
dy  w  miarę  większej  lub  mniejszej  zasługi  w  wy'kry= 
ciu  przestępstwa,  a  w  szczególności: 

1)  jeżeli  przytrzymano  jedynie  wyrobioną  pota= 
jcmnie  wódkę  lub  przecho^vywany  bez  po2rwolenia 
aparat  do  wyrobu  wódki,  lub  też  jedno  i  drugie,  nie 
przytrzymano  (nie  wykryto)  jednak  winowajcy,  przy 
zna  się  nagrodę  w  wysokości  3.0G0  do  10.000  marek; 

2)  jeżeli  zaś  prz>'trzymano  również  winowajcę 
(względnie  winowajców),  przyzna  się  nagrodę  w  wy= 
sokości  8.000  do  15.000  marek. 

Jeżeli  w  jednym  i  tym  samym  wypadku  wykry* 
cia  przestępstwa  przyznaje  się  nagrody  więcej,  niż 
jednej  osobie,  nie  może  łączna  suma  tych  nagród 

lu-zekraczać  najwyższych  tistanowionych  powyż 
sranie. 

Rozporządzenie  niniejsze  ma  zastosowanie  co  do 

przestępstw,  wykrytych  począwszy  od  dnia  1  stycz' 
nia  1922  r.  i  obov,iązuje  łącznie  z  innemi  postanowić^ 
niami  rzeczonego  rozporządzenia  z  dnia  17  marca 
1920  r.  na  całym  obszarze  Ezeczypospolitej  Polskiej 
z  wyjątkiem  b.  dzielnicy  pruskiej. 

Warszawa,  dnia  28  listopada  1921  r. 

Za  Ministra  Skarbu: 

( — )  Dr.  Mikulecki. 
Dyrektor  Departamentu. 

612. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SKARBU 

z  dnia  30  listopada  1921  r. 

w  przedmiocie  ustalenia  wysokości  djet,  wynagrodzes 
nia  rozjazdowego,  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  dla 
urzędników  Kontroli  skarbowej  i  funkcjonarjuszów 
tejże  Kontroli  na  obszarach  b.  Królestwa  Kongresos 

wego  i  Małopolski. 

Na  zasadzie  postanowień  o  unormowaniu  wyna- 
grodzeń niestałych  i  ubocznych,  zawartych  w  ustawie 

z  dnia  13  lipca  1920  r.  o  uposażeniu  urzędników  i  niż= 
szych  funkcjonarjuszów  państwowych  (Dz.  Ust.  Rz. 
P.  Nr.  65,  poz.  429),  tudzież  odnośnie  do  rozporzą* 

§  1.  Rozporządzenie  z  dnia  14  września  1920  r. 
w  przedmiocie  ustalenia  wysokości  djet,  Avynagrodze' 
nia  rozjazdowego  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  funk- 

cjonarjuszów państwowych  (Dz.  Ust.  Rz.  P.  Nr.  66, 
poz.  422),  zarządza  się,  co  następuje: 

§  1.  Rozporządzenie  z  dnia  14  września  1920  r. 
(Dz.  Urz.  Min.  Sk.  Nr.  37,  poz.  549)  i  Uzupełnienia  tc= 
goż  rozporządzenia  z  dnia  27  listopada  1920  r.  (Dz. 
Urz.  Min.  Sk.  Nr.  47  i  48,  poz.  672)  w  przedmiocie 
kosztów  podróży  służbowych  i  djet  tudzież  kosztów 
przeniesienia  urzędników  i  funkcjonarjuszów  Kontroli 
skarbowej  na  obszarach  b.  Królestwa  Kongresowego 
i  Małopolski,  ulegają  następującym  zmianom: 

§  2.  Uzupełnienie  djet  normalnych,  przewidział 
ne  w  art.  4  powyższego  rozporządzenia  nastąpuje  wes 
dle  każdoczesnego  mnożnika  dla  oznaczenia  dodatku 
cfrożyźnianego  w  miejscowości,    Jo  której  urządmk 

Kontroli  skarbowej  lub  funkcjonarjusz  tejże  Kontroli 
udaje  się  w  sprawach  służbowych. 

Stopa  jednak  tego  uzupełnienia  nie  może  być  na 
obszarze  b.  zaborów  austrjackiego  i  rosyjskiego  niż* 
sza  od  rÓAvnoczesnego  mnożnika  ustalonego  dla  miej« 
scowości  klasy  trzeciej. 

§  3.  Przy  podróżach  do  miast  w  Warszav/ie  i  Łcy 
dzi  przyznawać  się  będzie  nadto  dodatek  w  wyso' 
kości  jednej  piątej  części  uzupełnienia  djet  normal* 
nych,  obliczonego  według  zasad  §  2  niniejszego  roz* 

porządzenia. 
§  4.  Ustęp  pierwszy  art.  10  powyż  (§  1)  powoła' 

nego  rozporządzenia  otrzymuje  następujące  brzmię' 
nie:  „Przy  przesiedleniach  służbowych,  zarządzonych 
z  urzędu,  przyznaje  się  należycie  udokumentowane, 
faktyczne  koszta,  które  jednak  nie  niogą  przewyższać 

u  urzędników  i  funkcjonarjuszów  samotnych  jedno- 
miesięcznego  uposażenia,  dla  utrzymujących  do  czre= 
rach  członków  rodziny  dwumiesięcznego  uposażenia, 

a  dla  utrzymujących  więcej  niż  czterech  członków  ro' 
dżiny  trzymiesięcznego  uposażenia  (płaca  zasadnicza 

łącznie  ze  wszystkimi  dodatkami)". 
§  5.  Artykuł  11  powołanego  w  §  1  rozporządzę* 

nia,  otrzymuje  następujące  brzmienie: 
„W  wyjątkowych  wypadkach,  mogą  być  urzęds 

nikom  Kontroli  skarbowej  i  funkcjonarj uszom  tejże 
Kontroli  przyznane  za  zgodą  Ministerstwa  Skarbu  ty* 
tulem  zwrotu  kosztów  przesiedlenia  rzeczywiście  po< 
niesione  wydatki,  o  ile  będą  należycie  udokumcnto* 
wane,  także  i  ponad  normę  ustalone  w  paragrafie  po* 

przednim". 
§  6.  Rozporządzenie  niniejsze  wchodzi  w  życie 

z  dniem  1  czerwca  1921;  z  dniem  tym  tracą  moc  obo- 
wiązującą ustępy  1  do  3  włącznie  rozporządzenia  Mi* 

nisterstwa  Skarbu  z  dnia  26  kwietnia  1921  w  przed* 
miocie  ustalenia  wysokości  djet  dla  urzędników  i  iun= 
kcjonarjuszów  Kontroli  skarbowej  (Dz.  Urz.  Min. 
Sk.  Nr.  17,  poz.  201). 

Minister  Skarbu : 

( — )  Michalski, 

Przepisy  emerytalne. 

613. 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW 

z  dnia  10  listopada  1921  r. 

w  przedmiocie  wykonania  ustawy  emerytalnej  funk= 
cjonarjuszów  państwow>xh  z  dnia  28  lipca  1921  r. 

Na  zasadzie  art.  55  ustawy  emerytalnej  funkcjo* 
narjuszów  państwowych  z  dnia  28  lipca  1921  r.  (Dz. 
U.  R.  P.  Nr.  70,  poz.  466)  —  zarządza  się,  cq  nas 
stępuje: 

(Do  rozdziału  II). 

§  1.  Funkcjonarjusz  państwowy  otrzymuje  do" 
żywotnią  emeryturę  z  powodu  trwałej  niezdolności 
do  dalszego  pełnienia  obowiązków  służbowych  z  rc 
guły  po  upływie  conajmniej  dziesięciu  lat  służby. 

Wyjątki  od  tej  zasady  określone  są  w  art.  5 
ustawy,  który  przyznaje  emeryturę  pod  pewnemi  wa^ 
runkami  już  po  gięciu  Jatach  służby,  ą  w  razie  niet 
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szczęśliwego  wypadku,  doznanego  z  powodu  lub  w 
czasie  pełnienia  obowiązków  służbowych,  nawet  bez 
względu  na  liczbę  lat  służby. 

Wymienione  av  art.  4  powody  niezdolności  do 

służby,  t.  j.  paraliż,  utrata  wzi-oku,  pomieszanie 
zniystów  i  gruźlica  same  przez  się  maja  winyw 
tylko  na  wysokość  zaopatrzenia  emerytalnee:o,  a 
nie  na  uzasadnienie  roszczenia  do  zaopatrzenia. 

W  tycli  wszystkie])  A\'ypadkaeli  należy  przyznać 
uposażenie  emerytalne  /  doliczeniem  dziesięciu  lat 
slużliy  tylko  w  takim  razie,  jeżeli  funkcjonariusz 
Av  chwili  przeniesienia  na  emeryturę  mial  już  ■- 
w  myśl  art.  3  —  prawo  do  emerytury. 

§  2.  Funkcjonarjusza  można  przenieść  z  urzę- 
du na  emeryturę  z  powodów  podanych  w  art.  7 

lit.  b)  po  poprzedniem  stwierdzeniu  przez  lekarza 

rzndoweg^o  jego  niezdolności  do  służby. 
§  3.  Wymiar  emerytury  następuje  w  porozu- 

mieniu z  Avładzami  skarbowemi.  Ł  j.  z  Minister- 
stwem Skarbu,  wzj^lędnie  z  Avłaściwą  izbą  skarbo- 

wa. Władze  skarboAve  I  instancji  nie  są  uprav.- 
nionc  do  wydawania  opinji  w  sprawach  wymiaru 
emerytury. 

§  4.  Jeżeli  koniec  terminów  przewidzianych 
w  art.  9,  10  i  11  przypadnie  na  niedzielę  lub  świę- 

to uroczyste,  kończy  się  termin  następnego  dnia 
powszedniego.  Dni  biegu  pocztowego  nie  wlieza 
się  do  terminu 

§  r-).  Podlegający  wliczeniu  —  w  myśl  art.  14— 
do  podstawy  Ayymiaru  iiposażenia  craerytalneao 
dodatek  za  kierownictwo  (dodatek  wizytator.ski, 
dodatek  zast(;pey  inspektora  szkolnego,  dodatek 

nauczycieli  kierujących)  należy  doliczyć  w  każ- 
dym razie,  gdy  funkcjonarjusz  przechodzi  na  emo- 

rvtiiro  ze  stanowiska,  na  którem  pobierał  dodatek, 

choćby  z  powodu  choroby,  delegacji  urzędoA\'ej, 
wyjątkowego  urlopu  i  t.  p.,  dodatku  tego  czasoV'0 
M-  chwili  przeniesienia  na  emeryturę  nie  pobierał. 

Natomiast  nie  zalicza  się  dodatku  za  kierownic- 
two u  funkcjonarjusza,  któremu  powierzono  +yl- 

ko  zastępczo  lub  przejściowo  dane  stanowisko, 
choćby  dodatek  ten  av  chwili  przeniesienia  na 
(nneryturę  rzeczywiście  pobierał. 

W  wypadka(di  przejścia  na  emeryturę  —  w 
myśl  art.  3  ustęp  2  —  należy  fuukcjouarjnsza  trak 
tować  tak.  jakby  wysłużył  dziesięć  łat. 

§  fj.  Wszystkie  -'.A-ładze  i  urzędy  państwowe 
lub  samorządoAve,  zatrudniające  u  siebie  emery- 

tów za  wjniagrodzeuiem  winny  o  terminie  przyję- 
cia emeryta  do  służby  czynnej  zawiadomić  właś- 

ciwa, izbę  skarbową,  w  której  okręgu  emeryt  ))o- 
bjera  emcrytnrę.  a  następnie  z  początkiem  każde- 

go miesiąca  ])rzes>"łać  tej  izbie  skarbowej  wykaz 
wypłaconych  etnerytowi  kwot  tytułem  wynagro- 

dzenia służbowego  celem  ewentualnej  wypłaty 

przypadającej  części  uposażenia  emerytalnego. 

(T)n  rozdsiahi  III). 

%  7.  Wdowa  ]io  funkcjonariuszu,  zmarłym 

w  czynnej  służbie,  otrzymuje  pensję  wdowią  w  wy- 
i^okości  tego   uposażenia   emerytalnego,  do 

którego  /marły  mąż  w  chwili  śmierci  miałby  pra- 
wo wedle  zasad  ustawy  emerytalnej. 

Jeżeli  śmierć  męża  nastąpiła  przed  wysłuże- 
niem dziesięciu,  jednak  po  wysłużeniu  conajmniej 

pięciu  lat  w  służbie  państwowej,  należy  przyznać 

pensję  wdowią,  chyba  że  da  się  stwierdzić,  iż 

śmierć  nie  nastai)ił;i  z  i>owodu  choroby  lub  kale- 

ctwa, nabytych  bez  własnej  umyślnej  winy  po 
wstąpieniu  do, służby  państwowej. 

§  8.  Gdyljy  suma  zaopatrzenia  sierocego,  czy 
to  sama,  czy  łącznie  z  pensją  wdowią,  prz^l^racza- 
ła  wysokość  uposażenia  emerytalnego,  które  zmar- 

ły funkcjonariusz  państwowy  faktycznie  pobierał, 
lub  do  którego  miałby  prawo  w  chwili  śmierci, 
należy  pensję  sierocą  dla  każdej  sieroty  w  równej 
mierze  stosunkowo  obniżyć  na  tak  długo,  aż  wsku- 

tek wyjścia  z  prawa  zaopatrzenia  wdowy,  względ- 
nie jednej  lub  Avięcej  sierot  pensja  sieroca  nic 

osiągnie  znowp  wysokości  podanej  av  art.  24. 
To  samo  odnosi  się  do  dodatku  drożyźnianego, 

pobiei-anego  ]>rzez  sieroty  w  myśl  art.  49. 
§  9.  Na  czas  zajmowania  jakiegokolwiek  sta- 

noAviska  w  służbie  państwowej  lub  samorządowej, 
połączonego  ze  stałem  uposażeniem,  zawiesza  sic 

pensję  sierocą,  o  ile  uposażenie  to  jest  wj'^ższe  od 
przyznanego  zaopatrzenia  sierocego,  wdowie  -na- 

tomiast wypłaca  się  pensję  nadal  wraz  z  dodatkiem 
drożyźnianym. 

§  10.  Pensję  sierocą  wypłaca  się  z  zastrzeże- 
niami, zawartemi  w  art.  34  i  35  do  końca  tego  mie- 

siąca, w  którym  sierota  kończy  osiemnasty  rok 

życia. 
W  razie  odbywania  studiów  w  zakładach  nau- 

kowy(di,  która  to  okoliczność  winna  być  z  począt- 
kiem każdego  roku  szkolnego  poŚAviadczeniem  od- 

nośnego zakładu  stwierdzona,  przedłuża  się  wy- 
liłatc  pensji  sierocej  na  okres  jednego  roku  szkol- 

nego do  końca  września,  najdłużej  jednak  do  koń- 
ca tego  miesiąca.  av  którym  sierota  kończy  dwu- 

dziesty czAvarty  rok  życia. 

§  11.  Pośmiertne  w  Avysokości  trzymiesięczMo- 
go  pełnego  uposażenia  w  służbie  czynnej  lub  na 
emeryturze  należy  się  przedewszystkiem  pozosta- 

łej wdowie. 

W  wypadku,  gdy  wdowa  w  chwili  śmierci  mę- 
ża nie  żyła  z  nim  we  w.spólności  małżeńskiej,  nale- 
ży się  pośmiertne  w  tej  samej  wysokości  dzieciom 

bez  wzjilędu.  nn  to,  czy  zmarły  pozostawił  jakikol- 
wiek ruchomy  lub  nieruchomy  majątek. 

Wspólność  małżeńska  w  roz\imieniu  ustawy 

emerytalnej  zachodzi  także  Avtedy,  gdy  małżonko- 
wie żyli  czasowo  oddzielnie  z  powodu  Avychowania 

dzieci,  z  powodu  braku  odpoAriedniego  mieszkania 

i  innych  podobnych  powodÓAv  niezależnych  od  ich 
osobistych  stosnnlvÓAv. 

O  ile  wdowa  at  chAvili  śmierci  męża  nie  żyła 

z  nim  we  wspólności  małżeńskiej,  a  dalsi  krewni 

lub  inne  osoby  poniosły  koszta  leczenia  i  pogrzebu, 

może  być  im  przyznane  pośmiertne  aż  do  Avysoko- 
ści  rzeezywiście  poniesionych  i  udowodnionych, 

względnie  zapłacić  się  mających,  kosztÓA\'  w  grani- 
cach trzA-miesieczuego  pełn-^go  uposażenia  zmarłe- 

go, ale  tylko  o  tyle,  o  ile  koszta  te  nie  znala/d.\- 
pokrycia  częścioAA-o  lub  w  całości  w  pozostałym  ru- 

chomym lub  nieruchomym  majątku. 

Pośmiertne  prz;^'znaje  w  porozumieniu  z  rÓAr- 

norzędną  Av?r<dzą  słcarboAvą  ta  władza,  która  av  da- 

UATP  wypadku  jest  lub  byłaby  3)Owołaną  do  wy- 

miani  zaopatrzenia  po  zmarłym  funkcjonarjusjin. 

Pośmiertne  po  funkcjonariuszu  zmarłym  w 

czynnej  służbie  należy  się  bez  W7.ględu  na  to,  czy 

funkcjonariusz  av  chwili  śmierci  miał  pr.iAvo  do 
etneiyiuTT  ^''sy  nie. 

§  l'?.    W  celu  uzyskani;!  iiośmiertnf^trf  p^ten^i winni  doh-iczyć  do  podania: 
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h)  wdowH  -  -  metrykę  śmierci  imjża  i  metryko 
ślubu  ora/,  poświadczenie  odnośnego  urr.fjdn  pam- 
i.ialnego  Inl)  metryka Jnego,  względnie  wtuściw-:'.! 
włatbsy  administracyjnej  I  instancji,  stwierd/,*! ją- 
ce  wspólność  pożycia  malżeuskiego; 

b)  dzieci  —  metrykę  śmierci  ojca  i  metryki 
urodzenia,  Avreszcie 

c)  dalsi  krewni  lub  inne  osoby,  prócz  metry- 
ki śmierci,  nadto  rachunek  poniesionj'ch,  względ- 
nie wykazanych  do  zapłaty  kosztów  leczenia  i  i)o- 

urzebn,  tudzież  odpis  sądowego  aktu  zejścia  (w  b. 
/^borach  austrjaekim  i  pruskim),  względnie  po- 

twierdzenia A\ladzy  administracyjnej  I  instancji 
(w  b.  zaborze  rosyjskim),  stwierdzające,  że  zmarły 
nie  pozostawił  ani  uprawnionej  wdowy,  względnie 
dzieci,  ani  majątku  dostatecznego  do  pokrycia 
kasztów  ostatniej  choroby  i  pogrzebu. 

(Do  rozdziału  IV). 

§  13.  Przepis  arJ:.  42  odnosi  się  do  wszystkieli 
funkcjonarjuszÓAY,  którzy  przed  objęciem  służby 
w  Państwie  Polskiem  pozostawali  w  służbie  jedne- 

go z  byłych  państw  zaborczych  i  przechodzą  na 
emeryturę  ze  służby  państwowej  polskiej  po  wej- 
>k;iu  w  życie  vistawy  emerytalnej.  Wszystkim  tym 
lurdicjonarj uszom  liczy  się  czas  służby  w  byłem 
państwie  zaborczem  wedle  przepisów  emerytal- 

nych (ogółne  państwowe  przepisy  emerytalne,  -stJi- 
tuty  osobnych  kas  emerytalnych,  zabezpieczę  Ti, 

funduszów  pensyjnych,  prowizyjnych  i  t.  p.  iusiy- 
tucji)  odnośnego  paiistwa,  nadto  czas  służby  jja-i 
stwowej  polskiej. 

lTp(xsażenie  emerytalne  wymierza  się  za  pierw- 
szyeli  10  lat  !:ylużb3-  w  wysokości  40%,  a  za  każdy 
następny  rok  służby  w  wysokości  2,4%  aż  do  naj- 

wyższej dopuszczalnej  granicy  100%  pobierane:4:o 
ostatnio  w  służbie  czynnej  uposażenia  (art.  14). 

Przepis  srt.  42  należy  stosować  także  do  tych 

i'unkcjonai'jtiszów,  którzy  przed  objęciem  służby 
w  Państwie  Polskiem  pozostawali  w  służbie  jedne- 

go z  b.  państAY  zaborczych  i  przeszli  na  emeryturę 
ze  służby  państwowej  polskiej  przed  wejściem  w 
życie  ustawy  emerytalnej. 

Za  podstawę  wymiaru  uposażenia  emerytal- 
nego należy  przyjąć  uposażenie  w  służbie  czynnej, 

pobierane  ostatnio  według  jednej  z  ustaw  o  upo- 
sażeniu z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr. 

poz.  429  do  436),  a  jeżeli  przeszli  na  emeryturę 

przed  dniem  1  liijca  1920  r.,  to  uposażenie  w  służ- 
bie czynnej,  któreby  się  im  należało,  gdyby  jedna 

z  powołanych  wyżej  ustany  była  obowiązywała  już 
w  chwili  przeniesienia  na  emeryturę.  Dodatek  za 
wysługę  lat  (starszeństwa,  za  trzechlecie)  ustali 
w  tych  wypadkach  właściwa  władza  naczelna  w 

porozumienia  z  Ministerst\yem  Skai-bu  w  myśl  po- 
stanowień rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 

.5  sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  77,  poz.  .521), 
tudzież  rozporządzenia  wykonawczego  do  \istawy 
o  uposażeniu  sędziów  i  prokuratorów  (Dz.  U.  R. 
i\  z  r.  1920  Nr.  92,  poz.  612). 

§  11.  Ażeby  wymierzyć  emeryturę  wedle  ai-t. 
48  emerytowanemu  funkcjonariuszowi  państwa  za- 

borczego, należy  aanego  emeryta  przedewszyst- 
kiem  zaliczyć  do  jednego  z  dwimastu  stopni  słu/- 
bowycli,  względnie  do  jednego  z  dziewięciu  stopni 
płacy,  n.stanowionyełi  ustawą  z  dnia  13  lipca  1920  r. 

(0-/.  TT.  "R.  P.  Nr.  6-K  i^oz.  429). 

1.    Zaliczenie  lo  odl>ywa  sic;  \vod1r  nn,sl»;pnią- 
cych  zasad: 

A.  Na  obszarz-'  ł).  naboru  austrjackiego: 

a)  wszysikich  enaei'y  towan,ych  urzędników 
])aństwoAvy('h,  którzy  Avedle  obowiązujących  w  b. 
zaborze  austrjaekim  przepisów  piastowali  jedną  z 

jedenastu  klas  i-angi,  zaliczyć  należy  do  równo- 
rzędnego stopnia  służbowego,  odpoAviadającego  cy- 

frowo klasie  ostatnio  nadanej  rangi,  a  jeżeli  w  dro- 
dze czasowego  posunięcia  w  myśl  §  51  ustawy 

z  dnia  25  st.ycznia  1914  r.  (austr.  dz.  u.  p.  Nr.  15) 

osicignęli  pobory  wyższej  klasy  rangi,  —  do  stop- 
nia .służbowego,  odpowiadającego  wyż.szej  klasie rangi. 

Emerytowanych  urzędników  b.  wydziału  kra- 
jowego należy  traktować  narówni  z  emerytowany- 

mi urzędnikami  państwowymi; 
b)  emerytowanych  oficjantów  i  oilcjantki 

kancelaryjne  —  do  XII  stopnia  służbowego; 
c)  emerytowanych  nauczycieli  szkół  ludo- 

wych, kierowników  2  i  3  klasowych  szkół  ludo- 
wych, mających  do  włącznie  18  lat  policzalnej 

służby  —  do  X,  mających  ponad  18  lat  służby  — 
do  IX  stopnia  służbowego,  emerytowanych  nan- 
raycieli  i  dyrektorów  szkół  w.ydziałowych  i  kie- 

rowników szkół  ludowych  4,  5  i  6  klasowych,  ma- 
jących do  włącznie  13  lat  policzalnej  służby  — 

do  X,  od  14  do  włącznie  28  lat  —  do  IX,  a  ponad 
28  lat  słiiżby  —  do  VIII  stopnia  służbowego; 

d)  emerytowanych  leśniczych  i  pomocników 
bisowych  w  zarządach  dóbr  paiistwowycli  i  fun- 
duszowych,  tudzież  w  administracji  politycznej 
ih)  ,sloj)nia  służbowego  od  XII  do  VITI  włącznie: 

e)  emerytowanycli  egzekutorów  podatkowy--li 
do  stopnia  służbovvego  od  XII  do  X  włącznie; 

t)  emerytowanych  urzędników  poczt  kht.-io- 
wycli  do  stopnia  służbowego  od  XII  do  YIll  włą- 
cznie, 

wszystkie  kategorje  emerytów,  wymienionych 
l)od  d)  do  f)  —  odpowiednio  do  ilości  policzalnycłi 
lat  służby  wedle  tych  samycłi  reguł,  które  stoso- 

wano do  wymiaru  uposażenia  czynnego  pow.yż- 
szych  kategorji  funkcjonarjuszów  państwowych  w 
służbie  czynnej; 

g)  emerytowanych  strażników  skarbowycli  do 
XII  stopnia  służbowego; 

h)  emerytowanych  starszych  strażnikÓAV  skar- 
boAvych,  respicjentów  i  starszych  respicjentów  do 
XI  stopnia  służbowego; 

i)  emerytowanych  żandarmów  do  ])latono\ve- 
go  włącznie  —  do  4  stopnia,  wachmistrzów  żandar- 

merii do  5  stopnia  płacy; 

j)  emerytowanych  li.  posłań cóav  pocztowych 
do  1  stopnia  płacy; 

k)  wszystkich  innych  emerytowanych  niższych 
funltcjonarj uszów  stosownie  do  stopnia  płacy  lub 
ilości  lat  służby  do  jednego  z  dziewięciu  stopni 

płacy  wedle  tych  samycłi  i'eguł,  Ictóre  stosowano 
do  równorzędnych  funkcjonarjuszów  będących  w 
czynnej  służbie  na  podstawie  rozporządzeń  Prezy- 

denta Ministrów  i  Ministra  Skarbu  z  dnia  5  sierp- 
nia 1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  77,  poz.  520)  i  z  dnia 

21  października  1920  r.  (Dz.  C.  R.  P.  Nr.  101, 
poz.  672); 

1)  emerytowanycli  urzędników  kolejowycłi  do 
stopńia  służboAvego  niż^szego  o  jeden  stopień  cn\ 
nadanej  ostatnio  av  austrjaekim  zarządzie  kolejo- 

wym kldsy  służbowej; 
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in)  wszystkich  emerytowanych  niższycli  funk- 
i  jonarjuszów  kolejowych  należy  stosoAvnie  do  stop- 

nia płacy  lub  ilości  lat  służby  zaliczyć  przede 
wszystkiem  do  jednego  ze  stopni  plac  od  7  —  15, 
unormowanycJi  ustawą  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz. 
U.  E.  P,  Nr.  65,  poz.  430)  wedle  tych  samych  re- 

guł, które  stosowano  do  równorzędnych  funkcjo- 
narj  uszów  będących  w  czynnej  służbie  —  na  pod- 

stawie rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  5 
sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  K.  P.  Nr.  77,  poz.  522),  a 
następnie  przenieść  do  tego  stopnia  płacy  od  2  do 
9,  ustanowionych  ustawą  z  dnia  13  lipca  1920  r. 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  429),  któremu  dany  sto- 

pień płacy  kolejowej  ze  względu  na  wysokość  przy- 
wiązanego do  niego  uposażenia  w  zupełności  od- 

powiada, względnie  do  którego  najbardziej  się 
zbliża. 

B.  Na  obszarze  b.  zaboru  pruskiego: 
a)  wszystkich  emerytowanycli  funkcjonarju- 

szów  państwowych  stosownie  do  klasy  płacy, 
względnie  ostatnio  zajmowanego  stanowiska  umie- 

ścić należy  w  jednej  z  piętnastu  klas  wedle  zasad 
stosowanych  w  rozporządzeniu  komisarjatu  Na- 

czelnej Rady  Ludowej  w  Poznaniu  z  dnia  31  lipca 
1919  r.  (Tygodnik  Urzędowy  Nr.  34),  a  następnie 
zaliczyć  emerytowanych  funkcjonarjuszów  I — XII 
lilasy  płacy  dc  równorzędnego  stopnia  służbowego, 
emerytowanych  funkcjonarjuszów  XIII,  XIX  i 
XV  klasy  płacy  do  jednego  z  dziewięciu  stopni 
płacy  wedle  tych  samych  reguł,  które  stosowano 
do  równorzędnych  funkcjonarjuszów,  będących  w 
czynnej  służbie  —  na  podstawie  rozporządzenia 
Prezydenta  Ministrów,  Ministra  Skarbu  i  Ministra 
b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  dnia  30  września  1920  r. 
(Dz.  U.  R.  P.  Nr.  95,  poz.  626); 

b)  emerytowanych  nauczycieli  szkół  ludo- 
wych^ jak  wyżej  pod  A)  lit.  c); 

c)  emerytowanych  funkcjonarjuszów  kolejo- 
wych należy  przedewszystkiem  zaliczyć  do  jednego 

ze  stopni  płacy  od  1  do  15,  unormowanych  ustawą 
z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  430) 
wedle  zasad,  które  stosowano  do  równorzędnych 
funkcjonarjuszów,  będących  w  czynnej  służbie  na 
podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
5  sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  77,  poz.  522). 

Następnie  należy  funkcjonarjuszów  zaliczo- 
nych do  stopnia  od  1  do  8  przenieść  do  jedne{?o 

z  dwunastu  stopni  służbowycli,  a  funkcjonarju- 
szów zaliczonych  od  9  do  15  do  jednego  z  dziewię- 

ciu stopni  płacy,  a  to  do  tego,  któremu  dany  sto- 
pień płacy  Icolejowej  ze  względu  na  wysokość  przy- 

wiązanego do  niego  uposażenia  w  zupełności  od- 
powiada, względnie  do  którego  najbardziej  się 

zbliża. 
C.  Na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego: 
a)  wszystkich  emerytowanych  funlccjonarju- 

szów,  którzy  wedle  obowiązujących  w  b.  zaborze 
rosjgskim  przepisów  zaliczeni  byli  do  jednej  z  klas 

I  —  XI,  zaliczyć  należy  do  równorzędnego  stopnia 
służbowego,  funkcjonarjuszów  XII,  XIII  i  XIV 
klasy  do  XII  stopnia  służboAvego; 

b)  emerytowanych  nauczycieli  szkół  powszech- 
nych, jak  wyżej  pod  A)  lit.  e); 

c)  emerytowanych  pocztarków  do  1  stopnia 
płacy; 

d)  emerytowanych  niższych  funkcjonarju- 
szów państwowych  stosownie  do  ostatnio  zajmo- 

wanego stanowiska  do  jednego  z  dzipAvięcin  stop- 

ni piacy  wedle  tych  samych  reguł,  które  stosowa- 
no do  równorzędnych  funkcjonarjuszów,  będących 

w  czynnej  służbie  na  podstawie  rozporządzeń  Pre- 
zydenta Ministrów  i  Ministra  Sltarbu  z  dnia  5-go 

sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  77,  poz.  520)  i  z 
dnia  21  października  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr  JOl poz.  672); 

e)  emerytowanych  fuulccjonarjuszów  kolejo- 
wych, jak  wyżej  pod  B)  lit.  c). 

II.  Czas  służby  należy  przyjąć  w  rozmiai-ze 
ustalonym  do  Avymiaru  emerytury,  względnie  o]>- 
liczye  wedle  przepisów  danego  państwa  zaborcze- 

go, a  następnie  ustalić  uposażenie  emerytalne  od 
samej  płacy  zasadniczej  tego  stopnia  służbowego, 
względnie  stopnia  płacy,  do  którego  emeryt  został 
zaliczony,  licząc  za  pierwszych  dziesięć  lat  służby 
40%,  a  za  każdy  następny  rok  2,4%  -do  najwyżej 
dopuszczalnej  granicy  100%. 

75%  ustalonej  w  ten  sposób  kwoty  przypada 
dla  emeryta  tytułem  uposażenia  emerytalnego. 
Gdyby  uposażenie  to  wraz  z  dodatkiem  drożyźnia- 
nym  było  niższe  od  pobieranej  dotąd  na  zasadzie 
ustaw  właściwego  państwa  zaborczego  emerytury 
z  dodatkami  droży źnianemi  wraz  z  ewentualną 
rentą  z  tytułu  odszkodowania  za  nieszczęśliwe  wy- 

padki, należy  różnicę  dopłacać  tak  długo,  aż  wsku- 
tek podwyższenia  dodatku  drożyźnianego  nowa 

emerytura  nie  osiągnie  conajmniej  wysokości  daw- 
nego uposażenia  emerytalnego. 

§  15.  Art.  44  odnosi  się  do  tych  wszystkich 
funkcjonarjuszów  Państwa  Polskiego,  którzy  przed 
wstąpieniem  do  służby  polskiej  nie  pozostawali 
ani  w  służbie  państwowej  b.  państw  zaborczycłi, 
ani  w  służbie  samorządowej,  policzalnej  w  myśl 
przepisów  emerytalnych  państwa  zaborczego  do 
służby  państwowej  (np.  służba  samorządowa  w  b. 
wydziale  krajowym  galicyjskim)  uzyskali  nato- 

miast na  zasadzie  postanowień  ustaw  o  uposażeniu 
z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65,  poz.  429 
do  436)  zaliczenie  czasu  służby  samorządowej  lub 
pracy  zawodowej  do  wysługi  lat. 

Wszyscy  ci  funkcjonar jusze  państwowi  uzy- 
skują prawo  do  emerytury  po  wysłużeniu  conaj- 
mniej pięciu  lat  w  służbie  państwowej  polskiej,  o 

ile  wraz  z  zaliczonym  do  wysługi  lat  czasem  służ- 
by samorządowej  lub  pracy  zawodowej  wykażą 

conajmniej  dziesięć  lat  policzalnej  służby  (art.  o, 
ustęp  1). 

W  wypadkacli,  w  których  funkcjonariuszowi 
nie  zaliczono  do  wysługi  lat  czasu  służby  samorzą- 

dowej lub  pracy  zawodowej  w  pełnej  wysokości 
jedynie  z  powodu,  że  czas  tej  służby  lub  pracy 
przekraczał  lat  dwadzieścia,  Avzględnie  dwadzieś- 

cia jeden,  jako  też  w  wypadkach,  av  których  sędzia 
lub  prokurator  ubiega  się  o  zaliczenie  do  wysługi 
emerytalnej  pewnego  czasu  służby  samorządowej 

lub  pracy  zawodowej,  winno  być  wniesione  osol)- 
ne  podanie  wraz  z  dolcumentami,  przepisanemi  w 

art.  7  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  5-go 
sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  77,  poz.  521). 
Orzeczenie  o  zaliczeniu  lub  niezaliczeniu  do  wy- 

sługi emerytalnej  czasu  służby  samorządowej  lub 
pracy  zawodowej  wydaje  szef  właściwej  władzy 
naczelnej  w  porozumieniu  z  Ministrem  Skarbu, 
kierując  się  tenai  samemi  zasadami,  co  komisja 

weryfikacyjna  w  sprawie  A\'ysługi  lat  na  podsia- 



wie  powołanego  wyżej  roaporządzenia  Rady  Miui- 
strów. 

Funkcjonariuszom,  którzy  na  podstawie  poli- 
czalnej służby  i^aństwowej  w  b.  państwach  zabor- 

czych nabyli  praWo  do  emerytury  przed  upływem 
pięciu  lat  służby  av  Państwie  Polakiem,  dolicza  siQ 
do  wysługi  emerytalnej  czas  ewentualnej  służby 
samorządowej  lub  pracy  zawodoAvej  dopiero  po 
wysłużeniu  conajmuiej  pięciu  lat  w  służbie  pań- 
stW0Avej  polskiej. 

§  16.  Kwoty  przypadające  do  spłaty  w  myśl 
art,  45  zobowiązani  są  funkcjonariusze  państwowi 
i  emeryci  (wdowy  i  sieroty),  pragnący  korzystać 
z  praw  przyznanj^ch  im  ustawą  emerytalną  w  za- 

sadzie uiścić  jednorazowo  w  walucie  polskiej  we- 
dle kursu  urzędownie  ustalonego.  Jednorazowa 

spłata  może  l>ye  w  wypadkach  zasługujących  na 
uwzględnienie  zastąpiona  spłatami  miesięcznemi 
w  przeciągu  najwyżej  jednego  rolcu.  Wzór  dekla- 

racji dołącza  się  (załącznik  Nr.  1). 

§  17.  Art.  46  normuje  pensje  wdowie  i  siei-oce 
po  funkcjonariuszach  i  emerytach  b.  pailstw  za- 

borczych, którzy  zmarli  przed  wejściem  lub  po 

wejściu  w  życie  ustawy  emerytalnej.  Pensję  wdo- 
wią i  sierocą  należy  Avy mierzyć  w  odpowiedniej 

Avysokości  art.  23  i  24  od  uposażenia  emerytalnego 
zmarłego  męża,  względnie  ojca,  obliczonego  wedle 
art.  43. 

Natomiast  art.  47  i  48  odr-.osi  się  do  wdów  i  sie- 
rot po  funkcjonariuszach  i  emerytach  Państwa 

Polskiego,  zmarłych  przed  wejściem  lub  po  wej- 
ściu Av  życie  ustawy  emerytalcej.  Pensię  wdowią 

i  sierocą  należy  wymierzyć  w  odpowiedniei  wyso- 
kości (art.  23  i  24)  od  iiposażenia  emerytalnego 

zmarłego  męża,  względnie  oica,  obliczonego  wedle 
art.  42,  względnie  44. 

§  18.  Dodatek  droży źniany  dla  emerytów  obli- 
cza się  Avedle  norm  w  art.  49  podanych  w  tym  sa- 
my stosunku  procentowym,  zależnym  od  ilości  lat 

służby  (art.  14)  co  i  samo  uposażenie  emerytalne. 

Dodatek  drożyźniany  należy  się  emerytowi 
wedle  stawki  dla  małei  rodziny  tylko  wtedy,  iezeli 
ma  na  sweni  utrzymaniu  przynajmniei  iednego 
członka  rodziny,  kogo  należy  uważać  za  członlia 
rodziny  i  pod  jakiemi  warunkami,  określa  art.  5 
ustawy  z  dnia  13  lipca  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  65, 
poz.  429)  oraz  art.  15  i  16  rozporządzenia  Rady  Mi- 

nistrów z  dnia  5  sierpnia  1920  r.  (Dz.  U.  R.  P. 
Nr.  77,  poz.  521). 

Wdowom  należy  się  dodatek  drożyźniany  w 
wysokości  50%  dodatku  droży źnianego,  przypada- 
iącego  na  emeryturę  zmarłego  męża,  obliczonego 
zawsze  wedle  stawki  dla  małei  rodziny. 

§  19.  Wdowom  i  sierotom  po  emerytach  b. 
państw  zaborczych  należy  się  pośmiertne  w  wyso- 

kości trzymiesięcznei  emerytury  zmarłego  wraz  z 
dodatkami  drożyźnianemi. 

§  20.  Wszyscy  emerytowani  funkcionar jusze 

b.  państw  zał-orczych,  otrzymujący  emeryturę  ze 
Skarbu  Państwa,  jako  też  emerytowani  funkcjona- 

riusze Państwa  Polskiego  winni  w  celu  uzyskania 
nowego  wymiaru  emerytury  w  myśl  art.  43,  wzglę- 

dnie 42  ustawy  emerytalnej  wnieść  pisemne  proś- 
bj'  do  tej  v/ladzy  TT  instancji  danego  działu  służ- 

bowego, w  której  okręgu  znajdowało  się  ostatnie 
miejsce  służbowe  emeryta,  a  gdyby  ostatnie  miej- 

sce służbowe  położone  było  poza  granicami  Pałi- 
stWa  Polskiego,  do  władzy  naczelnej  danego  dzia- 

łu służbowego. 

Do  prośby  dołączyć  należy: 

a)  swój  ostatni  dekret  nominacyjny  i  pensy j - 
ny,  tudzież  wsaelkie  inne  dokumenty,  .stwierdza- 

jące czas  służby  od  dnia  wstąpienia  do  służby  pań- 
stwowej aż  do  czasu  wystąpienia  ze  służby. 

Władza  powołana  do  wymiaru  emerytury  mo- 
że zwolnić  od  obowiązku  przedłożenia  powyższych 

dokumentów,  o  ile  dane  potrzebne  do  wymierzenia 
uposażenia  emerytalnego  (policzalny  czas  służby, 
klasa  rangi,  klasa  służbowa,  względnie  stopień 

płacy,  zajmowane  ostatnio  w  czynnei  służbie  sta- 
nowisko i  t,  p.)  dadzą  się  stwierdzić  na  podstawie 

aktów,  będącycli  w  posiadaniu  władzy  powołanei 
do  wymiaru.  W  przeciwnym  razie  winien  emeryt 
w  braku  odnośnych  dolcumentów  powyższe  okolicz- 

ności stwierdzić  w  inny  sposób,  wykluczaiący 
wszelką  wątpliwość; 

b)  poświadczenie  władzy  administracyjnei 
I  instancii  (biura  meldunkowego)  mieisca  zamiesz- 

kania, stwierdzające,  że  emeryt  w  danej  miej- 
scowości w  dniu  1  października  1921  r.  stale  za- mieszkiwał; 

e)  w  razie  jeżeli  emeryt  ma  na  swem  utrzy- 
maniu rodzinę,  t.  j.  żonę  (męża),  względnie  ślubne 

i  uprawnione  dzieci  (pasierby)  poniżej  lat  osiem- 
nastu, także  metrykę  ślubu  oraz  metryki  urodze- 

nia dzieci  (pasierbów);  nadto  dołączyć  należy  po- 
świadczenie właściwego  urzędu  parafialnego  lub 

metrykalnego,  Avzględnie  właściwei  władzy  admi- 
nistracyinei  I  instancii,  stwierdzaiące,  że  żona 

i  dzieci  (pasierby)  żyią  i  są  na  utrzymaniu  emery- 
ta; o  ile  chodzi  o  emerytowaną  Icobietę-funkcjona- 

riusza,  którei  mąż  iest  zupełnie  niezdolny  do  za- 
robkowania, poświadczenie  powyższej  okoliczności, 

wystawione  przez  lekarza  urzędowego. 

Jeżeli  dzieci  powyżei  lat  18  do  24  uczęszczają 
do  szkół  publicznych  lub  wskutek  ułomności  fizycz- 

nych albo  umysłowych  nie  mogą  na  swoje  utrzy- 
manie zarabiać,  należy,  oprócz  metrj^ki  urodzenia, 

dołączyć  poświadczenie  odnośnego  zal^ładu  nauko- 
wego, względnie  świadectwo  lekarza  urzędowego, 

stwierdzaiące  powyższe  okoliczności; 

d)  w  razie  zachodzących  wątpliwości  co  do 
obywatelstwa  polskiego  winien  emeryt  na  żądanie 

władzy  powołanei  do  wymiaru  emerytury  przed- 
łożyć odnośny  dowód. 

§  21.  Wdowy  po  funkcjonariuszach  i  emery- 
tach b.  państw  zaborczych,  jakoteż  wdowy  po 

funkcionariuszach  i  emerytach  Państwa  Polskie- 
go winny  w  celu  uzyskania  pensii  wdowiej  (i  sie- 

rocej) —  w  myśl  art.  46,  względnie  47  i  48  — 
wnieść  również  pisemne  prośby  do  tycli  samych 
władz,  jak  emeryci  wymienieni  w  §  20.  Imieniem 
niepełnoletnie!),  zupełnych  sierot  winien  wnieść 
prośbę  prawny  opiekun. 

Do  prośby  dołączyć  należy: 
a)  dekret  przyznania  pensji  wdowiej  (sierocej) 

i  ostatni  dekret  nominacyjny,  względnie  także  pen- 
syiny  męża  (oica),  wreszcie  wszelkie  inne  doku- 
nienly,  stwierdzające  czas  słtrżby  męża  (oica)  od 
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•  luia  wtitiłpietłia  do  siiiżby  |);nis|  \vow«\i  ;rż,  do  c/.Msd 
wystąpienia  ze  służby. 

P<xsl,«nowieiii8  §  20  lii.  a)  nst<jp  2,  tudziei;  iit. 
1))  mn.ią  analoffit^.ne  za.stasowHiiie  także  do  wdów 
i  sierot; 

b)  w  razie',  jeżeli  wdowa  nva  na  sweiu .  utrzy- 
maniu ślubne  i  uprawnione  dzieci  niżej  lat  18,  któ- 

rym należałaby  sitj  pensja  sieroca,  także  metryki 
urodzenia  oraz  poświadczenia  wta^kiwego  urzędu 
l)arnfjnlneg:o  lu1)  metrykalnefjro,  względnie  właści- 

wej władzy  administracyjnej,  stwierdzającej,  że 
dzieci  pozostają  przy  życiu,  a  pdy  dzieci  w  Aviekii 
powyżej  lut  18  do  lat  24  odbywajći  studja  w  zakła- 

dach naukowych,  należy,  oprócz  metryki  urodze- 
nia, przedłożyć  ]>o>świadczenie  odnośnego  zakładu 

naukowego; 

c)  w  sprawie  obywatelstwa  polskiego  obowią- 
zuje postanoM-ienie  §  20  lit.  d). 

§  22.  Władza  ustali  na  podstawie  aktów,  bę- 
dcieycłi  w  jej  posiadaniu,  względnie  na  jłodstawie 
dostarczonyci)  jej  przez  interesowana  osobę  doku- 

mentów dane,  potrzebne  do  wymiaru  emerytury 
(pensji  Vvdowiej,  sierocej)  i  dodatku  drożyźniaue- 
go  i  umieści  te  dane  w  ta!)eli  pensyjnej,  uskuteczni 

wymiar  emerytui-y  (pensji  wdowiej,  sierocej)  i  do- 
datku droży/uianego,  tudzie-ż  sporziuI'/'i  dekret  pen- 

syjny  i  prz<'śle  go  wraz  z  wszystkiemi  aktami  wy- 
niiarowemi,  wj  pistMti  należy toś^n  i  zwrotów,  tu- 

dzież odpisem  talieli  i.ensyjnej,  zaopatrzonym  nic 

c'/^H'iti  urzędowa   i   podjiis-Mn    naczelnika  władzy 

wynii.irow  ej.  w^.glęibiie  je!;(»  zaslt-pcy.  właściw-.l whtdzy  skarbowej  do  wgliHhi. 
Władza  skarbowa  sprawdzi  wymiar  emerytu- 

ry (iieusji  wdowiej,  sierocej),  zatrzyma  u  siahw 
odpis  t-abeli  ptnsyjnej  i  zarządzi  na  jej  podstawie 
przypis  emerytury  (pensji  wdowiej,  sierocej),  ca- 

ły ziiś  aki^  wymiarowy,  zaopatrzony  klauzulą 
„Zgodzono  się,  wypłatę  emei-ytury  (pensji  wdo- 

wiej, sierocej)  zarządzono  w  kasie  skarbowej  w  . 
•  przez  pocztoAvą  kasę  oszezędncści" ode.śle  z  powrotem  władzy  wymiarowej. 

Po  otrzymaniu  aktu  Av'ymiarowego,  zaopat<-zf)- 
łiego  powyższą  klauzulą  zarządzi  władza  wymia- 
roAva  doręczenie  dekretu  ]>ensyjnego  interesowa- 

nej osobie. 

Wzory  tabeli  pensyjnej  i  dekretów  pensyi- 
nycli  załącza  się  (załączniki  Nr.  2  do  7). 

§  23.  Wynikające  z  obliczenia  lak  uposażeniu 
emerytalnego  (pensji  wdowiej,  sieiocej),  jak  i  do- 

datku drożyźnianego  ułamki  marek  zaokrągla  nią 
w  .uórę  do  jiełnej  marki. 

Prezydent  Ministrów : 

(— )  J.  Ponihowśki. 

Minisler  Skarbu: 

(  -)  MU-hahln. 
Miiii.stei-  b.  Dzielnicy  Pruskiej: 

(    )  W.nhwki. 

(Dz.  V.  R.  P.  Nr.  !>:!  z  d.  ?.0'Xł  1921  r.,  !»o/,. 

Załącznik  Nr.  I  do  >  16  rozp.  Rnily  Min.  z  dn.  10-11-21.  Wzór  deklnracji. 

DEKLARACJA 

(imię  i  nazwisko)   wystawiona  w  myśl  arf.  45  u.słfiwy  emery- 

talnej funkcjonarjiiszów  państwowych  z  dnia  2i  lipca  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  70,  poz.  466). 

Pragnąc  korzystać  z  praw  emerytalnych  na  mocy  powołanej  wyżej  ustawy  emerytalnej,   ustępuję   na  rzecz  Skarbu 

Państwa  prawa  stukoce  mi  dotychczas  jako  członkowi  kasy  emerytalnej  

 b.  państwa 

Zarazem  oświadczam,    że   rachunku  z  powyższą  kasą  emeł'y(a!ną  dotychczas  nie  dokonałem,    pobrane  zaś  zaliczki 

o!ii'Wiijziije  sit;  zwrócić  jednorazowo  (w  12  równych  ratach  miesięczny»:h ). 

dnia    19       r,  (pi)d|)is  Ic;  ali/oi^  any) 



t^ozycja  613. 

Załącznik  Nr.  2  do  §  22  rozp.  Rady  Min.  z  dn.  10-11-21. 
Wzór  1  tabeli  pensyjnej. 

(Nazwa  władzy  wymiarowej) TABELA  PENSyJNA; 

L. 

do  wymiaru  *) 
a)  uposażenia  emerytalnego 
b)  pensji  wdowiej 
c)  pensji  sierocej 

1.    Imię  i  nazwisko  funkcjonariusza 

od  1   19   począwszy. 

I   
 " 2. 1  Cłiarakter  służbowy  (stanowisko  służbowe)  | 

3. 1  Miejsce  zamieszkania  (dokładny  adres)  | 

4. 

Uposażenie  w  służbie  czynnej,  pobierane  ostatnio  (ustalone  w  myśl  art.  42): 
a)  płaca  zasadnicza    stopnia  służbowego  (stopnia  płacy). 
b)  dodatek  za  wysługę  lat  (starszeństwa  za  trzechlecia)  .... 
c)  dodatek  za  studja  wyższe  
d)  dodatek  za  kierownictwo  (dod.  wizytatorski  i  t.  p.) 

Razem 
Dodatek  droźyźniany  

Łączna  suma  wynagrodzenia  

mk. 

.  mk. 

.mk. 

mk. 
mk. 
mk. 

mk. 

Policzalny  czas  służby; 
a)  w  b.  państwie  zaborczem  

b)  służba  samorządowa  f^praca  zawodowa)  ustalona  przez  komis,  weiyfikac. 
c)  doliczony  czas  służby  samorządowej  (pracy  zawodowej)  w  myśl  art.  44  . 
d)  w  Państwie  Polskiem  
e)  w  myśl  art.  4  dolicza  się  

Razem  . 

lat mies. 
dni 

lat 
mies. dni 

lit mies. dni 
lat mies. 

dni lat 
mies. 

dni 
lat mies. 

dni 

>> c 
N 

■a 

o 

co 

Imię  żony 

Imiona  i  daty  urodze- 
nia dzieci  niżej  lat  18 

1) 
2) 3) 

ur. 
ur. 
ur. 

19 
19 
19 

Imiona  i  daty  urodze- 
nia dzieci  w  wieku 

powyżej  lat  18  do  24 

uczęszczających  do 
szkół  publicznych 

fizycznie  lub  umysło- 
wo ułomnych 

1) 

2). 

3) 

w.. 

.  ur. 

ur. 

t). 

2). 

.ur.. 
ur. 

Pobory  czynnej  służby  wstrzymano  z  dniem 

19  r. 
19  r. 
19  r. 

19 
19 

19 

a)     Wymiar    uposażenia  emerytalnego: 

łączna  suma  uposażenia  w  służbie  czynnej  mk. 
za    lat  służby    % 

Dodatek  droźyźniany: 
Mnożna  wedle  stawki  dla  małej  rodziny  (dla  samotnych)   ,  X 
(mnożnik  w  dniu   .    192       j  mk. 

z  tego  względu  na    lat  służby   %'\ .   mk. 

b)     Wymiar  pensji 
owiej; 

1)  Imię  i  nazwisko  wdowy 
2)  Miejsce  zamieszkania  (dokładny  adres)   
3)  Pensja  wdowia  wynosi  50  %  emerytury  zmarłego  męża   mk. 
4)  Dodatek  droźyźniany  wynosi   50  %   dod.  drożyźnianego 

przypadającego  na  emeryturę  zmarłego  męża   mk. 

c) 

1)  . 
2)  . 3) 

4)  . 
5)  . 

Wymiar 

Imiona  i  daty  urodzenia  sierot: 
 ur.  
 ur.  
  ur.  
 ur.  
  ur. i  t.  d. 

pensji  sierocej: 

 1  po  koniec  .19. 
 1   po  koniec  19. 
 1  po  koniec_   19. 
 1  po  koniec  19. 
 1  po  koniec._   19. 

Dla  każdej  sieroty  po  1/4  (I/2)  pensji  wdowiej  t.  j.  po  mk.  razem 
Dodatek  droźyźniany  po  Vi  (l  2)  dod.  droż.  wdowy  t.  j.  po  mk.  razem 

  dnia  

mk. 

.mk. 

19 

*)  nieodpowiednie  skreślić. (podpis) 
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Z«lącznik'Nr.  3  do  §22  ro^p  Rady  Min.  z  dn.  10  11  31. 

(nnzwa  władzy  wyminrowej) 

Wiór  2  fabcli  pensyjnej 

TABELA  PENSyjNA 

{a)  uposażenia  emerytalnego b)  pensji  wdowiej 
c)  pensji  sierocej 

od  1    19   począwszy 

l7|  Imię  i  nazwisko  funkcjonorjusza 

2. 1  Ostatni  charakter  służbowy  (stanowisko  służbowe) 

3. 1  Ostatnia  klasa  rangi  (klasa  służbowa,  klasa  płacy,  stopień  płacy) 

4. 1  Ostatnia  płaca  roczna  (miesięczna,  dzienna) 

5.  {  Ostatnie  miejsce  służbowe 

6. 1  Miejsce  zamieszkania  (dokładny  adres)  w  d.  1  paźdz.  1921  r. 
7.    Policzalny  czas  służby  w  b.  państwie  zaborczem 

8. W  myśl  art.  43  zaliczony  został 
do  stopnia  służbowego  (stopnia  płacy)  z  płacą 
zasadniczą  miesięcznie  mk. 

Imię  żony 

c c 

'5 
■a 

o 

c a Ć?5 

ilmiona  i  daty  urodzenia 
dzieci  poniżej  lat  18 

1) 2) 
3) 

ur. 

ur. ur. 

19 

19 
19 

imiona  i  daty  urodzenia 
dzieci  w  wieku  powyżej 

lat  18  do  24 

uczęszczających  do 
szkól  pułiiicznych 

fizycznie  albo  umysłowo ułomnych  

1)  .. 
2)  . 3)  . 

ur. ur. 

1) 

2).. 
ur. 

ur. 

10.  Uwaga; 

a)  Wymiar     zaopatrzenia  emerytalnego: 

Płaca  zasadnicza  mk.  za  lat  służby  %  mk.  emerytura  wynosi  75$  powyższej  kwoty  t.j... 

Dodatek  droźyźniany: 

Mnożna  wedle  stawki  dla  małej  rodziny  (dla  samotnych)  X  (mnożnik  w  dniu  1  października  1921 

z  tego  ze  względu  na  lat  służby  %  mk. 

Dodatek  droźyźniany  wynosi  15%  powyższej  kwoty  t.j.   mk. 

b)  Wymiar     pensji  wdowiej: 

1)  Imię  i  nazwisko  wdowy  

2)  Miejsce  zamieszkania  (dokładny  adres)  w  dn.  1  października  1921  r.  (w  dniu  przyznania  pensji  wdowiej).. 

mk. 
mk. 

3)  pensja  wdowia  wynosi  50^  emerytury  zmarłego  męża  mk. 

4)  Dodałek  droźyźniany  wynosi  50^  dod.  droż.  przypadającego  na  emeryturę  zmarłego  męża. 

mk. 
c)     Wymiar     pensji  sierocej: 

Imiona  i  daty  urodzenia  sierot:    1)   ur.  1  po  koniec   _  19  

2)   ur.  1  po  koniec  19   i  f-  d. 

Dla  każdej  sieroty  po  I  4  (l  2)  pensji  wdowiej  t.j.  po  mk.  razem   mk. 

Dodatek  droźyźniany  po  V4  ("2)  dodatku  drożyźnianego  wdowy  t.  j.  po  mk.   razem  mk. 

    dnia   _  _  19  

(podpis) 

')    Nieodpowiednie  skreślić. 



Pozycja  613, 
1001 

/nlTC/nik  Nr.  4.  do  §  22  rozp.  Rady  Mm.  .-s  dii.  10  11  21.  Wzór  I  de.krfit"  pensyjneso  dU  fimcryJn. 

!,.  Do  Pana  
w  

 w  ..     przenosi  Pana  z  dniem  19  
na  emeryturę  na  własną  prośbę  w  myśl  art.  6-go  ustawy  emerytalnej  z  dnia  28  lipca  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  70,  poi.  466) 
z  powodu  stwierdzonej  przez  lekarza  rządowego  trwałej  niezdolności  do  służby  (z  powodu  przekroczenia  60  roku  życia). 

w_  „     przenosi  Pana  z  dniem  „  _  192  
na  emeryturę  z  urzędu  w  myśl  art.  7-go  ust.  emeryt,  z  dn.  28  lipca  1921  (Dz.  U.  R.  P.  Nr.  70  poz.  466.)  z  powodu  trwającej 
nieprzerwanie  dłużej  niż  rok  choroby  (z  powodu  stwierdzonej  przez  lekarza  rządowego  trwałej  niezdolności  do  służby,  z  po- 

wodu przekroczenia  60  roku  życia  i  uzyskania  prawa  do  pełnego  uposażenia  emerytalnego,  z  powodu  pozostawania  w  stanie 
nieczynnym  dłużej  niż  rok) 

i  poleca  równocześnie   w  _   ażeby  wymierzył(a)   Panu  przypadające 
w  myśl  art.  14  pow.  ustawy  amerytalnej  uposażenie  emerytalne 

i  przyznaje  Panu  w  porozumieniu   .....w  _   w  myśl  arf.  14  pow.  ust.  emeryt. 
ze  względu  na  policzalną  służbę  w  ilości    lat  od  uposażenia  służbowego  t.j.  płacy  zasadniczej   ...mk- 
dodatku  za  wysługę  lat  (starszeństwa,  za  trzechlecia)  mk.,  za  studja  wyższe  mk.  i  za  kierownictwo 
(dodatku  wizytatorskiego  i  t.  p.)  mk.  w  łącznej  miesięcznej  kwocie  mk.,  uposażenie  emerytalne 
w  wysokości  ^  t.j.  miesięcznej  kwocie  mk.,  których  wypłatę  wraz  z  odpowiednim  dodatkiem  drożyżnianym 

w  myśl  arf.  49  pow.  ust.  zarządziła  izba  skarbowa  w  przez  kasę  skarbową   (przez  pocz- 
tową kasę  oszczędności). 

Zaległe  raty  emerytury  otrzyma  Pan  naraz,  bieżące  Zaś  raty  otrzymywać  Pan  będzie  w  ratach  miesięcznych,  zapadają- 
cych dniał,  a  płatnych  dnia  2  każdego  miesiąca  pod  warunkiem  spożywania  emerytury  w  granicach  Rzeczypospolitej  Polskiej 

Ze  względu  na  stan  rodzinny  ustalono  dodatek  drożyźniany  wedle  stawki  dla  małej  rodziny  (dla  samotnych). 

Przeciwko  orzeczeniu  o  przeniesieniu  na  emeryturę  przysługuje  Panu  prawo  wniesienia  w  ciągu  30  dni  zażalenia 
do  

Przeciwko  ustaleniu  podstawy  wymiaru  uposażenia  emerytalnego  służy  Panu  prawa  wniesienia  w  ciągu  60  dni 
zażalenia  do    

Wszelkie  zmiany,  mające  wpływ  na  wymiar  dodatku  drożyźnianego  t.j.  zmianę  dotychczasowego  miejsca  zamieszkania, 

tudzież  w  stanie  rodzinnym,  np.  śmierć  żony,  unieważnienie  małżeństwa,  separacja  bez  obowiązku  alimentacji,  objęcie  po- 
sady w  służbie  państwowej  lub  samorządowej,  u  dzieci  śmierć,  zawarcie  związku  małżeńskiego  i  t.  p.  należy  pod  rygorem 

skutków,  przewidzianych  w  art.  53  pow.  ust.  bezzwłocznie  zgłosić  izbie  skarbowej  w  _  i  dołą 
czyć  odnośne  dokumenty,  jak  poświadczenie  władzy  politycznej  (biura  meldunkowego)  nowego  miejsca  zamieszkania,  stwier 
dzające  dałę  (dzień  i  miesiąc)  przeprowadzenia  się,  dalej  metrykę  śmierci,  wyrok  sądowy,  metrykę  ślubu  i  t.  p. 

Załączniki  prośby  zwraca  sie. 
 dnia  1921. 

(podpis) 

Załącznik  Mi  5 — do  §  22  Rozp.  Rady  Min.  z  dn.  10-11-20  r.  Wzór  2  dekretu  pensyjnego  dla  emeryta. 

(nazwa  władzy  wymiarowej) 
L   Do  Pana 

  w   przyznaję  Panu  w  porozumieniu  z  Izbą  skarbową  (i^inist. 
Skarbu)  w  myśl  art.  42/43  ustawy  z  dn,  28  lipca  1921  r.  (Dz.  U.  R.  P.  JV&  70,  poz.  466),  ze  względu  na  policzalną  służbę 
państwową  w  b.  państwie  zaborczem  (i  w  Państwie  Polskiem)  w  ilości  lat  od  uposażenia  stopnia  służ- 

bowego (stopnia  płacy)  t.  j.  płacy  zasadniczej  mk.  dodatku  za  wysługę  lat  (starszeństwa,  za  trzechlecia) 
 mk.  za  studja  wyższe  mk.  i  za  kierownictwo  (dodatku  wizytatorskiego  it.  d.)  mk.  w  łącz- 

nej miesięcznej  kwocie                             od  dnia  1  października  1921  r.  począwszy  uposażenie  emerytalne  (w  wysokości 
 O/o)  t.  j.  w  miesięcznej  kwocie  mk.,  których  wypłatę  wraz  z  odpowiednim  dodatkiem  drożyź- 

nianym  w  myśl  art.  49  pow.  ust.  emeryt,  zarządziła  Izba  skarbowa  w   przez  kasę  skarbową 
w  (przez  pocztową  kasę  oszczędności). 

Zaległe  raty  emarytury  otrzyma  Pan  naraz,  bieżące  zaś  raty  otrzymywać  Pan  będzie  w  ratach  miesięcznych,  za- 
padających dnia  1,  a  płatnych  dnia  2  każdego  miesiąca  pod  warunkiem  spożywania  emerytury  w  granicach  Rzeczypospo- 

litej Polskiej. 

Ze  względu  na  wykazany  stan  rodzinny  ustalono  dodatek  drożyźniany  wedle  stawki  dla  małej  rodziny  (dla  samotnych) 
Wszelkie  zmiany  i  t.  d.  jak  załącznik  M  4. 

Załączniki  prośby  zwraca  się. 

 dnia..,  19  r. 

(podpis) 
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Załącznik  JSft  6  -do  §  22  rozp.  Rady  Min.  z  dji.  10-11-23  r.  Wzór  1  dekretu  przyznania  pensji  wdowiej  (i  sierocej). 
(nazwa  władzy  wymiarowej) 
L   Do  Pani 

wdowy  po 

'   w  przyznaje  Pani  w  porozunnieniu  z  izbą  skarbowy 
w.  jeko  wdowie  po  zmarłym  w  czynnej  stuibie  (emerytowanym) 

  w  myśl  art.  22  i  23  (względnie  i  24)  ustawy  z  dnia  28  lipca  i92rr/  (D^^^^ poz.  466)  od  1   19,        począwszy  na  czas  wdowieństwa  pensję  wdowią  wedle  umieszczonego  obliczenia 
(w  wysokości  500/0  emerytury  zmarłego  męża*)  w  miesięcznej  kwocie  mk.  tudziei  pensję  sierocą  dla  pozosta- 

łych sierot  t.  j.  1)  syna  (córki)  ur.  19         2)  i  t.  d.  i  t.  d. 
w  miesięcznej  kwocie  po  mk.  czyli  łącznie  z  pensją  wdowią  w  miesięcznej  kwocie    mk., 
których  wypłatę  wraz  z  odpowiednim  dodatkiem  drożyźnianym  w  myśl  art.  49  powyższej  ustawy  zarządziła  izba  skarbowa 
w   przez  kasę  skarbową  w  (przez  pocztową  kasę  oszczędności!. 

Zaległe  raty  pensji  wdowiej  (i  sierocej)  otrzyma  Pani  naraz,  bieżące  zaś  raty  otrzymywać  Pani  będzie  w  ratach 
miesięcznych,  zapadających  dnia  1,  a  płatnych  dnia  2  każdego  miesiąca  pod  warunkiem  spożywania  pensji  w  granicach 
Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Obliczenie  emerytury  zmarłego  męża: 
Płaca  zasadnicza   mk. 
dodatek  za  wysługę  lat  (starszeństwa,  za  trzechlecie)   , 
dodatek  za  studja  wyższe  ,      ,   , 
dodatek  za  kierownictwo  (dod.  wizykatorski  i  t.  d.)   , 

Razem   _  mk. 

Za  policzalną  służbę  w  ilości  lat   O/o  mk. 
pensja  wdowia  500-0   „ 
pensja  sieroca  dla  sierot  po  1/4  (I/2)  pensji  wdowiej  t.  j.  po    .      .      .  „ 

Razem    mk. 

Przeciwko  ustaleniu  podstawy  wymiaru  pensji  wdowiej  (i  sierocej)  przysługuje  Pani  prawo  wniesienia  w  ciągu 
60  dni  zażalenia  do  w  

Wszelkie  zmiany  stałego  miejsca  zamieszkania  jak  również  zmiany  w  stanie  rodzinnym,  np.  śmierć  dziecka,  za- 
warcie związku  małżeńskiego,  objecie  posady  państwowej  lub  samorządowej  przez  dziecko  it.p.  należy  pod  rygorem  skutków, 

przewidzianych  w  art.  53  po  w.  ustawy  bezzwłocznie  ogłosić  izbie  skarbowej  w    i  dołączyć 
odnośne  dokumenty  jak  poświadczenie  władzy  politycznej  (biura  meldunkowego)  nowego  miejsca  zamieszkania,  stwierdza- 

jące datę  (dzień,  miesiąc  i  rok)  przeprowadzenia  się,  metrykę  śmierci  dziecka,  metrykę  ślubu,  potwierdzenie  właściwej 
władzy  państwowej  lub  samorządowej  co  do  wysokości  pobieranego  w  służbie  czynnej  wynagrodzenia  i  t.  p. 

Załączniki  prośby  zwraca  się. 
 dnia  19  r. 

(podpis) 

Załącznik     7— do  §  22  rozp.  Rady  Ministrów  z  dn.  10-11-21  r.  Wzór  2  dekretu  przyznania  pensji  wdowiej  (i  sierocej). 

(nazwa  władzy  wymiarowej) 
L.  Do  Pani    _   

wdowy  po. 

w   przyznaje  Pani  w  porozumieniu  z  izbą  skarbową 
w  jako  wdowie  po  _  b.  państwa  
w  myśl  art.  46  ustawy  z  dnia  28  lipca  1921  r.  (Dz.  U.  P.  P.  JŃft  70  poz.  466)  od  1  19         począwszy  na 
czas  wdowieństwa  pensję  wdowią  wedle  niżej  umieszczonego  obliczenia  (w  wysokości  500/0  emerytury  zmarłego  męża**) 
w  miesięcznej  kwocie  mk.  tudzież  pensję  sierocą  dla  pozostałych  sierot  t.  j.: 

1)  syna  (córki)  ur.  19      r.  do  końca  19  r. 
2)  i  t.  d.  i  t.  d. 

w  miesięcznej  kwocie  po   mk.,   czyli  łącznie  z  pensją  wdowią  w  miesięcznej  kwocie   mk.,  których 
wypłatę  wraz  z  odpowiednim  dodatkiem  drożyźnianym  w  myśl  art.  49  pow.  ustawy  zarządziła  izka  skarbowa  w  
przez  Kasę  Skarbową  w   (przez  pocztową  kasę  oszczędności). 

Zaległe  raty  pensji  wdowiej  (i  sierocej)  otrzyma  Pani  naraz,  bieżące  zaś  raty  otrzymywać  Pani  będzie  w  ratach 
miesięcznych,  zapadających  dnia  1,  a  płatnych  dnia  2  każdego  miesiąca  pod  warunkiem  spożywania  pensji  w  granicach 
Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Obliczenie  emerytury  zmarłego  męża: 
W  myśl  art.  43  pow.  ustawy  zaliczony  został  do  stopnia  służbowego  (stopnia  płacy)  z  płacą  za- 

sadniczą mk. 
Za  policzalną  służbę  w  ilości   lat    *>/0     mk. 
Emerytura  wynosiłaby  750'0  t.  j.  mk. 
Pensja  wdowia  wynosi  500/0  powyższej  kwoty  t.  j  mk. 
Pensja  siero„a  dla  każdej  sieroty  po  1/4  (I/2)  pensji  wdowiej  t.  j.  po   .      .  mk. 

Razem   mk. 
Przeciwko  ustaleniu  podstawy  wymiaru  pensji  wdowiej  (i  sierocej)  nie  przysługuje  Pani  żaden  środek  prawny. 
Wszelkie  zmiany  i  t.  d.  jak  załącznik  Nr.  6. 
Załącznik  prośby  zwraca  się. 

 *  dnia  19  

(podpis) 

•)  Przy  wdowach  po  emerytach  Państwa  PoUItiego  odpada  poirzeba  umieazczenia  w  dekrecie  pensyjnym  obliczenia  emerytury  zmarłego  męża. 
**)  Przy  wdowach  po  emeiytach,   pobierających  już  emeryturę  w  edie  art  <3  ciijada  potrzeba  umieszczenia  w  dekrecie  pensyjnym  emerytury zmarłego  męża. 
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Ruch  służbowy. 

614, 

WYKAZ  RUCHU  SŁUŻBOWEGO 

w  Ministerstwie  Skarbu 

za  m.  październik  1921  r. 

Przeszli  do  państwowej  służby: 

w  P.  K.  O.  Zastępca  Nacz.  Kanc.  Marja  Kisielewska 
z  dn.  31  października  1921  roku. 

w  Min.  K.  Żel.  Sekretarz  Kanc.  Wanda  Geńko. 

Przeniesiono. 

Próbnego  rachmistrza  Wacława  Nicińskiego  do  Okrę- 
gu Warszawskiej  Izby  Skarbowej. 

Podwyższono  pobory. 

Próbnemu  Hubertowi  Spotowskiemu  do  płacy  w/g. 
X  st.  służb.  7.  dn.  1  października  1921  r. 

Praktykantowi  Romanowi  Miarze  do  płacy  w/g.  XI 
st.  służb,  z  dn.  1  padziernika  1921  r. 

Zwolnieni  zostali: 

>Jacz.  C.  Ks.   Edmund  Sowiński   z  dn  30  września 
1921  roku. 

St.  Ref  er.  Miecz>'slaw  Gutkowski  z  dn.  30  września 
1921  roku. 

Próbna  Izabella  Bloch  z  dn.  30  września  1921  r. 

Rachmistrz  U.  P.  P.  Zofja  Rabcewicz  z  dn.  15  paź= 
dziernika  1921  r. 

Dyrektor  Dep.  Kredyt.  Marjan  Manteuffel  z  dniem 
31  października  1921  r. 

Referent  Alfred  Neuwelt  z  dn.  31  października  1921  r. 
Nacz.  Wydz.  Tomasz  Malicki  z  dn.  31  października 

1921  roku. 
Sekretarz  Edward  Fandri  z  dn.  31  października  1921  r. 

St.  Referent  Mieczysław  Kwaśniewski    z  dn.  7  paź' 
dziernika  1921  r. 

St.  Referent  Antoni  Chromiński  z  dn.  21  października 
1921  r. 

Pom.  Referenta  Zdzisław  Małczyński    z  dn.  31  paź* 
dziernika  1921  r. 

Praktykant  Michał  Tomicki  z  dn.  31  października 
1921  roku. 

Praktykant    Stefan  Podwójci  a    dn.  31  października 
1921  roku. 

Urzędnicy  nowoprzyjęci: 

Dr.  Stefan  Prószyński  z  dn.  1  października  1921  r. 
Inź.  Leonard  Gan  z  dniem  1  października  1921  roku. 
Włodzimierz  Miecz.  Grassman  z  dn.  1  października 

1921  roku. 

Wanda  Rudzińska  z  dn.  I  października  1921  roku. 
Zofja  Kozłowska  z  dn.  1  października  1921  r. 
Kazimiera  Drapello  z  dn.  1  października  1921  r. 
Leon  Kret  z  dn.  1  października  1921  r. 
Janina  Mahrburg  z  dn.  15  października  1921  r. 
Janina  Miłowska  z  dn.  15  października  1921  r. 

Kontraktowi: 

Ksawery  Glinka  z  dn.  6  października  1921  r,  za 
uposażeniem  w/g.  VII  st.  służb,  (bezterminowy). 



1004  Ogłoszenia. 

Stan  Rachunków  Banku  Zjednoczonych  Ziem  Polskich  na  30  czerwca  1921  roku. 

M  47-48. 

•1 

STAN  CZyNNY 
Gotowizna  w  Kasie . 
Poaosfałość  w  P.K.K.P 
Pozostałość  w  P.K.O. 
Pieniądze  zagraniczne 
Papiery  procentowe  własne: 

a)  Papiery  Państwowe 
b)  papiery  hipoteczne  i  komu 

nalne  .... 
c)  akcje  

Weksle  zdyskontowane  . 
Rachunki  Otwartego  Kredytu; 

a)  zabezpieczone  papierami  publ 
b)  zabezpieczone  wekslami 
c)  zabezpieczone  innemi  warto 

ściami  .... 
Pożyczki  terminowe: 

a)  zabezpieczone  papierami  publ 
b)  zabezpieczone  innemi  warto 

ściami  .... 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 

a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
(Nostro): 

a)  w  bankach  krajowych 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Nieruchomości . 
Ruchomości 
Koszty  handlowe 
Inkaso  weksli  . 
Rachunki  z  oddziałami 
Różne  rachunki 

Marki   i  fenigi 

15794988.55; 

1008971.49 

49002772.— I 

202976986.35 
274433144.72 

78731678.91 

620389.80 

35797.50 

86537445.40 
40724.93 

11955959.42 
45102235.20 

79114190.38 
84975516.05 

559687.87 
24275882.19 

65806732.04 
173813687.50 

556141809.98 

656187.30 

86578170.33 

57058194.62 
18860729.11 
4390697.60 

23919001.84 
6963939.95 

21443921.28 
28030730.04 

1232589078.08 

STAN  BlERNy. 

Kapitał  zakładowy  .       ,       .  . 
Kapitał  zapasowy  Ustawowy 
Kapitał  zasobowy  specjalny  . 
Fundusz  stypendjalny  . Wkłady: 

a)  terminowe      .       .       .  . 
b)  rachunki  czekowe . 

Redyskonto  weksli 
Rachunki  Korespondentów  (Loro): 

a)  korespondenci  krajowi  . 
b)  korespondenci  zagraniczni  . 

Rachunki  nasze  u  korespondentów 
(Nostro): 

a)  w  bankach  krajowych  . 
b)  w  bankach  zagranicznych 

Procenty  i  prowizje 
Różni  za  inkaso 
Rachunki  z  oddziałami . 
Różne  rachunki 

Marki   i  fenigi 

43354114.50 
632037637.98 

99343600.92 
17229756.06 

30646207.96 
2219168.90 

157405500.— 
5823890.08 
277872.59 300000 

675391752.48 
20222418.95 

116573356.98 

32865376.86 
25325541.48 
6865635.41 

24453236.05 
167084497.20 

1232589078.08 

Bilans  Bonku  Z!einioliskle$o  u  Uorszouie  nn  dzleA  1  sierpnia  1921  roku. 
STAN  czyNNy. 

Gotowizna  w  kasie  
Pozostałość  w  Polskiej   krajowej  kasie 

pożyczkowej  .... 
Pozostałość  w  Pocztowej  kasie  oszczędn 
Pieniądze  zagraniczne 
Papiery  %  własne  .... 
Pożyczki  Hypoteczne  ... 
Weksle  zdyskontowane  ... 
Rachunki  otwartego  kredytu  . 
Pożyczki  terminowe  .... 
Rachunki  Korespondentów  (Loro)  . 
Rachunki  nasze  u  koresponp.  (Nostro) 
Koszty  Handlowe  .... 
Inkaso  weksli  
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki   

Mk.  35368369.86 

43353744.11 
3393646.34 

50892.73 

„  153833261.28 

27143588.— 
„  213653168.— 
„  124514126.96 896332.76 

17456792.06 
38960099.80 
16975846.20 

1042600.— 54821369.04 
825298.33 

STAN  BIERNy. 

Kapitał  zakładowy 

,      zapasowy  rezerwowy 
Obligacje  Banku 
Wkłady  .... 
Redyskonto  weksli 
Rachunki  korespondentów  (Loro) 
Rachunki  nasze  u  korespono.  (Nosfro) 
Procenty  i  prowizje  .... 
Różni  za  inkaso   
Rachunki  z  Oddziałami 
Różne  rachunki  

Mk. 
25000000.— 1216181.98 

17051524.— 332666941.66 

27809000.— 
198800597.54 

27562099.49 
22833751.14 

1045559.79 
47699458.59 
31604011.28 

Mk.  732289135.47 Mk.  732289135.47 

POLSKI   BANK   KOMUNALNY,  SPOLKA 

Stan  Rachunków  na  dzień  31 -go  Lipca  1921  roku. STAN  czyNNy. 
Gotowizna  w  kasie  . 
Pozostałość  w  P.  K.  K.  P. 
Pozostałość  w  P.  K.  O.  . 
Papiery  procentowe  własne 
Pożyczki  dlugotcrm.  w  oblig. 
Pożyczki  terminowe  . 
Rachunki  korespondentów  (Loro)  . 
Rachunki  nasze  u  korespond.  (Nosfro) 
Nieruchomości  
Koszty  handlowe  .... 
Rdżnt  rachunki  

AKCYJNA. 

STAN  BIERNy. 

Mk. 442989.81 
1567184.39 
6890817.62 

1106534.- 
99368375.— 
112180000.— 6556712.37 
34677213.96 
5565528.75 
5637681.96 
18354865.42 

Młs.  292347903.28 

Kapitał  Zakładowy  .... 
Wpłata  na  akcje  III  emis. 
Kapitał  zapas,    ustaw  (zwycz.  23585.46 

Oblig.  13235.—)  .... Wkłady  
Obligacje  w  obiegu  l) 
Rachunki  korespondentów  (Loro)  . 
Procenty  i  prowizje  .... 
Różne  rachunki  

Mk. 
5000000.— 
3685000.— 36820.46 

J36408511.24 

99450000.— 
23306299.— 
8961656.45 

15499616.13 

I)  Pokryte  pożyczkami    Mk.  99368375.- 
Fundusz  umorzenia    Mk.  816"25.- 

Mk.  292347903.28 
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Stowarzyszenie  Spożywców  w  Klimontowie  (Gubernia  Radomska). 

Bilans  na  dzień  1  stycznia  1920  r. 

STAN  CZYNNy. 

Gotowizna  w  kasie.      .      .  Kor.  1438.42 
Ruchomości  ,      •  ,  716.83 
Remanent  towarów  po  cenie  zakupów      .  „  148737.47 
Różni   ,  63205.67 
Papiery  %^  Polskiej  Pożyczki  Państwowej  .  „  11900.00 

Kor.  225998.39 

STAN  BIERNY. 
Udziały  . 
Kapitał  zapasowy  . 

,  rezerwowy 
„      koni  . Różni 

Czysty  zysk  . 

Kor. 
102453.90 9635.28 

37391.76 

9800.00 10572.38 

56145.07 
«"   Kor.  225998  39 

lilaos  Spółdzielczego  Stowarzyszenia  „MIIZDII"  w  Imm  za  roli  operayim  I3t9. STAN  CZYNNY. 

Rachunek  Kasy 
-  Towarów 

Soli. 
Różnych  , 
Udziałów  w  Zw.  Stow 
Ruchomości  . 
Magazynu 
Domu  JV2  1-szy 

„     ̂ &  4-ły Przechodni 

Spoż 

Mk. 19384.81 
39590.60 

346.80 
16012.30 
2185.95 
9612.66 
7800.00 

21295.07 
36441.75 

250.00 

Mk.  152919.94 

STAN  BIERNY. 

Rachunek  Różnych  . 
.  Udziałów 

Mk. 

Kapitału  zapasowego 

B      rezerwowego  . 
,      amortyzacji  domu »  n  m 

Funduszu  Kult.  Oświat. 
Nadwyżka  na  soli . 

„        sklepu  . 

1-go 

4-go 

41035.80 21628.58 
2973  66 8599.46 
4440.33 
1822.09 

299.40 
28910.37 
43210.25 

Mk.  152919.94 

STOWARZYSZENIE  SPOŻYWCÓW  ^JEDNOŚĆ"  W  LUBARTOWIE. 
Bilans  na  dzień  1  stycznia  1920  r. 

Mk.  i 

f. 

Mk.  i 

f. 

37623 
47 

10654 

72 
5254 
350 

5604 

62709 

61 

80 

116671 

80 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  
Ruchomości  
Remanent  towarów  po  cenie  kosztu;  w  skle- 

pach i  magazynach  
Remanent  w  dziale  wytwórczym  .  .  .  . 
Różni: 

a)  Dostawcy  , 
b)  udział  w  Związku  
c)  inne  należności  w  kasie  .  .  .  .  . 

Rachunek  przechodni  , 

Mk.  i  f. Mk.  i  f. 

25290 40 4264 80 

59182 
30 

20925 36 80107 66 

5133 99 790 95 
184 00 6108 94 900 

116671 
80 

STAN  BIERNY. 

Udziały  
Fundusz  rezerwowy  .  .  . 
Różni: 

a)  pożyczki   
b)  kaucje  

Czysta  nadwyżka  .... 
Kapitał  przechodni     .    .  . 

Bilans  na  dzień  1  stycznia  1921  r. 

STAN  CZYNNY. 

Gotowizna  w  kasie  
Ruchomości  

'  Remanent  towarów  po  cenie  kosztu:  w 
sklepach  i  magazynach   

'  Remanent  w  dziale  wytwórczym    .    .    .  . 
Różni: 

a)  udział  w  Związku  
'       b)  inne  należności  

Mk.  i  f . Mk.  i  f. 
STAN  BIERNY. 

73159 
33054 

60 
36 Fundusze: 

215637 
105321 

60 
05 380958 65 

a)  zapasowy  

Różni: 

16476 
5117 

67 
21593 

67 

508766 
28 

Mk.  i  f. 

9604 

67 

15568 

62 32003 

49 

162174 80 
245 

Mk.  i  f. 

74945  90 

25173129 

194423  29 
214223i80 

50876628 

Stowarzyszenie  Mleczarskie  „LISKÓW"  w  Liskowie,  gub. Kaliskie}. 

Wyciąg  ze  sprawozdania  za  1919  r. 
Bilans:  Aktywa:  Kasa  mk.  12682.97.  Nabiał  mk.  6169.40. 

Ruchomości  mk.  12250.—.   Dłużnicy  mk.  37695.49.  Sumy 
przechodnie  mk.  4039.—.   Razem  mk.  72836.86.  Pasywa: 
Udziały  mk.  10427.63.  Wierzyciele  mk.  48351.44,   Fund.  re- 

zerwowy mk.  6276.29.    Fund.  specjalne  mk.  4169.18.  Zysk 
mk.  3612.32.  Razem  mk.  72836.86. 

Rachunek  Strat  i  Zysków:  Straty:  Koszta  ruchu  mk. 
46789.06.  Umorzenie  ruchomości  mk.  4653.80.  Inne  mk. 
1979,62.  Zysk  3612.32.  Razem  mk.  57034.80.  Zyski:  Dochód 
brutto  z  nabiału  mk.  57034.80. 

Podzia.i  Zysków:  (Uchwała  Ogóln.  Zebr.  z  dn.  12/111 
1920  r.).  Ns  fundusz  ubczD.  krów  mk.  1481.50.  Na  fundusz 
kupna  stadnika  mk.  130.82.  Na  plebiscyt  mk.  500.  Na  flotę 
poi$ką  mk.  1000.  Na  biednych  w  Kaliszu  ink.  50u.  Razem 
mk.  3612.32. 
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Sfouiarzyszsnie  Spo^ytocdw  „Społem"  is  Pablanicaeh.  lOy- 
cfąg  ze  sprBurozdanla  za  rok  ISZO. 

Rachunek  Strat  i  Zysków:  Nadwyżka  brutto 
na  towarach  mk.  1736257.05,  nadwyżka  dziaJów  wvtwór- 
czych  mk.  13352.87,  inne  dochody  mk.  7291.01.  Koszty 
handlowe  mk  1587308.22,  amortyzacja  rtichomości  mk.  7095, 
inne  rozchody  i  straty  mk.  59245.24  czysta  nadwyżka  mk. 
103252.48.  Bilans.  Aktywa:  Got<?wka  mk.  191262.55,  ru- 

chomości i  inwentarz  mk.  278035.11,  nieruchomości  mk. 
473S7.95,  fow/ary  mk.  1558256.31,  remanent  wytwórni 
231'!0.:32,  różni  mk.  117563.34,  dłużnicy  mk.  )8t746.06.  Pa- 

sywa: udjiaJy  tt^k.  39'3427  16,  rezerwy  mk.  667016.54,  wie- 
rzyciele mk.  123267046.  Czysta  nedwyżka  mk.  103252.48. 

Suma  bilansu  mk.  2397366.64. 

S?owars;y.^zeni8  Spożyyscćw  „U^yzuiolsnie"  'Jf  MAzi.  (I^yciąg ZB  spraufozdanfa  za  ISZO  rak. 
Rachunek  Strat  i  Zysków:  Nadwyżka  brutto 

na  towarach  mk.  1986418.04,  nadwyżka  na  wytwórni 
siodolu  mk.  14514.52,  nadwyżka  na  koniach  mk. 
52105  93  inns  dochodv  mk.  16734.91,  kos/.ty  handlowe  mk. 
1894503.78,  amortyzacja  mk.  3926.54,  strata  na  herbaciarni 
mk.  1754.50,  rnne  straty  mk.  10794,88,  czysta  nadwyżka 
mk.  158793.70.  Bilans.  Aktywa:  Gotowizna  mk.  255806.64, 
ruchomości  mk.  35338.84,  towary  mk.  1117602  33,  różni  mk 
136709.79.  Pasywa:  Udziały  mk.  631847.76,  rezerwy  mk. 
554983,70,  różni  mk.  189832.44.  czysta  nadwyżka  mk,  158793,70. 
Suma  bilansu  mk.  1545457.60. 

OkrĘgow  I^lązeli  SiamrzyszEń  SpsSywcdiu  pourialu  Qpo- 
ezyńskisgo  w  Opocznie,  li/yciąg  ze  sprauiczdania  za  r.  19Z0. 

Rachunek  Strat  i  Zyśków:  Nadwyżka  brutto 
na  towarach  mk.  1701304  72,  i  nne  dochody  mk.  50S54.48, 
koszty  handlowe  mk,  913463.65^  amortyzacja  ruchomości 
i  nieruchomości  mk.  35185.02,  dywidendy  i  procenty  mk. 
533264.59,  czysta  nadwyżka  mk,  270044.94.  Bilans.  Akty- 

wa: gotówka  mk.  157729.57,  towary  mk.  819730.24,  rucho- 
mości mk  84708.19,  nieruchomości  mk.  489701,  inne  r-ki 

mk.  633399.18.  Pasywa:  udziały  mk.  6104S7,  rezerwy  mk. 
284868  67,  wkłady  oszczędnościowe  mk.  158558  65,  wierzy- 

ciele mk.  768021  92,  sumy  przechodnie  mk.  93287,  czysta 
nadwyżka  mk.  270044,94.    Suma  bilansu  mk.  2185268,18. 

Pabianickie  Stoiuarzyszenle  SnBi.ymd\a  w  Pabianicacli.  (9y- 
ciąg  ze  sprawozdania  za  rok  19Z0. 

Rachunek  Strat  i  Zysków:  Nadwyżka  brutto 
na  towarach  mk.  311754.37,  inne  dochody  mk.  18194.55. 
Koszty  handlowe  mk.  279489.29,  amortyzacja  ruchomości 
mk.  98,60,  inne  rozchody  mk.  24748.59,  czysta  nadwyżka 
mk.  25612,44.  Bilans.  Aktywa:  gotówka  mk.  99909.84, 
towary  mk.  470930,68,  ruchomości  mk.  887.70,  inne  r-ki 
mk.  22867.80.  Pasywa:  Udziały  mk.  157065,04,  rezerwy  mk. 
69844  47,  wierzyciele  i  inne  r-ki  mk,  342074.07,  czysta  nad- 

wyżka mk.  25612.44.    Suma  bilansu  mk.  594596  02. 

Zarząd  Towarzystwa  Akcyjnego 

.JtirsznwsHi  LomliarEE  Prywatny" 
zawiadamia  niniejszem  pp  akcjonarjuszów,  że  Nadzwyczaj- 

ne ogólne  Zebranie  Towarzystwa  odbędzie  się  dnia  2  5 
stycznia  1922  r.  o  godz.  5  popołudniu  w  lokalu  Towa- 

rzystwa przy  ul.  Przejazd  3,  1  p,,  z  następującym  porząd- 
kiem dziennym: 

1)  Wniosek  na  likwidację  Towarzystwa, 
2)  Wnioski  wolne. 

Pp,  akcjonariusze,  zamierzający  uczestniczyć  w  Nad- 
zwyczajnem  ogólnem  Zebraniu,  zechcą  złożyć  najpóźniej 
w  dniu  18  stycznia  1922  r.  w  kasie  Towarzystwa  akcje, 
wzamian  za  co  otrzymają  legitymacje  upoważniające  do 
uczestniczenia  w  zebraniu. 

Jeżeli  zebranie  dla  braku  odpowiedniej  liczby  akcjo- 
nariuszy w  dn.  25  stycznia  nie  mogłoby  powziąć  prawo- 
mocnych uchwał,  to  następne  zebranie  odbędzie  się  dnia 

9  lutego  1922  r.  o  g  5  po  południu  w  lokalu  Towarzystwa. 
Powzięte  na  niem  uchwały  będą  prawomocne  bez 

względu  na  liczbę  akcjonarjuszy  uczestniczących  w  zebraniu. 

Sfou/arzyszenie  Społywcdw  w  Drązgou/le  pow.  Garufolftiskle- 
go.  Wyciąg  ze  sprau;az(!3nia  za  rok  ISZO. 

Rachunek  Strat  i  Zysków:  Nadwyżka  brutto 
na  towarach  mk.  70694,54,  inne  dochody  mk,  466,  pozosta- 

łość czystej  nadwyżki  r.  z.  mk.  113.90.  Koszty  handlowe 
mk,  3451876,  inne  straty  mk  205,85.  czysta  nadwyżka  mk. 
36549.83.  Bilans.  Aktywa:  Gotówka  mk.  23961.62,  rucho- 
mośc^  mk.  2182,22,  towary  mk.  46007.85,  różni  mk  12939.69. 
Pasywa:  Udziały  mk.  22238.93,  rezerwy  mk.  4602.62,  wie- 

rzyciele mk,  21760,  czysta  nadwyżka  mk.  36549,83.  Suma 
bilansu  mk.  85091  38. 

Rada  i  Zorzdd  Towarzystwa  Przemysłowo-Handlowego 

ZfiWla  irilirawskiego  jyRISW!!!il"  w  Będzinie. Zgodnie  z  §  26  i  42  Statutu  i  w  myśl  wymagań  arty- 
kułu 62  Statutu  mają  zaszczyt  prosić  P.  T.  członków  o  ko- 

nieczne przybycie  w  dniu  15  stycznia  1922  r,,  t.  j.  w  nie- 
dzielę, o  s-odzinie  3-ej  po  południu  do  gmachu  własnego 

naszego  Towarzystwa  w  Będzinie  przy  ulicy  Małachowskie- 
go Nr.  31,  dla  odbycia  Nadzwyczajnego  Ogól- 

nego Zebrania  z  następującym  porządkiem  dziennym: 
1)  Otwarcie  Zgromadzenia, 
2)  Wybór  Przewodniczącego  i  Sekretarza, 
3)  Powołania  asesorów, 
4)  Odczytanie  protokułu  Nadzwyczajnego  Ogólnego 

Zebrania  z  dnia  11  grudnia  1921  r., 
5)  Sprawa  dalszej  działalności  Towarzystwa  Przemy- 

słowo-Handlowego Zagłębia  Dąbrowskiego  „Hurtow- 
nia" i  sprawa  fuzji  z  organizującym  się  Towarzy- 

stwem Przemysłowo-Handlowym  „Piast"  Spółka Akcyjna, 

6)  Wolne  wnioski  członków. 
Będzin,  dnia  15  grudnia  1921  r.  Zarząd  i  Rada. 

Br.     I T.  Weroer  w  Miim  (ul.  Mum  Ł  SI). 
Na  mocy  art.  19  Statutu  niniejszem  obwieszcza,  iż  Zofja 

Bauerfeindowa  zgłosiła  zagubienie  14  sztuk  imiennych 
akcji  rzeczonej  Spółki  po  rb.  1000 — każda  Nr.  Nr.  1139, 
1140,  1141,  1142,  1143,  1144,  1145,  1146,  1147,  1148,  1149, 
1150,  1151  i  1152. 

Jeżeli  w  ciągu  sześciu  miesięcy  od  dnia  niniejszego 
ogłoszenia  nikt  praw  swych  do  tych  akcji  nie  zgłosi  zo- 

staną wydane  Zofji  Bauerfeindowej  nowe  akcje  w  zamian 
utraconych. 

KomiSla  Liku;idacy)na  Kasy  pożyczkowo-oszczędnościo- 
wej  Rzemieślników  Chrześcijan  w  Warszawie,  zawiadamia 
wszystkich  wierzycieli  aby  w  najkrótszym  czasie  odebrali 
złożone  przez  nich  wkłady,  wraz  z  procentami  w  biurze 
Kasy  ul.  Świętokrzyska  41  l-sze  piętro,  codziennie  od  godz. 10  do  1. 

Komisfa  bikwidacyjna  Towarzystwa  Poiyczficwa^Oszczędno- 
Sciowego  „Powiśle"  (Źdrawla  8). 

Zawiadamia  o  postawieniu  T^-wa  w  stan  likwidacji  i  wzywa 
wierzycieli  do  odbioru  wkładów  do  1  marca  1922  roku. 

Komisja  bikwidacyjna  Kooperatywy  Stowarzyszeń 
lOarszawskiGh. 

Zawiadamia,  źe  Nadzwyczajne  Ogólne  Zebranie  Dele- 
gatów w  dniu  23  września  r.  b.  1921  uchwaliło  likwidację 

Kooperatywy  Stowarzyszeń  Warszawskich,  wobec  czego 
wzywa  wierzycieli,  aby  zgłaszali  swe  pretensje  do  biura 
Komisji  Likwidacyjnej  przy  alicy  Nowogrodzkiej  Nr.  4S  co- 

dziennie między  6—7  po  południu. 

Ogłoszenie. 
Wedle  zawiadomienia  FALIKA  RICHTERA,  właściciela 

fabryki  wyrobów  tutek  papierosowych  w  m.  Łucku  Woje- 
wództwa Wołyńskiego,  złożonego'  w  Urzędzie  Akcyzowym 

w  Łucku  dn.  17  listopada  r.  b.,  ''w  międzyczasie  lipiec-li- stopad  roku  1921,  została  zgubiona  księga  obrachunkowa 
wyrobów  fufsk  papierosowych. 

Troczono  w  Drukarni  Państwowej,  Miodowa  AS  23,  M  1«132  25  X11  1921. 
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